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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI

VII. 16-23

Kongresas ofenzyvo
je prieš prezidentą 
Nizoną

Ūkinės kontrolės ketvirtosios 
fazės paskelbimas, suklastotos 
žinios apie Cambodiją, lėktuvų 
pagrobimai — tos pagrindinės 
savaitės žinios buvo nustelbtos 
Watergate dramos ir gilėjančio 
konflikto tarp Kongreso ir 
prezidento.

Watergate dramoje pereita sa
vaitė dar labiau išryškino sie
kimą — išaiškinti, ar preziden
tas dalyvavo sąmoksle, ar są
mokslą mėgino pridengti, ar 
bent žinojo apie jo eigą. Pagal 
Gallupą 71 proc. mano, kad ži
nojo. Taip mano, bet reikia įro
dymų. Ligšioliniai liudijimai su
skilę — vieni: “žinojo”, kiti: 
“nežinojo”.

Pirmadienį apklausiamas A.P. 
Butterfield, buvęs Haldemano 
štabo viršininkas, pasakė, kad 
prezidento Nixono pasikalbė
jimai įstaigoje ir telefoniniai, jo 
paties įsakymu, buvo slaptai įra
šomi į juosteles. Tas faktas nu
stebino, kad prezidentas įsakė 
save sekti. Nustebimas dingo, 
kai paaiškėjo, jog tą pat buvo į- 
sakęs ir Kennedy ir Johnsonas ir 
jog ta tradicija ėjo nuo pat Roo- 
se velto.

Tačiau buvęs patarėjas Dean 
buvo tvirtinęs, kad prezidentas 

juo esąs kalbėjęsis apie Wa- 
tergate reikalus. Jei taip, tai tie 
pasikalbėjimai turi būti ir juos
telėse. Už šio siūlo galo ir nu
sigriebė senato komisija — pa
reikalavo, kad jai duotų prezi
dentas tas juosteles. Preziden
tas atsisakė. Tai iš naujo įtempė 
santykius tarp komisijos ir prezi
dento. Opinijoje prezidento 
padėtis pasunkėjo. Šen. Ervin ir 

'opozicija mikliai išnaudojo atsi
sakymą: esą jei prezidentas ne
kaltas, tai jo interesas yra paro
dyti įrašus; jei nenori pateikti, 
tai įrašai, matyt, jį inkriminuoja. 
Piliečiui sunkiai suprantama,
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PAMĖGINOTE, METAS DABAR LIAUTIS
Atsakė Vatikanas Į Amerikos vys 
eksperimentuoti su pirmąja kom

pų norą toliau 
ija

Sakramentų kongregacijos 
prefektas kard. Antonio Samore 
ir Kunigų kongregacijos pre
fektas kard. John Wright, popie
žiaus pritariami, paskelbė, kad 
metas baigti eksperimentą, ku
riuo pirmoji komunija buvo tei
kiama be išpažinties. Esą metas 
grįžti prie senosios praktikos.

N. Cath. Register rašo, kad tą 
eksperimentą jau praktikavo be
veik pusė Amerikos vyskupijų. 
Pernai lapkričio mėn. vyskupų 
konferencija buvo prašiusi Vati
kaną pratęsti šį eksperimentą 
dar porai metų.

Pagal N. Cath. Register dau
gelis tėvų protestavę prieš 
perimentą jų vaikam.

Pagal The Tablet dabar 
gelis kunigų “negatyviai
gavę” į Vatikano “veto”. Brook- 
lyno vyskupijos kunigų sena
tas nutarė kreiptis į Vatikaną, 
kad aną nutarimą dar kartą per
svarstytų.

eks-

dau-
rea-

kad prezidentui rūpi kitas moty
vas — neduoti teisinio preteks
to išvadai, kad senato komisija 
gali tyrinėti prezidento įrašus 
bei popierius.

Dėl tų įrašų nuo prezidento 
linijos atsitraukė ir jo patarėjas 
Laird, ir respublikonas senato 
komisijoje — abu patarė įrašus 
įteikti. Įrašų pareikalausiąs ir 
vyriausybės paskirtas vyr. gynė
jas Cox, kuris tyrimo darbą orga
nizuoja dideliu mastu — prisi- 
samdė advokatų ir tarnautojų jau 
34, o numato jų skaičių didinti 
iki šimto. Kaip Time rašo, dau
giausia tai Kennedy žmonės. Ty
rimo reikalui jau išleido 230,000 
dol. ir prašo Kongresą metinio 
biudžeto 2.8 mil. (jis pats gau
na 36,000 metam). Grasina atsi
statydinsiąs, jei jam nebus įra
šai pateikti.

Prezidento atsisakymas davė 
progą spaudai iš naujo įtaigoti, 
kad prezidentas atsistatydintų ar 
Kongresas jį pasmerktų ir atsta
tydintų. Pagal Gallupą už tokią 
išeitį pasisakė jau 24 proc. opini
joje.

(Paul Scott — Twin Circle — 
mėgino atskleisti “atsistatydi
nimo” užkulisius. Esą Nixoną 
atstatydinti tai Rockefellerio ša
lininkų siekimas. Jų strategija: 
jei Nixonas 1973 ar 1974 pasi
traukia, prezidento pareigas per
ima Agnew, ilgą laiką buvęs 
New Yorko gubernatoriaus ša
lininkas; Agnew, pasiremdamas 
1967 įstatymu, galįs siūlyti vice
prezidentu Rockefellerį. Žino
ma, tai turi tvirtinti Kongresas. 
Tarp senatorių ilgą laiką Rocke- 
feilerio šalininku esąs buvęs 
šen. Scott. Be to, Rockefelleris 
jau dabar esąs Baltųjų Rūmų

reikalam liepos 23 nutarė “sub- 
poena” procedūra reikalautiVatikano - atsakymas verti ta

rnas kaip stiprėjantis Vati ra- prezidento Nixono pasikalbėji- 
ne nusistatymas grąžinti dra is- mo Prezidentas jų reikala- 
mę ir vienybę liturginėje sritj je. ...
Tie patys ženklai pastebimi ii ti
kėjimo vienybės, dogmų sr ty- 
je.

Tokį įspūdį daro Bažnytinės 
doktrinos kongregacijos liepos 5 
paskelbta “Deklaracija katalikų 
doktrinai apie Bažnyčią ginti 
nuo kai kurių dabarties klaidų”. 
Deklaracijoje pakartojo popie
žiaus neklaidingumo dogmą, 
kurią labiausiai buvo kritikavęs 
šveicaras Tuebingeno profeso
rius kun. Hans Kueng savo kny
goje “Infallible? Inųuiry”. RaJte 
neminimos jokios pavardės, bet 
savo turiniu raštas pasisako 
prieš Kueng teigimus.

— o —

Senato komisija Watergate

vimą ignoruosiąs. Tada reikalas 
turės atsidurti teisme, kuris 
aiškins, ar komisija turi teisę į- 
rašų reikalauti. To paties kaip 
komisija reikalauja ir tardytojas 
Cox.

Aušra M. Zerr Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės vardu pa- 

• siuntė senato politinei komisijai 
pasisakymą už paramą Radio 
Free Europe ir Radio Liberty. 
Rašte pageidavo, kad tuose radi
juose būtų įvestos programos ir 
baltiečių kalba. Jau pranešta, 
kad komisija prieš pirmininko 
Fulbrighto valią pasisakė už 
paramą.

Kongrese Birželio įvykių pro
ga buvo pasakytą 77 kalbos. Kai 
kurie Kongreso nariai kalbėjo po 
du kartu.

PATIKSLINAME ŽINIAS APIE 
lietuvių, latvių ir estų 
delegacijų Helsinkyje 
veiklą, suėmimą, paleidi
mą ir kt

įvairių šaltinių žinios, kurios 
buvo duotos Darbininko'perei
tame nr. apie lietuvių, latvių ir 
estų delegacijų incidentą Hel
sinky Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos 
metu, liepos 3-7, nesutampą, 
vietom viena kitai prieštarauja. 
Tas žinias tenka čia patikslinti 
pagal informaciją iš pokalbio su 
lietuvių delegacijos pirmininku 
dr. K. J. Valiūnu.

Dr. T. K. Valiūnas

Pavergtų Tautų savaitėj, liepos 17, pavergtųjų atstovai pas New Yorko burmistrą J. Lindsay.
Kalba V. Sidzikauskas. Nuotr. P. Ąžuolo

(2)
— Buvo paskelbta, kad lie

pos 5 suimtieji buvę perkelti Ii 
Intercontlnentai viešbučio j 
Marsky viešbutį ir ten izoliuoti 
atskiruose kambariuose. Tarp 
šių dviejų viešbučių turėjo būti 
laiko tarpas, svarbus dramatiš
kas tarpas — sakysim, suėmi
mo, tardymo epizodas. Būtų 
tikslesnis vaizdas, joi šie epi
zodai nebūtų nutylėti. I

Visi devyni mes gyvenom In- 
tercontinental viešbuty, — pasa
kojo dr. Valiūnas. — Pirmiausia 
čia suėmė estą Pleer viešbučio 
koridoriuje, atvedė į jo kambarį. 
Kambary tuo metu buvo Kahara, 
jo draugas estas iš Kanados. 
Pleer pasakė jam estiškai: mane 
areštavo; mėgink iš čia pra
dingti. Kaharą, beeinantį iš kam
bario, taip pat suėmė ir abudu 
nuvežė į kalėjimo būstinę. Tai 
įvyko maždaug truputį po de
šimtos ryto ketvirtadienį. 1

Aš apie tai tada dar nežinojau. 
Į mano kambarį atėjo trys vytai. 
Pas mane buvo tuo metu kam
bary latvis Grava. Atvykusieji

pasisakė esą iš policijos ir norį 
su mumis pasikalbėti. Paklausė, 
ar mes pažįstą Pleer. Atsakėm 
taip ir, pamatę juos įsitempu
sius, savo žarų paklausėm, ar kas 
blogo nutiko. “Prašom eiti su 
mumis į 628 kambarį”. Kai iš
ėjom į koridorių, ten stovėjo dar 
penki saugumiečiai. Nuvedė 
mus prie keltuvo, prie kurio 
visą laiką sėdėjo saugumietis. 
Buvo pastatytas staliukas, kėdė, 
ir jis stebėjo dieną naktį visus, 
kurie įeina, ir užsirašinėjo. Nu- 
kilom į 628 kambarį, kur buvo 
policijos būstinė ir iš kur buvo 
sekami viešbučio gyventojai ir 
svečiai. Kambary buvo apie 8 
žmonės, pilna komplikuotų apa
ratų — mygtukai, spaustukai, už- 
rašinėjimo juostos.

— Dr. J. K. Valiūnui, Vliko 
pirmininkui, su šeima liepos 12 
išvykus trim savaitėm atostogų į 
Wyoming, pirmininko pareigas 
eis vicepirmininkas J. Audėnas. 
(E)

PLB seimo nutarimam nuo
dugniau paruošti sudarytas IV 
seimo nutarimų komisijos bran
duolys iš Michigano valstijoj gy
venančių šio seimo ststovų. Jie 
pareigom pasiskirstė taip: 
pirm. — Vytautas Kutkus, sekr. 
— Jonas Urbonas, nariai—dr. 
Adolfas Damušis, Algis Rugie
nius ir Algis Zaparackas. Ko
misijos adresas: Vytautas Kut
kus, 1636 Scotten Avė., Detroit, 
Mich. 48209. Branduolio nariai 
kreipiasi į privačius asmenis ir 
organizacijas, prašydami ga
limai greičiau siųsti siūlymus,

Jūs esate areštuoti...
Ten mum buvo pasakyta, kad 

esam areštuoti už tai, kad kažku
ris saugumietis esąs gavęs mūsų 
memorandumo santrauką. Pasa
kiau, kad tai aš padaviau. Pa
daviau, kad žinotų, kas mes ir 
dėl ko esame atvykę; kad memo
randumas yra viešas dalykas, 
spaudinys, šiuo laiku jau išda
lintas visiem žurnalistam.

Buvau paklaustas, ko gi mes 
atvykom. Atvykom, sakiau, tam, 
kad pasakytume užsienio minis- 
teriam, išskyrus Sovietų Sąjun
gos ir satelitų, jog Baltijos kraš
tai yra okupuoti neteisingai ir 
jog tokios konferencijos gremiu- 
mas turėtų svarstyti mūsų klau
simą. O mūsų nota, sakiau to
liau, mano pasirašyta, su lydi
muoju raštu, taip pat mano pasi
rašytu, yra pristatyta visom am
basadom ar ministeriam . . .

Jie buvo nepaprastai nustebę, 
kad mes jau pristatėm. Jie matė 
mus važinėjant, bet nežinojo, 
matyt, ko mes važinėjom. Gal 
būt, jie tikėjo, kad mes visus 
raštus laiškais siųsim.

paskirtas pirmininku komiteto 
Amerikos trečiajam šimtmečiui 
planuoti. Ta priedanga jis galė
siąs apvažiuoti svarbiuosius 
miestus ir išsipopuliarinti. Tai 
būsiąs paruošiamasis žingsnis į 
1976 metų rinkimus).

Nepaisydamas pralaimėjimo 
opinijoje, Nixonas, išėjęs penk
tadienį iš ligoninės, padarė galą 
gandam, kad jis atsistatydinsiąs. 
Ne, jis eisiąs pareigas visą laiką, 
kuriam jis išrinktas.

Kongresas plečia sa
vo kontrolę vyriausy
bei.

Senatas liepos 19 nutarė, kad 
prezidentas tegali pavartoti kari
nes jėgas prieš svetimą priešą ne 
daugiau kaip 30 dienų be Kong
reso sutikimo. Atstovų Rūmai 
buvo skyrę 120 dienų terminą. 
Prezidentas pareiškė vetuosiąs 
nutarimą. Bet net ir respubliko
nų vadas šen. Scott pasisakė bal
suosiąs prieš prezidento veto.

Tokis prezidento galios apri
bojimas. vers prezidentą nu
traukti bombardavimą Cambo- 
dijoje ir niekais pavers visą lig
šiolinę politiką Indokinijoje.

Kongreso kritiką vyriausybei 
padidino Pentagono mėginimas 
nuslėpti nuo Kongreso žinias 
apie slaptą Cambodijos bombar
davimą 1969 m. šį nesantaikos 
obuolį tarp Kongreso ir Pentago
no paritino buvęs aviacijos ma
joras Hal S. Knight, liepos 16 
liudydamas senato komisijoje, 
kaip jis dalyvavo Cambodijos 
bombardavime 1969 ir viršinin
kų įsakymu, falsifikavo žinias.

skirtas senatui, nutylėdamas 
apie Cambodijos bombarda
vimą.

Kas davė įsakymą slaptai bom
barduoti? Prisiėmė atsakomybę 
buvęs apsaugos sekr. Laird, 
patarėjas Kissingeris ir jungti
nio štabo viršininkas Wheeler. 
Bet jie neįsakė klastoti praneši
mą. Atsakomybė priskirta tada 
apsaugos sekr. pavaduotojui W. 
P. Clements, Jr.

-o-
Sen. Henry M. Jackson liepos 

20 pradėjo kaltinti žemės ūkio 
departamento pernykštį kviečių 
pardavimą Sovietam. Žemės 
ūkio departamentas kaltinamas, 
kad leido eksporto firmom par
duoti Sovietam pusę visų turimų 
atsargoje kviečių. Biznis buvo 
naudingas Sovietam — mokėjo 
pigias kainas. Naudingas eks
porto firmom — gavo 300 mil. iš 
departamento skirtumą tarp So
vietų mokėtos kainos ir rinkos 
kainos. Biznis nuostolingas 
Amerikos vartotojui — kviečių 
kainos pakilo, maisto produktai 
pabrango.

Ar tai neišmanymo ar korup
cijos darbas? Tuo tarpu pareigū
nai aiškinasi “komunikacijos 
stoka”.

-o-

AMERIKdjE:
Ūkines kontrolės ketvirtą fazę 

paskelbėliepos 18. Iki rugpiū- 
čio 12 pasilieka galioje trečios 
fazės numatyta kontrolė: ne- 
maisto produktam kainos įšaldy
tos; maisto produktam leidžiama 
kelti, išskyrus jautieną, tokiu 
procentu, kokiu brangsta žalia
vos ir darbas. Sustiprinta kont

rolė didžiosiom firmom, kurių 
apyvarta per 100 mil. Jų pelnas 
neturi būti didesnio procento 
kaip metų pradžioje; jos turi 
savo kainas pranešinėti Pragy
venimo tarybai ir pakėlimam 
gauti jos pritarimą.

Prezidentas, apie naują kont
rolę kalbėdamas, dėjo vilčių, 
kad metų gale galės grįžti lais
va rinka. Kiek kontrolė infliaciją 
pristabdys, neaišku; tik aišku, 
kad maisto kainos turės pakilti.

Senatas atlyginimo minimumą 
liepos 19 nustatė 2.20 dol. valan
dai, pakėlė 37 proc.

Patarėjas Kissingeris numa
tomas valstybės sekretorium 
vietoj Rogers.

Demokratų kandidatu į prezi
dentus populiariausias E. Ken
nedy — 40 proc., po jo Walla- 
ce — 16 proc., toliau jau Mus- 
kie, Humphrey.

Respublikonų kandidatu po
puliariausias Agnew, kuris da
bar vadinamas Mr. Clean, nesu
sitepęs Watergate.

Naftos vamzdžius ties Alias
koje. Taip nubalsavo senatas 
liepos 17. Nuo Prudhoe įlankos 
šiaurėje iki Valdez pietuose at
stumas 789 mylios; atsieis 3.5 
bil. Nutiesią per 3 metus. Jei 
gerai veiks, iš Aliaskos gaus 10 
proc. Amerikoje suvartojamos 
naftos. Tai sumažins importą už 
3.7 bil. Vamzdžių linijai labiau
siai priešinosi “gamtos mylėto
jai”.

EUROPOJE m KT.:
Prancūzija liepos 21 susprog

dino ore pirmą hidrogeninę 
bombą Pacifike, nepaisydama

liečiančius PLB santvarką, už
davinius ir darbą, kurie turėtų 
būti įtraukti į PLB IV seimo 
nutarimus. Branduolio suformu
luotus siūlymus peržiūrės gąlu- 
tinė PLB IV seimo nutarimų ko
misija ir svarstys seimo atstovai.

protestų iš šalies ir viduje. Vi
duje labiausiai protestavo vys
kupai. Pradėjo Orleano vysku
pas, prisidėjo kard. Danielou ir 
kt. Esą Prancūzijos didybė rei
kalauja pasakyti pasauliui: “Aš 
turiu galią bandyti atominius 
ginklus, ir aš turiu atominę bom
bą, bet aš atsisakau nuo jų vąrto- 
jimo vardan taikos”. Vyskupam 
atkirto eilė generolų: esą nenu
simanydami apie apsaugos rei
kalus, jie gali padaryti daugiau 
žalos nei pasitamavimo taikai. 
Nuo de Gaulle laikų Prancūzija 
siekia turėti savo atominę jėgą.

Afganistane perversmas paša
lino karalių Mohammad Zahir 
Shah. Perversmą surengė kara
liaus svainis gen. Mohammad 
Daud Khan ir paskelbė “tik
rąją demokratiją”. Pirmieji naują 
valdžią pripažino Sovietai. Ver
tinama, kad tai lengvina Sovie
tam veržtis į Persijos įlanką ir 
Indijos vandenyną. Sunkėja Per
sijos ir Pakistano padėtis.

Pietų Vietnaman grįžta pran
cūzai. Prancūzijos užsienių mi- 
nisteriu vietoj Maurice Schu- 
mann paskyrus Michel Jobert, 
pakito politika Vietnamo atžvil
giu. Nuo 1965 buvo nutrūkę 
santykiai. Prancūzija šiemet 
ėmė rodyti palankumo ir numa
tė padidinti paramą iki 40-50 
milijonų. Vietname tai priimta 
su pasitenkinimu. Jie gi suaugę 
su prancūziška kalba ir kultūra.

Vieno laiško likimas
Tarp kitko, vieną laišką bu

vom palikę viešbuty, apačioj, ir 
paprašę portjė, kad išsiųstų. Po 
poros dienų laišką gavom atgal. 
Pirmą kartą pamačiau ant laiško 
tokį raudonos spalvos antspaudą 
su žodžiais angliškai: “X-rayed 
and returned”. Vadinas per- 
švietė, nufotografavo ir amba
sadai nesiuntė — grąžino.

Patyrę, kad mes asmeniškai 
pristatinėjom, buvo baisiai ne
patenkinti. Dar labiau nustebo, 
kai sužinojo, kad žurnalistam 
jau esame taip pat pristatę. Ne
galėjo suprasti, kaip tai pada
rėm, jų nepastebėti. O jie sekė 
visus mūsų žingsnius, kaip pas
kiau patys sakė.

Pakartojo, kad esame areš
tuoti.

Ryšys su Amerikos ambasada
Paprašiau, kad leistų pranešti 

apie mus Amerikos ambasadai. 
Grava tuojau paskambino, kad 
Pleer areštuotas ir kad dabar 
areštuoja jį ir mane. Iš ambasa
dos pažadėjo, kad tuojau pradės 
mumis rūpintis. Ambasada tuo
jau pat iš pokalbio su saugumo 
vyresniuoju paėmė žinias, kur 
mes esam ir kur mus gabens.

Nuvedė atgal į mano kambarį 
ir liepė ten pasilikti.

Buvo jau pietų metas. Į resto
raną neleido. Paskambinau, kad 
atneštų pietus į kambarį. Tik at
nešė pietus, bet neteko jų valgy
ti. Atėjo tie patys trys saugumie
čiai ir pranešė, kad turim va
žiuoti su jais į policijos būsti
nę.

(nukelta į 2 psl.)
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ŠIANDIENINĖ RUSIJA AMERIKIEČIO 
MOKYTOJO IR MOKINIO AKIMIS
3

A. MASIONIS -- 
Eltnwood Park, N. J.

Valgis buvęs visai neblogas, 
kai kurie grįžo porą svarų už
dėję, mat, Rusijoj kitoks maitini
mosi bėdas. Visur vyrauja bul
vės. Jokio patiekalo negausi be 
bulvių. Bulvės ir bulvės, visur,

fonu. Viena mokytpjajiorėjo su- net sriubose. Duona buvusi ge- 
sisiekti telefonu su kitu inoky-

Ne kitaip atrodė ir 
angliškoje mokykloje

Vėliau, jau Maskvoje, ekskur
santam buvo parodyta mokykla, 
kurioje viskas dėstoma anglų 
kalba. Mokykloje esą 300 moki
nių ir 32 mokytojai. Tokia pro
porcija yra dėl to, kad mokyto
jai, turėdami tokį mažą mokinių 
skaičių, galėtų juos geriau išmo
kyti. Visi mokiniai gyvena.bend- 
rabutyjė. Kiekvienas mokytojas 
turi taip pat praleisti vieną dieną 
ir net miegoti ten vieną naktį, 
tame bendrabutyje, kad visą lai
ką būtų bendravimas tarp moky
tojo ir mokinio. Visur, prie stalo 
valgio metu ir net žaidimų aikš
tėje, kalbama tik angliškai. Kai 
tokia mokykla važiuoja atostogų, 
važiuoja ne namo, bet į vasa
ros stovyklą. Su mokykla važiuo
ja, žinoma, ir mokytojai, ir moky
mas svetimos kalbos eina nenu
trūkstamai toliau. Mokyklos di
rektorė, kuri visa šita aiškino, 
atsiprašinėjo, kad jos anglų kal
ba nebuvo tobula, bet ekskur
santai nerado nieko, ką būtų 
buvę galima jai prikišti.

Mokyklos mokiniai parodė 
ekskursantam, ką išmokę: pa
deklamavo ir pašoko. Tas jų pa
sirodymas atrodęs toks dirbtinis, 
toks nenatūralus. Mokiniai atro
dę lyg marionetės, kur pa
tempsi, kur pastumsi, ten eis. 
Jokio palyginimo su mūsų mo
kyklos pastatymais, kur tiek lais
vumo, jokio varžymosi, kad ir 
kas nors netobulai išeina.

Vięšbučiai ir restoranąi
Viešbučiai buvę neblogi, bet 

visi įrengimai, palyginti su 
Amerikos, labai jau senoviški. 
Kiekvienam kambary radijas, o 
kur buvo apsistoję mokytojai, 
ir telefonas. Radijas buvo, bet 
nieko negalėjai pats sau nusi
statyti. Turėjai klausyti tai, ką jie 
tau nustatė. Įdomus dalykas bu
vo pastebėtas su radini ir tele-

toju, berniukų vadovu, kurie 
buvo patalpinti kitame aukšte. 
Kai tik ji pakėlė ragelį, radijas 
nutilo ir tylėjo tol, kol ji kal
bėjo. Kai tik ji padėjo ragelį, ra
dijas vėl toliau grojo. Gal čia bu
vo naujas rusų išradimas nu
tildyti radiją, kad netrukdytų pa
sikalbėjimo, bet mūsų eks
kursantai šitą išradimą visai ki
taip išsiaiškino.

ra. Kam nusibodo bulvės, atsi-
gavo ant duonos. Davę ir vaisių, 
ypač apelsinų. Visiem patikę ru
siški ledai. Nepatikę pusryčiai. 
Amerikietis moksleivis eina į 
mokyklą arba visai nieko neval
gęs arba užsrėbęs kokių nors ja
vainių (cereals), o ten, negirdė
tas dalykas, pusryčiam davę deš
relių (bot dogs). Kai kurie moki
niai tuo tiesiog pasipiktinę-

(Bus daugiau)

Pavergtų Tautų Savaitės komitetas, baigiant šventės programą liepos 15. Jų tarpe: Vincas Obo
jus, Kat. Veteranų Queens komendantas, Biaggi, teisėjas M. Troy, dr. I. Docheff ir kt. \uotr.
P. Ąžuolo

:h*’ *
SPARTA — Batono* maMnMaa ir. kaitomis, rBdlfe apakv. rtr, dopftato- 
risi, |r. biznio maiiim — pigtanrial. PrambkttS kuo IntaroauojotA ir fir*

. mų autentiškus katalogus gausite H SPARTA sav.: J. I*. Giedraitis, 10
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TaL (310) 757-0055,....... .Ų... — II -.... I ■■■. -■ , I ■■■ ...-■ I.NH .1 ■ I' ■■
ANTANAS J. 0AVELSKIS — lietuvis advokatas —- 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SHALINS-SAUIMSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-03 Janutos Ava 
(prie Forsat P*way 8ta-), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

JO8EPH OAR8ZVA — GRAB0RIU8, BAL8AMUOTOJA8. 2 motontoe 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALIAI FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr-ooa- 
dttiooed. A. J. Balton-Baltrūnas, Ltoensed Manager and Notary Public. 698 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-3043.

TA 3©M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus.
Pi patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptaraaujam Queens ir apylin- 
jįiįi lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0687. Adresas: 
MT. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Gleridale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blyd.). _

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 VVilloughby Avė-., Brooklyn, N.Y. 11221.

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 429 
Lafayette St, Newvk, NJ, 07105; tel MArket 2-5172. ParuoMamoa gar* 
btngoe laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webeter Avė. Cambridgs 
^-M-ss. Pranas Vaitkui, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

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

JUOZO ANDRU6I0 Real Estete, Insurance. Apraudimasgyvybės, namų, 
automobilių, baldų Ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljoe. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Mtn- 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodbaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavom. 1883 MadisocBt, 
ftidgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Bs 
- a, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas Įriti 
narna kaina

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

Buvo panaši nuotaika, kaip to
je angliškoje mokykloje, paste
bėta ir kitur mokyklų aikštėse. 
Pas mus iš tolo, net nematyda
mas, girdėsi, kad čia kur netoli 
yra mokyklos ar kitokia aikštė, 
tiek klegesio ir triukšmo, o ten 
viskas eina tyliai, lyg tie jau
nuoliai bijotų praverti bumą. 
Trys. ,rūšys „moterų,. labiausiai

„ kritę į akis n r
Kaip jau ^aukšdiau buvau įmi

nėjęs, devyni mokiniai papa
sakojo savo įspūdžius, kiekvie
nas, žinoma, paliesdamas atskirą 
sritį ir pabrėždamas skirtumus, 
kuriuos jis buvo pastebėjęs tarp 
amerikiečių gyvenimo būdo ir 
rusų. Vienam abiturientui la
biausiai krito į akis moterys, 
ypač trys jų rūšys (jis pats jas 
taip surūšiavo), būtent: moterys, 
kurios dirba prie kelių, prie sta
tybų ir išvietėse. Jam buvo nie
kad nematyta ir negirdėta, kad 
moterys, lygiai kaip vyrai, dirb
tų su buldozeriais, piltų ant ke
lio dervą ir akmenis ir atliktų vi
sokius kitokius su kelio statyba 
susijusius darbus. Visiem buvęs 
nematytas vaizdas, kai kas rytą 
Leningrado ir Maskvos gatvėse 
šimtai moterų su namie padary
tomis šluotomis (home made 
brooms, kaip jis sakė) šlavė ir 
valė miestą. Kadangi jos beveik 
visos yra senesnio amžiaus ir 
su skarelėmis ant galvų, tai jam 
jos atrodžiusios lyg kokios vi
duramžio pasakų raganos. Kitos 
tuose pačiuose miestuose dirbo. 
prie statomų naujų namų, pada- 
vinėdamos plytas, maišydamos 
cementą arba prie senų namų, 
nuskutinėdamos senus dažus ir 
tinką ir juos perdažydamos. Tre
čia rūšis skirtingų moterų buvo 
pastebėta viešbučių ir restoranų 
išvietėse. Jos ten sėdi ir piaus- 
to į gabalėlius išvietinį popierių. 
Poroj vietų jos piaustė tam rei
kalui net laikraštinį popierių. 
Kiekvienas ekskursantas, ei
damas į išvietę, jos prieangy 
gaudavo iš tokios moters porą 
lapelių tokio popieriaus. Kiti net 
juokavo, girdi; jei mokėtumėm 
rusiškai, tai išvietėj galėtum su
žinoti visas naujienas. Tarp kit
ko, viena mokytoja pasisakė net 
viešai tame susirinkime, kad ji 
turėjusi vargo, kol išmokusi tą 
popierių vartoti, nes tas baltas, 
ne laikraštinis, popierius buvęs 
ne koks kitas kaip paprastas vy
niojamasis popierius, kurio vie
na pusė yra šiurkštesnė, papras
ta, bet kita pusė slidi, lyg vaš
kuota. Tp popieriaus pavyzdžiai 
buvo parvežti ir eksponuoti kar
tu su kitais suvenyrais auditori
joje ant stalo.

LIETUVA VAKARŲ SPAUDOJE
Romoje leidžiamas politinių 

studijų žurnalas “Civitas”, No. 
2, 1973 išspausdino platoką re
cenziją knygos “La repressione 
culturale in Lituania”. (Kultūros 
persekiojimas Lietuvoj). Knyga 
išleistai Milane, Jaca Book/

Urbaia (Italija) “La Voce dėl 
Amore” žurnalas įdėjo straips
nį “La vita dei Lituani depor- 
tati in Siberia (Deportuotųjų 
lietuvių gyvenimas Sibire). Ap
rašydamas gyvenimą Sibire, mi
ni “Lietuvių kapines prie Sibiro 
tundros“, knygą, išleistą pagal 
H. Tautvaišienės pasakojimus“.

-o-
Caracas (Venecuela) ispanų

PATIKSLINAME 
ŽINIAS APIE
lietuvių, latvių ir estų 
delegacijų Helsinkyje 
veiklą, suėmimą, paleidi
mą ir kt

(atkeltais 1 psl.)

Kriminalinės policijos būstinėje 
jau visi

Kai mus vedė iš kambario, ko
ridoriuje sutikau dr. Genį. Lie
tuviškai pasakiau, kad esam 
areštuoti ir kad paskambintų į 
Chicagą. Toliau sutikau dar ir 
dr. Vileišį. Paprašiau, kad pa
skambintų p. Audėnui. (Iš čia ir 
buvo pirmosios žinios į Ameri
ką).

Buvo pusė pirmos, kai mus 
įsodino ir patys įsėdo į lengvą 
automobiliuką, ir atsidūrėm kri
minalinės policijos būstinėje. 
Netrukus, po poros valandų, at
vežė dr. Genį ir latvaitę. Apie 
trečią valandą E. Žilionytę. Dr. 
Vileišį paėmė paskutinį — atro
do, apie kokią pusę šeštos.

Prieš tardymus, kol dar buvo 
proga, pasiūliau, kad visi sakytų 
tik tiesą. Tada mūsų visų istori
jos bus vienodos. Tap ir buvo 
padaryta.

Ar nesam teroristai?
Tardė po vieną. Gana ilgokai. 

Mane pvz. tardė pusantros va
landos. Paprašiau, kad p. Han- 
sen iš ambasados, kuris atvyko į 
policijos būstinę, būtų prie tar
dymo. Paskui, kai atvežė dr. 
Genį, policija iškvietė p. Han- 
sen pas jį. Protokolas buvo sura
šytas, žinoma, suomiškai. Jo

kalba dienraštis “Ei Universal” 
paskelbė Jean Pierre Bertrand 
ilgą straipsnį “Lituania: juguete 
de las Grandės Potencias“ (Lie
tuva, Didžiųjų Galybių žaislas). 
Straipsnis pradedamas taip:' 
“Lietuva, didžiųjų galybių žais
las, turi trejopą nesėkmę: yrą. 
maža, turi bendrą si&ną su Ru
sija, ir jos gyventojų dauguma 
yra katalikai”. Duodamas trum
pą istorinę apžvalgą ir cituoda
mas Lenino žodžius, “kas flir
tuoja su Dievu, yra pabaisa“, 
autorius sako, kad Sovietai pa
skelbė negirdėtai žiaurią kovą 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. 
Tas esą, sukėlė žmonių pasi
priešinimą, kaip 17.000 katalikų

negalėjau paskaityti, tai atsisa
kiau pasirašyti. Pasirašė ver
tėjas.

Klausiate, kuo labiausiai tar
dytojas domėjosi. Labiausiai — 
Vliko veikla: ar seniai veikia, 
ar vartoja teroristinius meto
dus; kas mus finansuoja; koki 
ryšiai su kitom valstybėm ir tarp 
savęs. Man buvo įspūdis, kad 
norėjo išaiškinti, ar tai nėra ko
kia pavojinga teroristinė orga
nizacija. Gal būt, sovietų taip 
buvo pasakyta. Antra, matyt, so
vietų buvo pasakyta, kad esam 
prisivežę subversinės medžia
gos. Teiravosi, kokia ta medžia
ga. Sakiau, esu davęs jūsų žmo
nėm kiekvieno spaudinio po eg
zempliorių, o ką pasiuntėm mi- 
nisteriam, tai saugumas pats turi 
žinoti, nes pasiuntėm ir Suomi
jos ministeriui.

Bado streikas
Iš tardymo suvedė visus į 

kambarį koridoriaus gale. Mėgi- 
nom išlaikyti gerą nuotaiką. Čia 
kilo mintis ir paskelbti bado 
streiką prieš neteisingą mūsų 
suėmimą. Visi tam pritarė. Ger
sim tik vandenį.

Dar nebuvo baigtas tardyti dr. 
Vileišis. Jo su mumis dar nebu
vo, kai mus vėl susodino į polici
jos mašinas ir nuvežė į Intercon- 
tinental viešbutį pasiimt daiktų, 
kurie būsią mum nakčiai rei
kalingi. Nežinom, sakė pareigū
nai, kaip ilgai jus laikysim; pasi
imkit pižamas, skustuvėlius, še- 
šepetukus, muilą — kas reikalin
ga nakčiai.

Kiekvienam buvo paskirta po 
palydovą į kambarį. Paskui visus 
susodino į policijos sunkvežimį 
ir pasakė, kad mus veš už Hel
sinkio į naujausią kalėjimą.

(Pabaiga kitam nr.)

peticija JT, susideginimai, lais
vės Lietuvai reikalaujančios 

- deinonstracijos ir pan. Mini ir
S. I Kudirkos žodžius teisme. 
Straipsnį baigia taip: “Kas ste
bina, tai dalyvavimas protestuo
se jaunimo, gimusio ir užaugu
sio rusų priespaudoje, kurie ne-

SIDABRINIO VARPO K E-F YK LA — Sflver Bell Bcking Co. Lietuvižka Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECEGOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

. - • * ' T . ~ - šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas
atsimena Lietuvos laisOiSS- ir paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!
p riklaus omos’’( Elta) r...............;■■■■' , z

• T,IFTUVlSKO8 MUZIKOS PLOKŠTELĖS; 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., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

Qkupūotoj Lietuvoj
KOMUNISTAI GINČIJASI 

JŲ VATIKANO RADIJU
Filosofijos mokslų kandidatas 

Feliksas Macianskas Vilniuje 
diskutuoja pasaulio sutvėrimo 
problemas su Vatikano radijo 
lietuviškomis transliacijomis. 
Savo ilgame straipsnyje ateisti
nėmis temomis (1973.V.26 Tie
sa), Macianskas pripažįsta, kad 
tikinčiųjų šeimos esančios tvar
kingos, stengiasi gerai dirbti, 
dorai gyventi, gražiai auklėti 
vaikus ir t. t. Jie net dalyvau
ją politiniame ir visuomeninia
me gyvenime. “Tad giliai klys
ta tie, kurie mano, kad ateis
tai kovojasutikinčiaisiais”. “Ta
čiau nereiškia, jog ateistai neturi 
teisės kritikuoti bažnytines dog
mas, apeigas, religinius prieta
rus, žodžiu, visa tai, kas susi
ję su pasaulėžiūra, įsitikinimais. 
Antikomunistinės religinės pa
žiūros yra žalingos, nes trukdo 
visuomenės pažangą”, 
Macianskas.

Iš šių sugretinimų 
gali matyti, prie kokio
prieina komunistinė dialektika: 
tikintieji žmonės ir geri, ir 
darbštūs, jų puikios šeimos, jie 
visuomenininkai, — o vis dėl 
to, vien dėl savo skirtingos pa
saulėžiūros, jie trukdą visuo
meninę pažangą ir su jais rei
kia kovoti. Gal net tokiomis prie
monėmis, kaip trėmimai, areštai 
ir kišimas į psichiatrines ligoni
nes. (Elta)

Bara, kad nekovoja
Kai kurie komunistai Lietu

voje nekovoja su nacionalizmu 
— skundžiasi mėnraščio “Ko
munisto” (1972, nr. 10) veda
majame. Tokie komunistai “lin
kę nepastebėti trūkumų apskri
tai, o nacionalizmo atgyvenų 
konkrečiai .. . (jie) abejingai 
praeina pro šiurkščius intema- 
cionalistinių principų ir parti
jos politikos pažeidimus”. Lie
tuvoje "interriacionalistinių 
principų pažeidimu” paprastai 
vadinama rusų sauvaliavimo ir 
rusifikacijos aplamai kritika. (E)

rašo F.

ir aklas 
absurdo

Fasolino
Memorials CO

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticųt 
valstijose

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

JUOŽaŠ 1 
I9«O 1HT2 ?

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

LietuviSkam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alt c e’s Florist Shop
107-0i Jamaica Ava. Richmond H UI, N. Y.

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

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės Į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama vlauoca
kafionly raikaltrtaa:

VIEŠBUČIAI
LAIVAI (CrulMO 
.AUTOBUSAIS įdomių vistų 
.lankymas

tpeelallee matiaMest

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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THE W O R K E R by FRANCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915 nic-tų
1951 sujungė AMERIKĄ. LDS orgaių DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

dau posto prfd < BraeHyn. N. Y. »Mt Oflk« 
Pubifetod «mMt

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00
Laikrahį tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA

Straipsniu* ir korespondencijas redakcija taiso savo nuo/iOra. Nenaudoti straipsniai saugomi 
| ir gražinami autoriams praSaaL Pavarde pasiraSyti straipsniai nebūtinai HreKkia redakcijos 
j nuomonę. Vi skelbimų turinį ir kalba redakciia neatsako.

Grįžtant prie Simo Kudirkos

KO LAILAUSIAI TRŪKO NEW YORKO LB BALSAVIMUOSE?

Kai kurios naujos žinios skati
na priminti netolimos praeities 
datas ir įvykius, susietus su S. 
Kudirkair su Baltaisiais Rū
mais.

1968:
Buvo prezidento rinkimų į- 

-A karštis. Buvo vilčių ryšium su 
galimu R. Nixono atėjimu į Bal
tuosius Rūmus. Dėl tų vilčių 
šio laikraščio vedamajame buvo 
įspėta, kad prezidentas daug 
priklauso nuo patarėjų. Ir “neži
nia, ar prezidentas Nixonas dau
giau galios turės už savo pinna- 
takus — demokratus ir respubli
konus. Prezidentam nelengva 
taip pat ‘išsilaisvinti’ iš patarėjų 
‘okupacijos’ ”. Dėmesys gali 
būti kreipiamas: “ar pavyks 
Nixonui, jei bus išrinktas, išsi
laisvinti iš tos patarėjų aplin
kos”, kuri skatino jį tylėti apie 
Kongreso rezoliuciją 416 (Darb. 
1968 spalio 30).

1970:
Buvo išduotas Simas Kudirka. 

Prezidento patarėjų štabas pa
teikė prezidentui pranešimą tik 
sekmadienį, vadinas, šešios 
dienos po įvykio. Nei Vliko tele
grama, nei pravoslavų metro
politų telegramos prezidentui jo 
nepasiekė. Tada šiame laikrašty 
buvo rašoma:

“Veltui šauksiesi į prezidentą, 
kada tarp tavęs ir jo stovi kan
celiarijos štabo siena, ir jei tavo 
šauksmas atrodys tos sienos 
saugotojui dėmesio nevertas, jis 
nedrums ramybės prezidentui” 
(Darb. 1971 sausio 12).

Tik kada New York Times iš
davimą pavertė pirmo puslapio 
žinia, tai tą pat dieną pranešta ir 
prezidentui. “Prezidentas Nixo- 
nas ir Kongresas pareikalavo in- 
vestigacijos. Tai būtina viešajai 
opinijai apraminti ir sugadintam 
prestižui namie ir užsieniuose 
atitaisyti”.

Investigacijos rezultatus ver
tinant čia buvo rašoma:

“Jei Kongreso pakomisė kal
tino pakrančių sargybos būstinę 
komunikacijos stoka, tai nutylė

jo apie tokią pat komunikacijos 
stoką ir Baltuosiuose Rūmuose. 
Pakomisės tyla apie tai pridengė 
tuęs, kurie neparodė iniciatyvos 
informuoti prezidentą” (Darb. 
1971 bal. 9).

Nė — buvo rašoma — per dve
jus metus prezidentui nepavyko 
iš tų patarėjų ‘išsivaduoti’.

1973:
Watergate virto Baltųjų Rūmų 

patarėjų afera, kurią išvilko aikš
tėn Washington Post. Aferos fo
ne netikėtai primintas S. Kudir
kos išdavimas.

Priminė \Vashington Post il
gametis reporteris prie Baltųjų 
Rūmų Carroll Kilpatrick dabar 
laikrašty Fort Myers (Fla.) 
News-Press (gautame V. Bra
žėno dėka).

Ilgame straipsny apie perdėtą 
prezidento valdžią autorius įter
pia pastraipą, kad S. Kudirkos iš
davimas buvo nulemtas Baltųjų 
Rūmų, kurių vardu veikė John 
W. Dean III. Tikslumo dėlei pa
kartojame originalą:

“Now it has been disclosed 
that John W. Dean III played a 
role from the White House in di- 
recting the government’s movės 
when a Lithuanian sailor defect- 
ed from a Soviet ship off New 
England. Instead of being given 
asylum, the sailor was brutally 
forced back onto the Soviet 
vessel, much to Nixon’s subse- 
quent annoyance. There are of- 
ficials who believe the defector 
would be free in this country 
today if officials in the govem- 
ment agencies involved had had 
the temerity to assume respon- 
sibility and act promtly without 
vvorrying about the White 
House reaction”.

Po “iešmininkų” nubaudimo, 
po trejų metų tylos nurodytas 
vardas patarėjo, kuris lėmęs S. 
Kudirkos likimą.

Nurodytas tik tada, kai tas pa
tarėjas nebe patarėjas; kai prezi
dentas iš jo “išsilaisvino" — 
tikriau: buvo “išlaisvintas”.

Deja, pervėlai. Pervėlai Ku
dirkai, pervėlai Nixonui.

LB rinkimai -jaa praeitis, 
į juos įdėta daug darbo tų, 
kuriem teko tehnildnė orga
nizavimo ir įvykdymo našta. Tai 
aukos darbas, ir ufc jį teisingai 
priklauso jiem detimgvmas.

Tačiau kiekvienas darbas su
siduria su kliūtim, kurios silp
nina darbo reailtatus. New 
Yorke LB rinkiny rezultatai šie
met buvo meniesEU nei 1970 
metais (37 proc.)

Kas juos sukliuk? Mėginimas 
išryškinti kliūtis al^ty palaikyti 
visuomenės dėmesį, nukreiptą į 
LB reikalus; pasieti ntų padaryti 
viską, kad tos kliūtys būtų iš
vengtos kituose mielinuose.

Kas pasisekė geriau, kas silp
niau, be abejo, seniausiai žino 
pati LB apygardos vadovybė. 
Jai priklausytų pirmasis žodis. 
Tenka tik apgailestaiati, kad į 
redakcijos porą Idattsirnėlių, pa-> • 
siųstų liepos 3, ligi liepos 24 
iš vadovybės atsaimo negauta.

-o
Pačių balsuoju kritiški 

balsai redakciją p»asiekė dar 
prieš balsavimus.Tre balsai lie
tė rinkimų technikos detales, 
kurios buvo jų asmeniškai patir
tos. Tebus sumini pasisakymai 
keleto New Yorie populiarių 
lietuvių, įvairiais metais pagerb
tų už visuomeninę veiklą.

Dr. V. Papročius: Kam kitam 
pasakysiu savo nepasitenki
nimą, jei ne redakcijai. O nepa
sitenkinimą keiktai, kad rinki
mų komisija balsavimo lapelį 
atsiuntė tik man vrienam; lyg 
mano žmona nebūtų Bend

Lietuvių parado pradžioj nešamos JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos. Birželio trėmi
mai paminėti \ew Yorke prie lietuviško kryžiaus buv. parodų parke. Nuotr. R. Kisieliaus

ruomenės narys. Be to, kaip ga
liu balsavimo lapelį pasiųsti, jei 
nėra adreso, kam siųsti.

K. Čerkeliūnas: Atėjo lapelis 
tik man. Lyg organizatoriai ne
žinotų, kad mano šeimoje yra 
keli balsuotojai. (1970 m. rinki
muose iš mano šeimos balsa
vo trys).

B. Novicldenė: Atėjo lapelis 
A. Novickiu!, bet neatėjo B. No- 
vickienei. Žinoma, galėtų orga
nizatoriai nežinoti, kad'inž. An
tanas Novickis yrą miręs: Bet po 
mirties buvau-Jatšku pranešus 
Bendruomenei, kad visi raštai 
būtų siunčiami mano vardu.

V. Žukauskas: Buvo nurodyta, 
kur siųsti — į Cosmos Parcels. 
Na, kodėl ne tiesiog į Vnieštor-

Eilės kitų pasisakymai kėlė 
tuos pačius organizacinius trū
kumus. Nė vienas tų trūkumų 
galėjo veikti asmenis užgauliai.

Kitos rūšies trūkumai matyti iš 
palyginimo. Pirmiausia iš New 
Yorkp apygardos palyginimo su 
kitom apygardom. Chicagoje, 
Clevelandė buvo išplėtota infor
macija, rinkiminė propaganda. 
Individualiai buvo garsinami 
kandidatai spaudoje. Kolek
tyviai apmokami skelbimai de
dami laikraščiuose. Garsinami 
per radiją, televiziją.

Chicagos ir Clevelando apy
gardose buvo didžiausia propa
ganda, gal iš dalies dėl to ir di
džiausi rezultatai.

Newarko apylinkėje taip pat 
prieauglis. Bet čia kitu būdu rin

VANDUO IR
Liepos 1 smarkus lietus už

tvindė Vermonto valstiją ir pa
lietė Neringos stovyklą. Stovyk
loj nieko nuostolingo nepadarė, 
tik aikštė buvo šlapia.

Seselė Ignė, viršininkė, laksto 
basa po stovyklą.

— Kiek čia užplūdo lietuviš
ko jaunimo? — klausiu.

— Suplauk 74 berniukai. Iš 
Clevelando, Bostono, Hamilto
no, Toronto, iš New Yorko šeši 
vyrai ir iš kitų vietovių.

Suskaičiavau stovykloj 17 
namų ir šventovę. Kapelionas 
kun. Pr. Geisčiūnas aprodė 
šventovę. Tai vienintelė visoj 
valstijoj lietuviška bažnyčia. Na
mukuose gyvena po 10 berniukų 
ir po viršininką.

kimai buvo išgarsinti. Kaip 1970 
metais, taip ir šiemet. Simas 
Kontrimas ėjo per namus, skam
bino telefonu kiekvienam, 
kuris dar nebuvo atsiuntęs bal
savimo voko, primindamas bal
suoti. Rezultatai buvo geri..;

Atvertus 1970 metų balsavimo 
eigą, kaip ją rodė tada spauda, 
matyt, kad 1970 m. ir New Yor- 
kas savo kandidatus garsino vi
sų nuotraukom.

šiuose rinkimuose New Yorke 
to nebuvo.

Gal rinkimų komisija buvo įsi

tikinusi, kad jos uždavinys yra 
siauresnis — išspausti lapelius, 
kam išsiuntinėti, kam ne, su
rasti urnas, žmones prie urnų. 
O balsuoti jau žmonės patys su
sibėgs.

Be abejo, komisijos atliktas di- 
deliš darbas. Bet liko nesuorga
nizuota propaganda.

Gyvename Amerikoje, kur 
žmonės į rinkimus nesiveržia, 
jei nebus organizuotu būdu 
sudominti, patraukti. O to šiuose 
rinkimuose New Yorke labiau
siai ir trūko.

NERINGĄ UZPLUDO
JAUNIMAS

Darbingas stovyklo gyveni
mas. Skambutis prikelia. Pasipi
la iš namukų jaunimas. Paspor
tuoja iki pusryčių. Vėliavų pakė
limas su himnais. Vaclovas Gie
draitis šaukia per garsintuvą: 
kairę, dešinę! 5-6 metų vyrai 
drožia rikiuotėj į koją.

Įdomus vakaro koncertas. 13 
pasirodymų. Kiekvienas namas 
vis įvairiau atlieka kabaretinę 
muziką. Jų instrumentai — 
švilpynės, šluotos, šiukšlių dė- 
šės, tuščios skardinės ir t.t. La
banauskaitė iš Chicagos klasiš
kai paskambino. Darniai sugrojo 
Bernotas pianinu ir Vilgalys ar
monikėle. Ne tiek čia svarbu 
menas, kiek gražus humoras.

Liepos 4-osios programa skir
ta Lietuvių dienai, kartu pa
minint ir Amerikos nepriklauso
mybę.

Sportuojama kasdien. Iki išsi- 
dūkimo. Krepšinis, ping-pong, 
beisbolas, maudymasis sto
vyklos ežeriuke — viskas vyksta 
drausmingai ir tvarkingai.

Vadovai suplanuoja ir vykdo į- 
vairias programas: seselė Onu
tė — literatūros, seselė Loreta 
— meno, seselė Jonė — sporto, p 
seselė Palmira dalija maistą ir 
degina šiukšles.

Namukų viršininkų yra dvyli
ka.

Kiti vadovai: Giedraitis, Alšė- 
nas, juokdarys Gyvas, Kristina 
Gedrimaitė, Balčiūnienė, Ab- 
romaitienė. Yra ir visokių pa
galbininkų.

Džiugu matyti tokį gražų ir 
gausų lietuvių jaunuolių stovyk
lautojų būrį. Tėvai turi būti dė
kingi seselėm, vadovam ir pasi
aukojusiam kapelionui kun. Pr. 
Geisčiūnui.

K.A.R.

Apie Joną Aistį

Kodėl jūs, žodeliai, 
šitaip susidėjot?

--------------------------- PAULIUS JURKUS------------------------

4
O pasakoti jis mokėjo. Ir dau

gel knygų gyveno su juo, ir dau
gel minčių. Ir draugų tarpe visa 
tai vėtė ir mėtė. Tai buvo ne
pakartojami, ne surašomi po
kalbiai. Ir jie visi buvo auten
tiški, tikra kūryba, perlai iš
griebti iš jų gyvenimų.

Aldona laikėsi tyliai, kukliai, 
atsiliepdama juoku, žiūrėdama 
truputį prisimerkus. Dabar mes 
sėdėjome su Jonu prie vieno 
stalo, ir atrodė, kad mes esame 
seni draugai, bičiuliai. Jis pa
prastas, mielas ir atviras. Tai 
žmogus, kurį, rodos, kažkur su
tikai. Tiesa, sutikai jį knygose, 
jo poezijoje.

Tame stebuklų ir ženklų na
melyje pradėjome tąsyk drau
gystę. Tą patį metą, jau vasarą, 
jis atvyko į Kenebunkportą. Sė
dėjau pajūryje ant tokio didelio 
medžio. Ir jis atėjo' ir atsisėdo. 
Ir kalbame, lyg dar Kaune bū
tum buvę pažįstami.

Sėdėjome prie jūros ant me
džio, kurį vanduo išplovė ir nu
metė į smėlį. Medis buvo nuo
gas, be žievės, su keliom ap- 
laužytom šakom, kurios atrodė 
lyg kokie dinosauro kaulai.

Jonas kalbėjo labai paprastai 
ir atvirai, lyg mes būtume se
niai pažįstami. Mes pirmą kartą 
sėdėjome drauge prie jūros, o jis 
kalba, lyg drauge būtume vaikš
čioję Kauno gatvėmis, sėdėję 
Konrado kavinėje, lyg aš pats 
būčiau buvojęs jo artimųjų drau
gų — Binkio, Miškinio ratelyje. 
Jonas buvo jau toks — kalbėjo 
atvirai, kartais net iki nuogumo 
save paliesdamas. Ne kartą klau
siau save — kodėl jis taip daro? 
Ir atsakiau — tai jo poetiškas po
lėkis. Įprato eilėse kalbėti apie 
savo sielvartus, taip ir čia gyve
nimą jis atverčia lyg kokią pa
veiksluotą knygą.

Jis mėgo kalbėti, pasakoti, po
rinti apie visa. Kalba prasidė
davo nuo savęs, paskui nu
keliaudavo į visokias sritis, nes 
jis buvo daug skaitęs, keliavęs. 
Kaip savo eilėraščiuose sako: 
“Nors aš ne Odisėjas, bet daug 
papasakot galiu” . . .

Sėdėdami prie marių, pir
miausia ir prisiminėm jūrą. Pri
siminti buvo ko, nes jis buvo pa
rašęs puikų eilėraštį apie Balti
jos jūrą. Eilėraštis toks vaizdus, 
su kažkokiu vėju ir širdgėla. 
Bangas jis palygina su žirgais . . . 

“Balti žirgai, širmiži rgai — jie 
trypia mano sielą Ir jis pa
pasakojo, kaip tą eilėraštį para
šė. Atostogavo paštininkų viloje 
Nidoje. O Nida tursa’vo kopas, į 
kurias užkopęs matai Kuršių ma
rias ir Baltijos jūrąTen gali pa
sitikti saulės tekėjimu, iš Kuršių 
vandenų ir vakare tapačią saulę 
paguldai į Baltiją, likoks grožis, 
koks žėrėjimas šviesiu. O vaka
rais, tamsos glūdumoje, girdi 
nesibaigiamą vandens ošimą. 
Įžiūri ir lūžtančias baigas.

Ir tai pagavo poetą. Jonas pa
sakojo, kad jis išėjęs į naktį pa
sivaikščioti. Pagavojį. tas vėjas, 
jūros ošimas, ir jį aplankė įkvė
pimas. Eilėraštį jisdcklamuote 
išdeklamavo, šaukte iššaukė į 
vėją. Šiaip jo rašymobūdas buvo 
lėtas — ilgai ieškodavo vaizdo, 
žodžio, kuris sutapau jo sielos 
pergyvenimu, kad tai būtų au
tentiška. Dabar jis (įdainavo tie
siai ir atvirai. Išdainavo meilę 
Baltijai ir drauge savo nerimą. 
Išdainavo autentiškai, origina
liai. Tai rodo, kokiopoeto jo bū
ta.

Kennebunkportas su pui
kiuoju pranciškoną vienuolynu 
turi savo uždarumą Čia esi įrė
mintas tarp primityvios ir iš
taigios kultyvuotos kultūros. 
Kokie vienuolyno pastatai, ko
kie paveikslai, senovės baldai, 
ir kokia primityvi laukinė gamta 
su uolų aštrumu, jūros žolių kva
pu, miškai pilni iSgriuvusių 
medžių. Čia yra gera .atkeliauti, 
čia randi visko, kotik nori.

Ir tą vasarą vaikščiojom parko 
takeliais, sėdėjome kambaryje, 
kai lauke lynojo. Pasakojome 
istorijas. Buvo net ir vaiduoklių 
istorijos. Buvo ir toks vakaras, 
kur visi turėjo papasakoti kokią 
Įdomią istoriją, šiurpų per
gyvenimą. Daugumas pasakojo 
sudėtingus pergyvenimus iš 
antrojo pasaulinio karo. Žino
ma, čia, kaip kokiame britų fil
me, lauke siautė audra. Bildėjo 
perkūnai, lietus pylė, o mes sė
dėjome vienuolyno gražiame 
kambaryje, kur buvo stori mūrai. 
Kambarys visai panašus į pilies 
menę. Ir kaip romantiška!

Kelionėse
Su Jonu teko atlikti kelias 

keliones. Vieną kartą važiavome 
automobiliu iš New-Yorko į 
Torontą, kur buvo Aidų literatū
ros vakaras. Kitą kartą vykome į 
Bernardo Brazdžionio 50 metų 
sukakties minėjimą Bostonan. 
Važiavome į Philadelphiją, kur 
buvo literatūros vakaras. Tokio
se kelionėse Jonas būdavo nepa
mainomas žmogus. Jis visus nu
skaidrindavo, užimdavo, ir dvy
likos valandų kelionė atrody
davo visai trumpa.

Kai tik būdavo progos, aš vis 
jį nuvesdavau į literatūros lau
kus. Kartą, važiuojant į Bostoną, 
išėjo kalba apie Dickensą, kaip 
jis rašė. Ir Jonas pasakojo: at- 
kreipkit dėmesį, kaip Dickensas 
romane išveda savo veikėjus. 
Juos pažeria iš karto, kaip kokius: 
žaidimo kauliukus. Paskui jau 

išskaido ir surikiuoja visai ro
mano eigai.

Tai įstrigo man atmintin, nes 
nemaža galvodavau apie romano 
kompoziciją, kaip į pasakojimą 
atvesti veikėją. Praėjus gerokai 
laiko, kai susitikau Joną, vėl nu
vedžiau jį į Dickenso laikus, ir 
jis pakartojo lygiai tą patį.

Savo kelionėje į Bostoną jis 
palietė dar ir kitą klausimą, ku
ris mane užkliudė ir ilgam į- 
strigo atmintin. Jis pasakojo 
apie ką turi rašyti poetas, kaip 
rašyti. Jam vienas profesorius, 
prancūzas, dar Grenobly pasakė 
— rašykite apie vaikystę. Apie 
tai, kas įstringa vaiko atmintin. 
Ir Jonas toliau plėtojo šią mintį, 
kaip jis naudojosi vaikystės 
žvilgsniu, prisiminimu.

Keista, apie tai niekada nebu
vau pagalvojęs. Gal toje 
vaikystėje ir glūdi originalūs pa
sauliai, apie kuriuos gali vėliau 
kalbėti.

Kelionėje į Philadelphiją jis 
pasakojo apie savo doktoratą, 
kaip jis savo ranka keturis kartus 
perrašė Šv. Jono Evangelijos 
vertimą į prancūzų kalbą. Ir, 
Dieve tu mano, kokios reikėjo 
kantrybės vartyti pačius pirmuo
sius vertimus, tyrinėti prancūzų 
kalbos formas, perrašyti, su
dėstyti paskui į mokslinį darbą. 
Ir Jonas ištvėrė. Jis buvo lyg 
koks asketas vienuolis, užsida
ręs, svetimoje žemėje save pri
rakinęs prie suolo ar stalo ir pra
leidęs dienų dienas, metus.

Mane jaudino ir tai: kokia to 
didelio darbo prasmė?! Kokia?!

Štai žmogus iš Rumšiškių nuva
žiuoja į Grenoblį ir ten parašo 
disertaciją apie prancūzų kalbos 
vertimus. Žinoma, apie viską 
galima rašyti, bet ne visada tas 
rašymas prasmingas. Vargiai 
prasmingas buvo ir šis didelis 
darbas. Jis autoriui suteikė svo
rį, akademinį statusą ir taip liko 
dūlėti svetimos žemės bibliote
koje.

Kelionė į Prūsų žemę

Tas praeities tyrinėjimo geis
mas Joną persekiojo visą laiką. 
Šį kartą jis išsivadavo iš pran- 
zūzų kultūros istorijos ir buvo 
susidomėjęs prūsų praeitimi. 
Buvo sukaupęs daugybę me
džiagos, perskaitęs visas kroni
kas apie prūsus, išstudijavęs jų 
giminių aprašymus. Jo ambicija 
buvo parašyti romaną apie prū
sus. Ir jis rašė, bet nepabaigė. 
Yra tik fragmentai.

Romanui parašyti reikia dau
giau laiko, nei eilėraščiam. Ro
maną reikia statyti kaip kokią 
katedrą. Vien pats rašymas atima 
daugybę valandų. Ir to laiko Jo
nui trūko. Jis galvojo romaną 
parašyti išėjęs į pensiją.

Dar trukdė ir jo rašymo tech
nika. Jis rašė tik ranka. Jei per
braukdavo kokį žodį, tuoj per
rašydavo visą puslapį, nes nega
lėjo pakęsti subraukymų, pa
taisymų. Taip jis ilgai dirbdavo, 
kol parašydavo puslapį.

•(Bus daugiau)
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ELIZABETHO BENDRUOMENEI 20!
1953 pavasarį Elizabethe 

buvo įkurta Lietuvių Bendruo
menės apylinkė. Pradžia buvo 
nelengva. Naujieji ateiviai čia 
rado jau ir taip daug įvairių 
organizacijų. Tačiau jos buvn 
daugiausia vietinio arba parapi
nio pobūdžio. Reikėjo kažko di
desnio, globališkesnio. O Bend
ruomenė gi ir buvo tas laidas, 
pajėgiąs sujungti ir globoti vi
sus lietuvius, išblaškytus po vi
sus kontinentus. Kaip kitur 
Amerikoj, taip ir Elizabethe ji 
patyrė sunkumų ir trukdymų, 
kol pagaliau pilnai įsipilietino ir 
įgįjo pilną judriosios mūsų vi
suomenės pasitikėjimą.

Iškilmingą dvidešimtmečio 
minėjimą gegužės 19 atidarė 
apylinkės pirmininkas Julius 
Veblaitis, pasakydamas apie 
Lietuvių Bendruomenę trumpą 
įvadą. Vakarui vadovauti jis pa
kvietė dailiojo žodžio interpre- 
tatorę Ireną Veblaitienę. Ji pa
sveikino LB JAV centro valdy
bos pirmininką Vytautą Volertą 
su žmona ir visus čia susirinku
sius, kurie, susėdę prie gėlėmis 
papuoštų stalų, išklausė jos įva
dinio žodžio.

Kaip paprastai, jos mintys bu
vo aktualios, konkrečios ir per
duotos su skardžiu sklandumu. 
Be kita ko, ji kalbėjo: “Tik la
bai atkakliu ir sunkiu darbu 
Bendruomenė nesulaikomai 
pradeda užimti jai prideramą 
vietą mūsų gyvenime. Iš mūsų 
veiksnių buvusios tarnaitės 
Bendruomenė palengva virsta 
šeimininke ir nepriklausoma 
tautinio bei politinio darbo va
dove, kaip vienintelis visuoti
niais ir demokratiniais rinkimais 
autorizuotas veiksnys visiem 
lietuviam ir Lietuvai atstovauti 
bei kalbėti jų vardu.”

Pabaigus savo žodį, ji pakvie
tė Kazį Bartį, apylinkės sekreto
rių, kad jis suglaustai papasa
kotų šios organizacijos apylinkėj 
atliktus darbus. Iš pranešimo pa
aiškėjo, kiek daug Bendruome
nė. yra. atlikusi įvairių darbų, 
ypatingai kultūrinėj, visuomeni
nėj ir kovos už Lietuvos laisvę 
srityse. Kalbėtojas čia pateikė 
daug vardų ir dar daugiau statis
tikos; tai parodė Elizabetho apy
linkės gyvastingumą. Vien tik 
pinigais buvo surinkta apie 
19,000 dol. K. Barčio praneši
mas buvo neilgas, kondensuo
tas, informacinis.

Kad minėjimo eiga būtų įvai
resnė, susirinkusiem buvo pri
statyta jauna dainininkė Jūratė 
Veblaitytė. Pirmuoju išėjimu ji 
padainavo du lietuviškų dainų 
komplektus: Kazio Viktoro Ba
naičio Ugdė tėvelis, Šėriau šė
riau ir Per dvarą ėjau; Juozo 
Gruodžio Rugiagėlės, Dieme
džių žydėsiu, Aguonėlės, Ru
dens tylumoj ir Kalvis. Kai ku
rios dainos buvo atliekamos 
čia pirmą kartą; tai įnešė nauju
mo ir šviežumo. Žinom, kad lie
tuvių dainos nepasižymi ko
kiu nors prašmatniu rafinuo
tumu, tačiau jos turi daug nuo
širdumo ir sielos. Tai dainininkė 
mum ir parodė.

Pasibaigus lietuviškom dai
nom, minėjimo vadovė pakvietė 
kalbėti Vytautą Volertą. Pareiš
kęs pokylio dalyviam savo svei
kinimus, LB JAV centro val
dybos pirmininkas trumpais ir 
taikliais sakiniais apibūdino 
Bendruomenės užduotį ir tiks
lus. Jis ypatingai pabrėžė, kad 
lietuviai yra perdaug rami ir tai
kinga grupė. Atėjo laikas, sakė 
jis, kad mes, kalbėdami su val
džios pareigūnais Washingtone, 
ne prašytume, bet reikalautume 
to, kas mum gyvybiškai svarbu 
ir reikalinga. Ir tai yra mūsų 
pareiga ir būtinybė, nes niekas 
mum savaime nieko nepasiūlys. 
Jis taip pat paminėjo, kad turim 
pakankamai kvalifikuotų žmo
nių, kurie gali atlikti daug mum 
ir Lietuvai naudingų darbų.

Po Vytauto Volerto prasmingų 
žodžių į sceną vėl įkopė Jū
ratė Veblaitytė. šį kartą su 
dviem, gana komplikuotom 
Wolfgang Amadeus Mozarto ari
jom: Suzanos arija iš ope
ros “Figaro vedybos” ir Kon- 
stanzos arija iš operos "Pagro
bimas iš Seraglio”. Šių gana il
gų arijų atlikimas iš, atlikėjos 
reikalauja geros disciplinos, aiš

kaus muzikalumo ir pajėgaus 
techninio pasiruošimo. Visai 
neabejotina, kad Jūratė turi tvir
tus Mozarto kūrinių interpreta
vimo davinius. Viskas liejasi 
šviesiai, lengvai ir natūraliai. 
Prie jos dainavimo sėkmės prisi
dėjo labai tikslus ir preciziškas 
Roberto Siratos akomponavi- 
mas. Tai visapusiškai paruoštas 
pianistas ir akomponuotojas. 
Neseniai jis keliose Europos 
valstybėse davė eilę savo rečita
lių.

Einant į meninės dalies pa
baigą, dar pasirodė New Jersey 
jaunimo tautinių šokių grupė 
Liepsna, kuriai vadovauja Biru
tė Vaičiūnaitė. Grupę sudaro 
daugiausia įvairių kolegijų stu
dentai. Jie dirba nuoširdžiai ir 
savo atkaklumu yra padarę pui
kią pažangą. Žiūrovai tuo galė
jo greit įsitikinti, jiem šokant 
Vakarušką, Žiogelį, Rugučius ir 
Jonkelį, ši grupė neseniai pasi
vadino Liepsna (gal dėl R. Ka
lantos susideginimo?). Krikšto 
tėvais buvo dr. Rožė Šomkaitė ir 
nuolatinis lietuviškų reikalų rė
mėjas Kazys Trečiokas. Šokėjus 
palydi jauna talentinga akordeo
nistė Rūta Raudytė, įvairiose 
varžybose laimėjusi keletą pir
mųjų vietų.

Nuaidėjus visiem muzikos 
garsam, Julius Veblaitis paprašė 
Elizabetho šeštadieninės Dr. V. 
Kudirkos mokyklos vedėją kun. 
Juozą Pragulbicką sukalbėti 
maldą ir kvietė visus iškilmin
gos vakarienės.

Šiame sukaktuviniame Bend
ruomenės baliuje dalyvavo 120 
asmenų, jų tarpe Lietuvos At
siminimų radijo programos ve
dėjas prof. dr. Jokūbas Stukas su 
žmona, Muzikos Žinių redakto
rius Vincas Mamaitis, LB New 
Jersey apygardos pirmininkas 
Kazys Jankūnas ir kiti. Apgailė
tina, kad iš kai kurių kaimy
ninių LB apylinkių valdybų 
dalyvavo vos vienas kitas. Tikim, 
kad Bendruomenės ateitis bus 
tiek gera ir veiksminga, kiek 
mes, jos nariai, parodysim jai dė
mesio, darbo ir širdies.

Dabartinę apylinkės valdybą 
sudaro: Algirdas Andziulis, Ele
na Juškienė, Ona Lanienė, Jur
gis Miežaitis, Vincas Misiūnas, 
Juozas Strimaitis ir Julius Veb
laitis.

j.p.v.

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Amerikiečio Bobby Fische- 
rio laimėjimas prieš B. Spaskį 
Rejkjavike neduoda ramybės so
vietam. Spaskis atvykęs į Angli
ją su sovietų komanda pasisakė 
anglų žurnalistam, kad jis dar 
nenustoja jautęs depresiją po sa
vo pralaimėjimo Fischeriui. 
Maskvoj įvykusiame šachmatų 
trenerių seminare buvo svars
tomi uždaviniai po Rejkjaviko 
pamokos. Kruopšti Fischerio- 
Spaskio mačo analizė rodo, kad 
amerikiečių didmeisteris mačui 
pasiruošė žymiai geriau. Prie 
Centrinio šachmatų klubo 
Maskvoje 1972 buvo įsteigta 
Šachmatų laboratorija. Įvairių 
sričių specialistai atlieka medi
cininius, biologinius bei psicho
loginius tyrimus. Sovietai ap
gaili, kad Fischeris nelošia da
bar. Kai jis lošia, jis pateikia 
pasauliui daug brangių deiman
čiukų šachmatuose.

— Leningrado tarpzoninėse, 
kai Karpovas (tų pirmenybių 
laimėtojas) paskutiniame rate lo
šė prieš amerikiečį Robert 
Byme (baigė trečiu), sovietų 
specialistai teigė, kad juodųjų 
padėtis pasirinktame amerikie
čio varijante turėtų netrukus 
subyrėti, bet jų nustebimui ame
rikiečio padėtis lentoj nė kiek 
neblogėjo ir susitikimas baigėsi 
lygiomis. Vėliau paaiškėjo, kad 
R. Byme šį varijantą studijavo 
su Bobby Fischeriu.

— Leningrado tarpzoninės už
baigtos šitaip:
Karpov .............................. 13,.5
Korchnoj ............................ 13,5
R. Byme ............................ 12,5
Smejkal .................................. 11
Huebner ............................... 10
Larsen .................................... 10
Kuzmin .............................. 9,5

Vokietijos LB valdyba 1973-74 metam. Iš k. mokyt. Alg. Pa- 
lavinskas — iždininkas, kun. Br. Liubinas — pirmininkas ir 
kapit. J. Barasas — vicepirmininkas.

KOMP. J. GAIDELIO MUZIKOS STUDIJOS KONCERTAS
Gegužės 27 d. 3 v. popiet Tau

tinės Sąjungos namuose Bosto
ne įvyko kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio studijos mokinių kon
certas.

Koncertą keliais šiltais saki
niais atidarė Andrius Keturakis 
ir pakvietė komp. J. Gaidelį 
tarti žodį.

Kompozitorius pirmiausia pa
sveikino savo muzikos studijos 
“studentus” ir jų tėvelius. To
liau jis iškėlė meno reikšmę 
žmogaus gyvenime, kaip jis pra
turtina žmogų.

Savo studiją jis turi 20 metų. 
Anksčiau buvo daugiau dėmesio 
pačiai muzikai ir kultūrai. Dabar 
dėmesys sumažėjo. Jei pasi
moko muzikos ar svetimos kal
bos tik metus, antrus, tai iš to 
būna maža naudos. Reikia atsi
dėjus ilgiau padirbėti.

Pasirodo mokiniai
Baigdamas savo žodį,

Gligorič ................................. 8,5
Taimanov .............................. 8,5
Tai ........................................... 8,5
Radulov ................................. 7.5
Quinteros ............................. 7,5
Toliau liko Torre, Uhlmann po 
7, Rukavina 6.5, Tukmakov 6, 
Estavez 4.5 ir Cueller 1.5 taško. 
Pirmieji trys kvalifikavosi į kitų 
metų pasaulio kandidatų varžy
bas, o pastarųjų laimėtojas 1975 
rungsis su pasaulio čempijonu 
Bobby Fischeriu, dėl pasaulio 
karūnos. Amerikietis ' Robert 
Byme kaip matome puikiai pasi
rodė šiose varžybose, patekda
mas į laimingąją trejukę. Jis 9 
partijas laimėjo, 1 pralošė ir 7 
sulošė lygiomis. 15 varžovų liko 
žemiau amerikiečio Byme.

— Dr. Algirdas Nasvytis, lai
mėjo Penn State Open varžy
bas, įvykusias Penn State kole
gijoje, surinkdamas visus taš
kus, būtent 5:0! Gražus laimė
jimas.

P. Gvildys, Rytų sporto apy
gardos vadovas, mus informuo
ja, kad numatytos New Yorko 
— Bostono jaunių rungtynės nu
keltos rudeniui. N. Yorkas žada 
sudaryti 8 žaidėjų komandą: 
2 suaugu, 2 jauniai A (g. 1955), 
2 jauniai B. (g. 1958) ir 2 
jauniai C (g. 1960). Komandos 
sudarymu rūpinasi Edv. Stak- 
nys. Taigi, rudeniop Bostonas 
susilauks iš New Yorko gerai 
paruoštą komandą ir turės la
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kompozitorius J. Gaidelis padrą
sino savo mokinius, kad jie ra
miai, be baimės atliktų savo iš
moktus kūrinius. Kad būtų jiem 
drąsiau, jis pats atsisėdo šalia 
pianino. Taip čia ir praėjo visas 
mokinių koncertas.

Pradžioje praeina Tadas Ulbis, 
Antanas Ulbis, Andrius Ketura

kis. Bizinkauskaitė paskambina 
gerai valsą ir gražiai padėkoja 
susirinkusiem.

Toliau eina vyresni ir daugiau 
pajėgūs mokiniai. Didėja ir jų 
skambinami kūriniai. Čia pasi
rodo Brigita Špakevičiūtė, Dan
guolė Špakevičiūtė, Danutė Ke
turakytė, p. Benevvark, Danutė 
Račkauskaitė, Aleksandras Ne- 
bediejus, Vytenis Senuta, Asta 
Baškauskaitė.

Iš visos grupės tik Bizinkaus
kaitė Marytė pagrojo akordeonu 
La Espagnola ir Back Way. Ber- 
ner Vida, baigianti 12 metus, at
mintinai pagrojo Paderevskio 

bai įdomias rungtynes, kurios 
gražiai pasitarnaus šachmatų 
žaidimui išplėtoti mūsų jaunių 
eilėse.

— Vilniuje įvyko visasąjungi
nės jaunimo pirmenybės. Kiek
vienoj komandoj žaidė po ketu
ris jaunuolius (iki 18 metų). 
Lietuvos rinktinė pateko į stiprų 
pusfinalį ir baigė ketvirta iš še
šių. 1. Leningradas, 2. Kirgizi
ja, 3. Latvija, 4. Lietuva, 5. Es
tija, 6. Baltgudija.

— Sovietų mokyklinėse varžy
bose Plungės mokykla nr. 1 
prisirito iki baigminių rungty
nių, kurias baigė šešta. Latvių 
Cėsis mokykla — Devinta, 
Maskvos — dvylikta, Estijos — 
septyniolikta.

— Liepos 4 staiga mirė 
sovietų didmeistris Leonidas 
Šteinas, g. 1934, Lvove. Jis tu
rėjo žaisti liepos 6 Anglijoj prasi
dėjusiose Europos komandinėse 
pirmenybėse, sovietų rinktinšs 
eilėse ir liepos 22 tarpzoninia- 
me turnyre Brazilijoj. Jį pakeis, 
greičiausia, didmeistris Bron- 
šteinas.

— Vilniaus medikai laimėjo 
IV’ Pabaltijo medikų šachmatų 
pirmenybes, įveikė estų me
dikus 6:4 ir latvių — 7:3.

— JAV atviros šachmatų pir
menybės šiemet įvyksta Chi- 
cagoj rugpiūčio 12-24. Lauktina, 
kad jose dalyvaus nemažas bū
rys lietuvių šachmatininkų.

Mirė gydytojas Vytautas Pr. Baltniia itis
Balandžio 29 rytą Kanadoj 

mirė gydytojas Vytautas Pranas 
Baltrušaitis, 62 m. amžiaus. Mir
tis nelaukta ir netikėta. Balan
džio 17 savo namuose, įvy
ko nelaimė, apdegė 75% jo 
kūno. Visą gyvenimą leng
vinęs kitų kančias, pats turėjo 
mirti didelėse fizinėse kančio
se. Palaidotas gegužės 1 Wind- 
sor, Ont., kapinėse.

A. a. Vytautas gimė Griškabū
džio k. ir vis., Šakių aps., pasi
turinčių ūkininkų šeimoj, vy
riausias iš keturių brolių ir se
sers. Baigęs Šakių gimnaziją ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakultetą, Lietuvoj 
dirbo kaip gydytojas. Kurį laiką 
buvo Vilkaviškio ligoninės ve
dėjas, o vėliau Veisiejų, Seinų 
aps., sveikatos punkto vedėjas.

1943 gavęs įsakymą įsijungti 
gydytoju į vokiečių karo maši
nos eiles, jis nepakluso ir mobi
lizacijos vieton nevyko. Tuoj po 
to gavo slaptą lietuvių policijos 
žinią, kad būsiąs suimtas. Nie
ko nelaukęs, savo daiktus iš
siuntė į tėviškę, telegrama iš
kvietęs trejetą vežimų, o pats 
naktį dviračiu per Alytų patrau

menuetą. Grojo su ekspresija, 
dinamika, su pasažais ir tonais. 
Šį kūrinį išmoko per tris dienas 
mintinai. Vėliau skyrė daug lai
ko jo interpretacijai. Kilusi ji iš 
muzikalios šeimos, gražiai kalba 
lietuviškai. Jaunesniųjų grupėje 
ji yra geriausia. Klausytojai jai 
už tai paplojo.

Toliau Algis Eiva užtikrintai 
paskambino Brahmso valsą, Ra
munė Cibaitė, Sauliaus sesuo, 
su ekspresija atliko The Lašt 
of Spring, muzika Sinding. Ji su 
gražia dinamika bei technika at- 
’iko šį gana sunkų, plačios apim
ties veikalą.

Audronė Eikinaitė pa
skambino sonatiną — muz. Cle- 
menti. Paskambino užtikrintai ir 
su ekspresija.

Paskutinis iš muzikos studijos 
buvo Petras Bizinkauskas. Jis 
ir savo ūgiu didžiausias. Atliko 
Brilliant — Grand Vals. Jis yra 
apvaldęs instrumentą ir kūrinį 
paskambino toli pažengusių 
technika. Tai buvo geriausias 
muzikos studijos atstovas. Susi
rinkusieji jam gausiai paplojo.

Dėl ligos koncerte negalėjo 
dalyvauti darkokie 5 mokiniai.

Pasibaigus koncertui, buvo 
išrinkta studijos tėvų komisija: 
p. Špakevičienė, p. Eikinienė ir 
p. Eiva.

Andrius Keturakis susirin
kusius pakvietė į pirmo aukšto 
salę vaišėm. Ten buvo progos ir 
pasikalbėti apie muzikos studi
ją- P. Kaminskas 

EKSKURSIJA Į 
LIETUVIŲ DIENĄ 
Lakewood, Pa.

rengiama rugpiūčio 12, aekmadler

Autobusas išvyksta nuo Maspetho Lietuvą Piliečių 
klubo rugpiūčio 12, 8 vai. ryto.

Kelionės reikalais skambinti P. Lisauskui, leL HA 9- 
9866 ir 335-3438.
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ir vietinių baldų.

ADOLF SCHRAGER’S 
FURNITURE
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Atidarą kasdien iki 8 vai. — antrad. ir fe f te, i Jei 6 vai. 
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kė į Pakuonį ir apsistojo pas kle
boną kun. Pranciška; Baltrušaitį, 
savo krikšto tėvą ir savo tėvo 
brolį.

Pakuonis — nedidelis pašalės 
miestelis, bet ir.'i^a jis nebuvo 
saugus. Lietuviu policijos įspė
tas, jis pasitraukiį tėviškę, o iš 
ten, apsirengęs ikiminko drabu
žiais, geležinkelis išvyko į šiau
rės Lietuvą. Tėnjis dirboi su ki
tu gydytoju, (gyvendamas jo pa
varde ir naudodamas jo parašą 
savo išrašomuose receptuose. 
Žmonės manė, kid yra du ta pa
čia pavarde gydytojai: vienas —- 
senasis, o kitas-jsunasis.

Tuo tarpu voiie-čiai tardė ir 
spaudė tėvus, kid išduotų, kur 
yra sūnus. Tėvui paskyrė laiką 
pranešti sūnaus adresą, bet tė
vas vis “negalijo” sūnaus su
rasti. Vokiečių iaardarai pyko; 
grasino ir po kiek Laiko paskyrė 
paskutinį terminą, joa.reikšdami, 
kad, nepranešus sudreso, tėvas 
būsiąs uždarytasis Įėjime. Prieš 
paskutinę termino dieną tėvas 
atsirado Marijampolėj pas žan
darų viršininką so pora žąsų, 
pareikšdamas, kid jis stengiasi, 
sūnaus ieško, bet v^is dar negali 
surasti. Žandarai pratęsė ter
miną, o jam baigiantis, tėvas vėl 
atvyko į Marijamp-olę su dova
nomis. Žandaras, paėmęs dova- 
nas, vėl pratęsė terminą. Ir taip 
tas terminas buvo atidėliojamas,
kol tiem žandaram reikėjo bėgti 
iš Lietuvos.

Šiaurės Lietuvoj Vytautas su
sipažino su dantą gydytoja Ona 
Z. ir ją vedė. Tra.ukiantis nuo 
antrosios Sovietą okupacijos, 
Vokietijoj, Stolpnvieste, Baltru
šaičiam gimė dukrelė, bet jų 
skausmui ji mirė Danijoj ir ten 
palaidota. Iš Danijos Baltrušai
čiai persikėlė į Angliją, o iš ten 
išvyko į Kanadą. Čia, išlaikęs 
gydytojo egzaminus,apsigyveno 
Kingsville, Ont, ir sėkmingai 
vertėsi gydytojo ^praktika net 
dviejose vietovė.

Šios skaudžiosnJrties sukrės
ti liko velionie žmona-’da'rttų 
gyd. Oną BdltrraiRienėVdu sū
nūs — Kęstutis ii Bytautas , bro
lis gydytojas Jonas ir jo žmona 
gail. sesuo Bronį Baltrušaičiai 
Kanadoj, taip pat b rolis- gydyto
jas Juozas, sesuo mokytoja Stasė 
ir brolis Antanas su šeimomis 
Lietuvoj. Liko ir Įeiti giminės 
Kanadoj, JAV irfetavoj. Velio- 
nies tėvai, Veronika ir Antanas 
Baltrušaičiai, jau būdami seno 
amžiaus, su sūnum invalidu eilę 
metų kentėjo Sibiro tremtyje. 
Abu jau mirę Lietuvoj.

Velionis buvo Gajos korpora
cijos narys. “

Amžiną atilsį gydytojui Vytau
tui, taip anksti, netikėtai ir tra
giškai iškeliavusiam į amžinas- 
tį; nuoširdžiausia užuojauta jo 
šeimai, broliam, sesei, jų šei
mom ir giminėm

Jurg. Ežer.
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:;»hLos Angeles, Calif.
< Lietuvių Diena, jau 20-tą 
kartą rengta Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos vadovybės, pra
ėjo su neeiliniu didingumu. Pa
maldas atlaikė ir pamokslą pa
sakė tėv. Br. Markaitis, SJ. Su
mos metu puikiai giedojo komp. 
Br. Budriūno vadovaujamas pa
rapijos choras. Po pamaldų buvo 
užkandžiaujama ir apžiūrimos 
parodos. Parapijos mokyklos 
klasėse savo kūrinius išstatė 
skulptoriai' Pr. Baltuonis ir Pr. 
Gasparonis, dailininkai R. Ar- 
baitė, J. Xndrašiūnas, J. Pete- 
rienė ir V. Sakalauskas. Parapijos 
salėj mėgėjų parodoj savo kūri
nius išstatė: .V. Mockutė, J. Šla- 
pelytė, S. Mockevičienė, S. Pin
kus, R. Matulaitytė, I. Brazdžio
nienė, P. Valiulienė, R. Narbu
tas, J. Puikūnas ir V. Baraus
kas. Čia vyko ir pašto ženklų 
paroda, kur su rinkiniais pasiro
dė filatelistai E. Blažys, K. Ka
ruža, R. Novak, dr. G. Venc- 
kūnas, V. Kuzavinis ir G. Rad- 
venis. Meno mėgėjų parodą 
vertino" komisija: pirm. Bem. 
Brazdžionis ir R. Bureikienė, E. 
Arbas, Pr. Gasparonis ir p. Leš- 
kienė. Pirma premija teko Rasai

pasakė kun. F. Gureckas. Bend
ras baltiečių minėjimas vyko Sv. 
Kazimiero parapijos salėj. Šie
met rengė lietuviai. Po sol. J. 
čekanauskienės sugiedoto JAV . 
himno ir prel. J. Kučingio invo- 
kacijos bei trumpų Latvijos kon
sulo L. Anderson ir Pavergtų 
Tautų komiteto pirm. M. Van 4 
Horn žodžių minėjimo vadovas 
Vyt. Čekanauskas pristatė pa
grindinį minėjimo kalbėtoją, 
kongresmaną G. M. Anderson, 
uolų lietuvių draugą. Po to V. 
Čekanauskas perskaitė rezoliu
ciją, siunčiamą JAV vyriausybei. 
Meninėj programoj lietuviam 
atstovavo solistė Janina Čeka- 
nauskienė ir pianistė Raimonda 
Apeikytė.

Vaidilutė Butkytė ir Jūratė 
Pažėraitė birželio 21 televizijos * 
5 stoties programoj “Talk Back” 
iškėlė okupuotos Lietuvos pa
dėtį ir priminė rytojaus die
ną rengiamas demonstracijas 
prieš Brežnevą.
Pavergtų Tautų komitetas 

Brežnevo lankymosi proga suor- 
birželio 22 d. 7:30 vai. vak. Mac 
Arthur parke, Los Angeles, ir 
birželio 23 d. 12 vai. San Cle-

Lietuvių dienos rengėjas prel. J. Kučingis, programos daly
viai: akt. Vitalis Žukauskas, Raimonda Apeikytė ir sol. 
Arnoldas Voketaitis. Nuotr. L. Kanto

Matulaitytei, antra — Ilonai 
Brazdžionienei, trečia — Julijai 
Šlapelytei. M ars h a 11 aukšt. mo
kyklos salėj programą atliko pia
nistė Raimonda Apeikytė, solis
tas Arnoldas Voketaitis, aktorius 
Vitalis Žukauskas ir Ingos Tu- 
mienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė Audra. Koncertą ati
darė parapijos komiteto pirm. 
Frank Speecher, JAV himną gie
dojo sol. Birutė Dabšienė. Kon
certas baigtas klebono prel. J.A. 
Kučingio padėkos žodžiu (jam 
vardinių proga sugiedota “Va
lio!”) ir Lietuvos himnu. Po pro
gramos vyko užkandžiai, laimė
jimų traukimai parapijos kieme. 
Viso ši Lietuvių diena parapijai 
davė 2,780 dol. gryno pelno. 
Tai padės įrengti naujas lubas 
apatinėj parapijos salėj ir pato- 
g^.fcėdes. viršutinėj salėj.

-Tragiškųjų birželio'įvykių mi- 
nėjitnas , birželio 17 pradėtas 
mišiomis Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioj. Jas laikė ir pamokslą

mente.
Lietuvių Fronto Bičiulių Los 

Angeles sambūrio naujai iš
rinkta valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: dr. Z. Brinkis — 
pirm., R. Bureikienė — ižd., 
L Medžiukas, A. Raulinaitis ir L. 
Valiukas — vicepirmininkai. 
Nutarta gruodžio 8 suruošti li
teratūros vakarą ir kviesti J. 
Švabaitę-Gylienę, o 1974 pra
džioj surengti politinių studijų 
savaitgalį.
LBLietuvių namai pavasarį par
duoti. Metiniame akcininkų su
sirinkime išrinkta nauja direk
torių taryba pirmininku išrinko 
A. Raulinaitiį. Tarybos nariai: 
Č. Norkus, A. Skirius, J. Žukas, 
P. Aras, A. Audronis, B. Stan
čikas. Revizijos komisija: J. Mit
kus, A. Devenienė, A. Telyčė- 
nas. — LŽK.

NAUJAUSIOS 
______. PLOKŠTELĖS

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Lietuvių Skautų . 
Sąjungos jubiliejinė 

stovykla
Pagal įsigyvenusią skautišką 

tradiciją 1973 m. — jubiliejiniai 
skautų metai, šiais metais: 55 m. 
nuo lietuvių skautų įsikūrimo, 
50 m. — skautų laikraščiui 
“Skautų Aidas” ir 650 m. nuo 
lietuvių skautų gimtinės Vil
niaus įkūrimo.

Šiem įvykiam bendrai pami
nėti rengiama jubiliejinė sto
vykla. Stovyklos laikas .— rug
pjūčio 19-29. Vieta — BS of 
America stovyklavietė Beau- 
mont prie Cleveland. Į šią sto
vyklą jau užsiregistravo per 800 
skautų-čių. Čia stovyklaus ne tik 
Amerikos, Kanados lietuviai 
skautai-ės, bet ir delegacijos iš 
Vokietijos, Anglijos, Pietų Ame
rikos ir kt. Vienetuose ir vieto
vėse vyksta entuziastinga 
ruoša: tvarkomas stovyklinis in
ventorius, organizuojamos su
sisiekimo priemonės, telkiama 
finansinė parama ir planuojama 
prasminga stovyklinė programa 
skautiškai romantikai išgyventi 
ir didiem tautiniam, skautiš
kiem įvykiam paminėti:

“Ir nesudegu čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka— 
Virš Kauno ir Nemuno skrai

do dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka."

7 A.

St. Petersburg, Fl.
Demonstracijos

Amerikos lietuvių klubas St. 
Petersburge liepos 12 suruošė 
demonstracijas prieš Honeywell 
bendrovę, veikiančią St. Peters- 
burgo ir Tampos rajonuose. Toji 
bendrovė stato rusam ant Karnos 
upės kranto didžiulį kariškų 
sunkvežimių fabriką.

Į demonstracijas atsilankė 79 
žmonės su 35 automobiliais. 
Demonstravo tik lietuviai. Jie į-
teikė bendrovės prezidentui 
proklamacijas su prašymu jas 
perduoti rusam. Proklamacijose 
prašoma: 1) leisti Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai pasirinkti valdžią, 
2) leisti žmonėm laisvai išvykti 
į kitus kraštus, 3) nevaržyti reli
gijos, 4) sumažinti muitus siun
tiniam, 5) Simą Kudirką išleisti 
iš kalėjimo ir leisti jam emigruo
ti į Ameriką.

Demonstracijos buvo nufil
muotos. Liepos 15 klubo salėj 
rodomo filmo pažiūrėti atsilankė 
130 žmonių. Taip pat buvo ro
domas filmas ir iš Washingtono 
‘■demonstracijų.
i Demonstracijas plačiai aprašė 
amerikiečių laikraščiai — Clear- 
,Water Sun ir St. Petersburg Ti
mes. Pastarasis laikraštis, kuris 
čia yra didžiausias (kas dieną iš- 
leidžiąs po dvi laidas), išspaus
dino šešių šimtų žodžių straips
nį “Lietuviai piketuoja Honey- 
■well”.

Buvo rodomos šios demon
stracijos ir per televiziją (net tris 
kartus).

Filmus rodė ir demonstraci
jas organizavo Edvardas Šuma
nas, Cicero lietuvių respubli
konų partijos vicepirmininkas. 
Jaunasis Edvardas, energingai 
ginąs Lietuvos reikalus, yra gi
męs 1943 Lietuvoj. Į šį kraštą 
atvyko 1949. Apsigyveno Cice
ro, III. Mokytojas. Dėsto istori
ją ir politiką. Vasaros atostogas 
praleidžia St. Petersburge, Flo- 
.ridoj. Jo žmona, taip pat moky
toja, atostogas praleidžia kartu 
su juo. L. Natkus

Lietuvių Fronto Bičiulių tra
dicinėj studijii savaitėj, kuri 
šiais metais ruošiama rugpjūčio 
5-11 Dainavos stovykloj, visas 
dėmesys bus skiriamas lietuvių 
ir Lietuvos politinėm temom 
nagrinėti. Pašnekesiuose, sim
poziumuose bei diskusinėse pa
skaitose bus paliesti aktualiausi 
ir opiausi lietuvių ir Lietuvos 
bylos klausimai. Paminėtinos 
šios įdomesnės ir aktualesnės 
temos, kurios bus nagrinėjamos 
minėtoje politinių studijų savai
tėje: Bendravimas su pavergtu 
kraštu; Lietuvos laisvinimo dar
bo nacionalizavimas; Jaunimo

Lengvos muzikos, dainų bei stereo, 5 dol.

ras), Labą rytą (N. Y. vyrų cho
ras Perkūnas), — stereo, kiek
viena po 6 dol.; Vai lėkite, dai
nos (Chicagos vyčių choras) —

paruošimas Lietuvos laisvinimo 
darbui; Informacija sveti
miesiem Lietuvos bylos klausi
mu; ir kit. Savaitės pradžioj bus 
pasisakyta LFB sąjūdžio organi
zaciniais klausimais bei LFB vi
suotinio suvažiavimo, įvykstan
čio 1974 gegužės pabaigoj Chi- 
cagoj, programos reikalu.

Minėtomis ir kitomis temomis 
pašnekesiuose jau yra sutikę 
dalyvauti ar skaityti diskusines 
paskaitas šie JAV-bių lietuvių 
darbuotojai: kun. V. Dabušis, 
dr. Ad. Damušis, A. Kairys, dr. 
P. Kisielius, J. Kojelis, A. Kul
nys, M. Lenkauskienė, B. Nai
nys, dr. K. Pemkus, kun. K. Pu- 
gevičius, P.A. Raulinaitis, dr. A. 
Razma, R. Selenis, dr. V. Var
dys, Aušra Zerr ir kit.

Studijų savaitės užbaigtuvėm

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-

Jūratė ir Kastytis, K. V. Ba
naičio 3 v. opera. Albumas iš 3 
plokštelių. Įdainuota Chicagos 
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.

meninę programą atliks solistė
Aldona Stempužienė ir rašytojas 
Aloyzas Baronas.

Ši, kaip ir visos kitos fronti
ninkų studijų savaitės, yra bend
rinė: joje kviečiami dalyvauti ir 
tie, kurie nepriklauso LFB są
jūdžiui. Jei kurie negali atitrūkti 
nuo savo darbų visai savaitei, 
kviečiami atvykti savaitgaliui — 
penktadieniui ir Šeštadieniui 
(rugpjūčio 10 ir 11). Pašnekesiai 
bei simpoziumai aktualiausiais 
ir opiausiais mūsų klausimais 
bus prasėdami penktadienio

vakarą ir šeštadienį. Studijų sa
vaitės komendantu bus Viktoras 
Palūnas. Registruotis pas jį ad
resu: Mr. V. Palūnas, 518 Cata- 
lina Drive, Akron, Ohio 44319. 
Telef. (216) 644-5481. Taip pat 
galima registruotis: Mr. Jonas 
Urbonas, 1418 West Elmwood, 
Clawson, Mich., 48017. Telef.: 
(313) 435-4786; ir pas LFB cent
ro valdybos pirmininką: Mr. L. 
Valiukas, P. O. Box 75893, Los 
Angeles, Calif. 90075.

—DT

— Bronius Nainys, Chicago, 
III., JAV-bių LB tarybos narys ir 
buv. LB centro valdybos pirmi
ninkas, dalyvaus TLFB studijų 

savaitėj ir jungsis į pašneke
sius lietuvių ir Lietuvos bylos 
aktualiaisiais klausimais.

— Tautinių Šokių Institutas 
JAV LB krašto valdybos pave
dimu rengia Amerikos ir Kana
dos tautinių šokių mokytojų su
važiavimą Chicagoj, lapkričio 
23-24. Suvažiavimo metu bus iš
rinkta nauja vadovybė, aptartas 
5-tosios T.Š. šventės repertuaras 
ir kiti reikalai. Prašome visus 
tautinių šokių mokytojus su
važiavime dalyvauti, užsire
gistruojant pas Ireną Šilingienę, 
7222 S. VVhipple Avė., Chicago, 
III. 60629. Tel. (312) HE 4- 
8444.

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
Savings 

Certiflcate 
2 years 

Minimum 
$10,000 

6%

Regular 
Savings 

Accounts 
5%

Nuo Įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo Indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

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

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto Ilgi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak.

TURTAS (ASSETS) 7,750,000.00

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

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Gelenltls, Esq., Stephen A. Mickewlch, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter 
PI Įkaltis, John J. Salvest, Esq.

John A. Condon 
Exec. Mgr.

Teisių PatarlĮal: 
Frank P. Gelenltls ir 

John J. Salvest
Lawrence G. Moskal 

Aėė’t Mgr.

— Šen. Charles Percy telefo
nu pranešė dr.- K. Bobeliui, Al
fos pirmininkui, kad senate 
buvo pravestas tolimesnis pilnas 
Radio Liberty ir Radio Free 
Europe išlaikymas dvejiem atei
nanti e m metam.

— Prof. A. Maceina, Vokietijoj 
gyvenąs mūsų filosofas, parašė 
studijinį veikalą “Krikščionis 
pasaulyje”. Su autoriui įprastu 
gilumu knygoj svarstoma pasau
liečio problema, pasiuntinybė 
bei veiksena pasaulyje ir Baž
nyčioj*. Veikalas leidžiamas 
“Krikščionis gyvenime” serijoj. 
Knyga jau surinkta Draugo 
spaustuvėj. Netrukus bus lau
žoma į puslapius ir spausdina
ma. -

— Vasario 16 gimnazijos 
mokslo metų baigiamasis aktas 
įvyko liepos 7 pilies salėj. Jį 
atidarė gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, M.A. Direktorius 
pastebėjo, kad baigiamųjų metų 
bėgy gimnazijoj mokėsi 92 mo
kiniai: 87 nuolatiniai ir 5 sve
čiai, 48 berniukai ir 44 mergai
tės, 26 evangelikai ir 66 katali
kai.

— Romuvoj, Vokietijoj, vaikų 
vasaros stovykla prasidėjo liepos 
12. Tą dieną atvyko stovyklos 
komendantas Leonas Narkus 
bei kiti vadovai ir apie 60 vaiku
čių iš Hamburgo, Nordrhein- 
Vestfalijos ir kitur. Prasidėjus 
mokyklų atostogom Baden- 
Wuerttemberge ir Bavarijoj, 
stovyklautojų skaičius žymiai 
padidės.

— Kun. Vytautas Memėnas, 
Švč. Marijos parapijos klebonas, 
Mokena, III., ir Will-Minooka 
dekanato dekanas, išrinktas Jo- 
liet vyskupijos kunigų senato vi
cepirmininku.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
Australijos LB kultūros tarybos 
pirm. V. Baltučio pakviesta kon
certam į Australiją. Pramatyti 6 
koncertai, kurie prasidės 1974 
kovb 16 Newcaštle, po to bus 
dar pydnėjuj,, Canberroj, Mel- 
boume, Geelonge ir Adelaidėj. 
Religinį koncertą solistė paža
dėjo atlikti Adelaidėj Didžiojo 
penktadienio vakarą. Ten Vely
kų metu vyks studijų dienos.

— “Tėviškės Aidų”, Australi
jos lietuvių savaitraščio, redak
cijoj įvyko pasikeitimai. Vyr. re
daktorius kun. Pr. Vaseris, ėjęs 

_ tas pareigas nuo 1964 pradžios, 
paprašė jį iš pareigų atleisti. 
Tas pareigas sutiko perimti kun. 
Pranas Dauknys, iki šiol dirbęs 
kaip administratorius ir redakci
nės komisijos narys. Laikraštį 
leidžia Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos valdyba.

— Dr. Petras Kisielius, Cice
ro, 111., vyks į LFB studijų sa
vaitę ir pirmininkaus LFB vyr. 
tarybos ir centro valdybos posė
džiui, kuris šaukiamas Dainavo
je rugpiūčio 11. Dr. P. Kisielius 
yra LFB vyr. tarybos prezidiu
mo pirmininkas.

— Prof. J. Ereto knygos “Die 
vergessenen Balten” išėjo jau 
ketvirtoji laida, šioj knygutėj 
profesorius rašo, kaip naciai ir 
komunistai pasidalijo Lietuvą, 
iškelia dabartinę jos padėtį So
vietų okupacijoj, primena vė
liausius įvykius, tarp jų ir oku
puotos Lietuvos katalikų petici
ją Jungtinėm Tautom.

— Prof. Vytautas M arijos ius 
liepos 22 išvyko į Italiją pen
kiom savaitėm. Jis yra pakvies
tas Sienos universitete, Accade- 
mia Musicale Chigiana tarptau
tiniam muzikos vasaros semest
re dėstyti dirigavimą ir vadovau
ti kameriniam ansambliui. Tiki
masi muzikų iš įvairių kraštų. 
Iš JAV taip pat išvyko nemaža 
rinktinių muzikos studentų 
grupė.

— Jonas Daugėla, birželio 
mėn. persikėlęs gyventi į Juno, 
Florida, pasitraukė iš Vliko ryši
ninko pareigų prie PLB Cleve- 
lande. (E)

— Los Angeles jaunimo an
samblis,vadovaujamas nenu
ilstančios Onos Razutienės, ki
tais metais švenčia 25 m. veiklos 
sukaktį. Į šią šokių šventę kvie
čiamos grupės iš kitų JAV ir Ka
nados lietuvių kolonijų. Šventei 
patalpos išnuomotos Culver 
City jaukioj auditorijoj.
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Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Bobert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 

I knyga “THE USSR-GER- 
’ MAN AGGRESSION 

AGAINST LITHUANIA”. 
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.

PAUL’S ALIGNMENT AND
Į BRAKE SERVICE
;Tune Ups, 24 Hour Towing Service 

417 Rosewood Avė. Vineland, N.J.
Call 609 691-1424

SPORTAS
Pabaltiečių plaukimo 

pirmenybės
Rugpjūčio 5, sekmadienį, 

Monmouth College, West Long 
Branch, New Jersey įvyks Š. 
Amerikos baltiečių ir. lietuvių 
plaukimo pirmenybės. Daly
vauti kviečiami mergaitės, ber
niukai, vyrai ir moterys įvairių 
stilių ir distancijų plaukimuose. 
Norį dalyvauti prašomi skubiai 
pranešti adresu: Mr. Hans Treu- 
muth, 43 Genesee Pi., Lake- 
wood, N. J. 08701, tel. 201 363- 
4251, arba skambinti Alg. Šilba- 
joriui 212-846-7636.
Š. Amerikos lietuvių lengvosios 

atletikos pirmenybės
Rugsėjo 2, Darbo Dienos sa

vaitgalio sekmadienį Washing- 
ton, D.C. įvyks plačios apimties
lietuvių lengv. atletikos pirme- . 
nybės. ŠALFAS Sąjungos pave
dimu, pirmenybes vykdys 
Washingtono L.S. Klubas “Vė
jas”, talkinant Rytų sporto apy
gardai ir lengv. atletikos komite
tui. Pirmenybių programa labai" 
plati. Kviečiama užsiregistruoti 
kuo didesnis skaičius dalyvių. 
Trumpų ir ilgų distancijų bėgi-"* 
mai, kliūtiniai bėgimai, šuoliai į 
tolį, aukštį,.estafetės ir visi meti
mai bus pritaikyti šiom amžiaus 
grupėm: Vyrų (virš 15 m.), Jau
nių A (16-18 m.), Jaunių B (14- 
15 m.), Jaunių C (12-13) ir” 
Jaunių D (žemiau 12 m.). Taip 
pat Moterų (virš 13 m.), Mergai
čių B (14-15), Mergaičių C (12- 
13 m.) ir Mergaičių D (žemiau 
12 m.).

Dalyvių registracija atliekama* 
per sporto klubus arba indivi
dualiai iki rugpiūčio 25. Regist
ruotis galima adresu: Mrs. Elvy
ra Vodopalienė, 6614 Bell Sta- 
tion, Glendale, Md., 20769, tel.

DtSCO FASHIONS
Opan Monday through Fridoy — S dcyi 

irom 9 AJH. to 6 F-M.
TODAY'S STYLES IN SHRTS

545 36* St. Union Gfy
(201) 348-3*50

Visit EXP0—
"Man & Hia World, 1973" 

in Montraal, Capadą
Stay at the Franciccan Fathera 
50 room ratroat housa, 30 minute*. 
from Expo grounds.
KATES: Single..............$6.00

Oouble...........$9.00
Maals Alto Avalleble

SPECIAL VVEEKLY RATES 
Daily Būt to Down-Town

Vfrita/Call
FRANCISCAN FATHERS 

Chateauquay Hgta.^>.Q£anada 
(514) 691-5400

ONE THOUSAND ONE 
THINGS YOU CAN GET FREE 

Mr. Alfred Wiggin$ 
P. 0. Bex 125, Mdpu M.Y. 11205 

Hmm $52-9215

■ALBRAND WINDOWCLEANING CO. 
rteaalaį ciiii 'r tsr IMtetMMHem. Pm- 
tertea. 4*41
VfltaaK Lt MS4SM.RaraCovarad

Cape Coral, Fla. — Developed home- 
site—Only 62500. Developed water- 
firont homesites witb outlet to river 
—64400. Develoįped lake&ont homesite 
65300. Terma. Bob Wilson. R.D. NO. 4, 
Watertown, N.Y. 315-788-7162

EXP . COOK — M/F
For two months — September and 

October. Good Pay. Also 2nd Cook or 
Cooks Helper. Apply in Person. Cenacle 
Retreat Home. Mt KisCo, N.Y. or Call 

(914) 666-8981

635 week for 2 and Up. Complete 
Housekeeping, Boating, Swimming etc. 

THE ROYAL WHITE LAKE, N.Y.
Write for Brochure ■ 

914 583-7325

DEPARTMENT 
STORE

Located on beautiful Monterey 
Penlnaula, Callf. Grota vver 12.5 
mlllion. Owner retirlng būt will 
assiet in orderly takeover. Full 
management atatt wlll remaln. 
Eleven separate department®— 
flve ovrner controlled. six concea- 
slona Excellent net; 60,000 aa. fL 
under roož. Real estete may be 
purchased or leased—4250,000 
plūs inventory vrlll handle. For 
further Information call (406) 
•M-5M3. Bex 3838. Varmei. CaUf.

GRVBB A ELLIS REALTORS

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

Markhain Me;ulows
A CAMP GROUND

**!•
sectioi Cor- 
Mcticit"
• Modn n sanitary 
facihtirs • E.Ktia 
la>*Kc irassy sites for 
pnvao • A <|Uiet, 
clean cwr»try 
vacalirn spot you 
will al'*i*> -S 
renier. Nr ,

E. HompteK vi®
Stele H», te Tortu Rd.

For brochure write Ftter Eaęel, 
Tartis Rd. East Hamptoa, CT 06424 

Ph: (203) 267-9731

FOROfM 
tnlocttan MoMing. Progrtulva 
•tectronlc comoany. vjam. 

•Iro-conOitloned piant In LAJAS, 
-PUERTO R ICO l> ton 

Man ter MotOlng cbM-. Fonman 
Mušt be abte te superviu aed 
sat-vp Inlectton moMIng 

tneot eompoeed of arbov^, New 
•rltaln and Mosto* for natflM 

Nylon Polysteren* witti im®. 
rtence. Literai benefit* m re. 
loeatton. Sand rašome n: c-a 

Mjke Taggart, OYNAMIC IN$. 
TRUMENT CORP. U5 tat 
•ethpage Roed, Platovu*, 

L.l. HK3.

SERVICE

VILLA PROSPERTFY
Highland, N.Y. (914) 883-7201

Modarn Summer Rteort, 1 1/2 hour* fram N.V. CHy 
ltalton-Am«rk:«n cuteln*. 3 Hot m®al* d®«y. Air 
Cond. cocktaS toung* a dlnlng ar®®. Fui ActhrKtoa. 
Waaidy antorta lnm®nt Dancing. 3®M and horaaback 
rtalng naarby. Fui tacHIUaa. Ratea atart at 173. 
Spaclal ChMrana Rata*. S®nd for Fraa Cotortel 
Broehura. Your Hoata: Pat Tony and Augalo

PIZZA & HERO SHOP
II Įneš s Forces Sale Fantastically Located 
No competition. Forest Hills Area. Mušt 

see to Appreciate. (212) 268-9527

i .. ■ .
EXP. OFEKATORŠ 

ON DRESSES
Complete Garment 

Steady VVork 
FELICIA DRESS

102-20 Corona Avė., 
Corona. Tel. 271-2355

DUNWOODIE LODGE
Family Raaort 12th Yoar. ItaHan Amarlcan Cublno 
Spaclal Family Ratea. Mldw®ak — Sun. thni Thura. 
July and Aug., SS2 to SSS Spaclal Fra Labor Day 
Rata. Sun-Thur. S4S-M S Day»—7 Nite* S72-M9 
OoH. Dancing, Pooi. CocktaS Lounga. Entartaln- 
m«nL Ai Arte* FaeHIUaa. N®ar Monticaio 
Racaway. Cal or wrlto for fra® broehura and manu 
Soiazzo Family Boa 375, Monticaio, N.Y. Stono 

#14 434-7530

ven Holzhauaan asaeciai®*, inc.

PROFESSIONAL CARPET SERVICE 
Pickup, Clean, Relay Repairs 

24 Hour Service, ^ree Estimates 
SH 3-2744

Stevens Adirundack 
CAMPGROUND 
FRIMITIVE CAMPING ta tfce Wood»

Alenų the Aateble River 
At the Feet et White Fece Moeetata

Trout Fishinp at Its Best
Large Electric Sites Available for 

Ali Recreational Vehicles .
Centrally Located for AU Adirohdack 

Tourist Attractions
F RA N K R. STEVENS—OWNER

3 DAY FAMILY SPECIAL $69.50
Redrose Motei & Housekeeping Cot- 
tages, Minutes from Lake George Vil- 
lage on beautifol Lake Vemare. Private 
Beach, Swimming, Free Boating and 

Fishing. Call 518 793-1515

REALTORS
344 N. Broodwoy. N. Tarrytown. N.Y. 10391 

Hiena (914) 631-2700
WESTCHESTER & H'UDSON RIVER 

PROPERTIES

301-390-6026.
New Yorko ir apylinkių daly

viai prašomi kreiptis į Pr. Gvil
dį, 212-356-7871, arba į Alg. 
Šilbąjorį, 212-846-7636.

Darbo Dienos sąvaitgalį 
Washingtone vyks Pasaulio LB 
seimas; į kurį suvažiuos lietuviai 
iš visos Amerikos ir kitų kraš
tų. Būtų gera proga .visuomenei 
parodyti mūsų jaunimo verž
lumą ir pajėgas. Visi planuokite 
dalyvauti pirmenybėse ir jau da
bar pradėkit treniruotis, kasdien 
nubėgdami vieną, kitą mylią 
išvystyti ištvermei ir atsparu
mui.

Alg. Š.
Loterija atidėta

Futbolininkų grupės V. K. Jo
nyno ir V. Igno paveikslų loteri
jos traukimas, turėjęs įvykti rug
piūčio 25, yra atidėtas. Nauja lo
terijos data bus spaudoj pa-

JAMAHA
We Haul Service Econoline, Light
Hauling and Deliveries 7 Days VVeekly, 

We Clean Cellars, Artics, Loto and
Yards. Call 342-6662 Mr. J. Bradley

JEFF GERHARD 
CUSTOM CABINETS

Specialisto in Plastic Laminates. Free
Estimates on Kitchen and Bathroom 

Walnut Avė. Berlin, PO. Albion, N.J.
Call 609-767-4852

CONDOR PAINTING
Attention Landlords, Home Chvners 
Quality Painting at Reasonable Prices 

Private — Commercial, Interior and 
Exterior. Call (212) 424-5330

W.T. SMITH JR. PAINTER
Commercial and Residential, Interior j 
and Exterior. Brush Spray Roll — Esti- I 
matės Cheerfully Given. 592 Hamilton i 
St. Rahway, N. J. Call Anvtime (201) | 

388-4619
skelbta vėliau.

HARTLEY FARM CAMP
fouMted 1897 Membar A.C.A.

Parems! Give your child a beautiful two weeks, or more. ot this 
unique residential summer camp in the foothills of New Jersey's 
Ramapo Mountains.
SwimmingPool — FarniAnimals — Arts and 
Crafts Sports—Donce ond Music—Dramotics—hikes and Over- 
night Comping—Real Vegetable Garden—Staff Ratio One to 
Four-Registered Nurse in Residence. Cost is $35.00 o week. 
Some Scholarships Available.

For registration or Informution Call oreo (212) Cl 6-9872 
c/o Hartley Hovse

413 We$t46th Street N.Y. City
(Centributions Toward Scholarships Welceta»d)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ (Vilniuje 5) 
Kaina nuo $675.00

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Dar yra vietos šiose grupėse:
Rugsėjo 5 Spalio 3

Gruodžio 21

Vykstantiems iš Chicagos $100.00 ir iš Detroito — $66.00 
daugiau.
Grupėse dalyvių skaičius ribotas — NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8784

Savininkė : Aldona Adomonienė

Ph: (518) 948-2396 
WILMINGTON, NY 12997

| Gondola D’Oro |

6pn 1 Days • Uroch • Dtaatr 
T«L 996-9079

129 BRMHTON 8EACH AVĖ.

JVOTZBCm flflUa Laume

I SPECIAL
I DINNER

>n 
cn

smiiiiaiuiuiiiiuiiiiHiimiuiiiiii?

HMLEH10D6E 
„ , • • "TMK FAMILY RCSORT” 
Cįro 1. N-Y. • TEL: SIS MAdtoon 2-93»
• FILTERED POOL A _
• ALL SPORTS-CHILOREN S ' 

PLAYGROUND
• EXCEU-ENT FOOO
• DELUXE MOTE L . MAI M 

LODGE ACCOMM.
Raaaonabla rate • Nr. Churrhas.

Leada, N.Y. Your Hcat, Caradonu and Infranco 
Outatandlng ttatlan-American Cuklne. Wh®re Even 
Meat I* an Adventure. Free CKktall Party, En- 
tartalnment, Bway Stare. Inkspob Juna 23. "Tri- 
Tlar" Ntte Club, Swlm<nlng Po® Md Recreatton 
Room, Detaxe Poolalde, Heated Motei. Air Condl- 
ttoned Int Dlnlng Room, New CodtUR Lounge, In- 
door and Outdoor Manned Actkltlsa, Orcheatra, 
Dancing, Maequarad® and Bar-B-CviParttoa, Coun- 
catora for ChHdren and Kiddla Pod ind Ptay Area. 
Ratee: $75 to 120 Weekly. Lome for cblldren. 
15% Dlecount June 23 to 30th. W riti for cotor Bktt or 
Cal 51S 043-2990 — 943-9M9 Locil Call EM 0-7405

Auto Rust Proofing
$17.95

Own your own business part time or full tirne with our revdutionary 
new do-it-younelf. aeroaol spray-pack auto rustproofing tat. Do ityoursetf 
for $17.95 or have instaBed for $29.95. It carries a 5 y e ar. 50,000 mr 
varranty.

AB sales and installaticn are eondueted by Service stations in yoir area. 
Yow job wifl be to distribute the rust proofing tats to tbese Service 
<atkels and hundreds of otber locations that will sėli this amazing produet 
orer the counter to the ttousands of do-it-yoursetfers.

The totai investment is $3^00. There is no Financial risk to yoo because 
ant company guarantees the sale of its produets over a period of time or 
youi money refunded. A produet of a well known internatiooal oil 
CQU|NUiy.

You wiD make a sutatanttal profit on the First turnover of your initial 
inventory (Approxžmately 90 days). For more Information callor write 
Mr. George Vieta* (3U) 477-4556.

RUST GUARD 
19631 Purlingbrook St. 

Livonia, Michigan 48152

F” LAKI PLACID 1
Invitation fo OPENINC

■ ...FROM f ODA Y ■ 

| į™1 SKYTOP S
| Febvleus INN >

most modern, firaproof ■
MOTEl-HOTĖL in th« Adirondocks!

I
® Overlooking b«outiful AAirror Loke — 64 room, 2 

Span-crefe construction by Schokbefon of Mon- B 
trool. Air Conditfoned.

Svitas ond efficiMdM — cafo, bar and restouront - ■ 
bonąvet and rooms, boutiqu« and beouty ralon on ■ 
proraisos. Laka fr«Rf privBegei — »levator — Color cobl« ■ 
TV. (Mok* this yoar*9 uocatfon pluih and ln*xp*nUve.) 11 
doys; 6 nitas — oO for $KX> pv perion (2 ro®”’) ecch |

addMional persoft up to four In room $50.MasaFvorioAs onėr —“ ralf or vrifa: t Seranue Avt> | 
| Ufca W. Y. 12946-($!•) $ 23 2$$7 |

SQUIRE’S INN,
Open 7 Days a VVeek, For Luncheon, 

Dinner, Entertainment. Tues, Wed., 
Thur., Fri., Sat. 1013 VVashington Avė. 
Greenbrook, N.J. Call 201 968-2739 
Mr. Pat Dowling Your Geniai Host

9

VILIĄ NICOSIA
$75 Wk., 3 Meals Daily, Ulster County 
Mountaln R*$ort Itallan - American 
Cu I* Ine, Bar, Sw imm Ing Pool, Other a et. 
Fully Air-CondHloned — Box 374, 

Route 2 tpghland, N.Y. 12528.
Phone 914-883-6975

PAINTING, ALSO PLASTERING & 
VVALL PAPERING

Interior & Exterior„ Commercial & 
Residential. 12x15.RM $25 plūs paint 

Call Anytime (516) 281-7693

DEXTER PARK 
HM PHARMACY 

Wm. Auastad, B. S.
77-01 JAMAICA ANETlUB

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

HOTEL STEVENSON
- on Beautiful Pennsylvania Avė. 

Family Owned and Operated, 
near Churches. Dining Room. - Elevator

Rates from $6.00 
Write or Call (609) 344-3204 

117 So. PENNSYLVANIA AVĖ.
11 Atlantic City, N. J. t

Mountaln Top Inn
Rd. 3, Catskill, N.Y. 

OUTSTANDING ITALIAN - 
AMERIC. CUISINE 

A Modem Budget Resort 
for the Entire Family 

Horses and Beautiful Trails 
on Premises

Private Baths - Cocktail Lounge 
— Svvimming Pool — 
Orchestra, Dancing 
Tel. 518 943-4760

Color Brochure
MONTAUK ‘

MARINE BASIN 
Complete Facilities for 200 Boats 

Marine Repairs Parts In & Out 
Dry Storage Available 

. Balt 4c. Tackel 
Call 516 668-5900

OPERATORS EXPERIENCED 
on Women’s Dresses. Good Pay 

Benby Sportswear 569 Prospect 
Avė. Bronx, N.Y. 993-5284

A.M.C. Conabuctton Co. Ine. Llc®n»»d by con- 
•umer affalr*. AN maaonry worfc_ Drhre*ay*, rida- 

1 walks, patlo. ratalnlng wal, raltod porch®*, 
brlck and btock work (212) 652-1M9.

NEW YORK_  Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai.
WEVD 13-30 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

Mm Jeney — -Mueio of Ltthuanla" — ptnnadtentata,
WSOU-m, 89.6 meg- angių kalba, per Sotco HaD Unhr. radijo riet, 
Dtr. ptef. dr. Jokūbea Stukaa, Bo. Orange, XX 07079.

YOBK — Latevto žiburys, Betartų ir anglų kalbomis 
»-ie vsL ryto WHBI 10M FM banga. Vpdėjaa Romas Kasys, TW 4-1MS 
tt-U «9th PL, MMDe VUlags, N.Y. 11379.

BOSTON, WORČESTER, BROCKTON, Haas. — Vedėjos P. VttStalS, 179 
Arttar St, Brockteo, Maaa, tel JU 6-7209; FM bangomis 107J me. WHN 
14N kO. Medford, Mass. sekmadtanials nuo 11-12

BOSTON, MASS. — Vedėjas Stop. Minkąs, WLYN 1860 kflocydes ir FN 
WLT bv«a sskmadienials nuo 1-1.30 vai p.p — 502 K. Broadway, SmM» 
BtatoP, Maaa 02127 Tel. 268-0488.

LITĄ S
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAV1MAŠ 
APDRAUDOS

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

VADOVAUJA V: VĖBtttŪNXS‘ “

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650



APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS

Bostono Nemuno Laivo skautai Bill ir Jonas Prantis BSA skautų parodoj.

Metinis išvažiavimas-piknikas 
įvyksta liepos 29, šį sekmadienį, 
gražiame užmiesčio Platt-

rugsėjo mėn. pirmo sekma' 
dienio. Lietuviškai mišios au
kojamos sekmadienį 8 vai. ryto, 

___ ___ _ 11 vai. — giedota suma. Džiu- 
Long Island,"N.Y. Medžių pavė- gu, kad ištikimieji ir vasarą uo
syje, salėse ar saulės spinduliuo
se kiekvienas galės linksmai 
praleisti sekmadienio popietę ir 
vakarą. Šimtai parapiečių ir sve
čių rengiasi vykti ir organizuoja 
savo stalus, o rengėjai rengia 
vaišes. Į pikniką bus galima nu
vykti ir autobusu, kurs ekskur
sijos kelionę pradės nuo parapi
jos bažnyčios 1 vai. popiet. Prie 
M. Šalinskienės laidojimo įstai
gos susto^apie 1:30 vai. popiet. 
Linksmybės — vaišės, dainos, 
susipažinimas, jaunimo sportas 
prasidės 2 vai. Joe Thomas or
kestras pradės groti 5 vai. Va
kare bus apdovanoti laimingų 
bilietų savininkai.

Laimėjimų bilietėliai para
piečių uoliai grąžinami. Laukia
ma, kad kiekvienas tai padarytų 
iki pikniko. Nespėję, tai galės 
padaryti piknike. Bus proga čia 
įsigyti ir naujų bilietėlių, tuo 
sėkmingai paremti parapiją, ir 
taip pat patekti į dešimt laimin
gųjų skaičių.

Šeštadienio popietės žaidimai 
ir vasaros karščių metu nesusto
ja. Salė šaldoma ir vėsiai galima 
praleisti popietę žaidžiant ir lai
mint. Laukiama naujų darbi
ninkų, nes dalis atostogauja. Ga
lį skirti vieną ar antrą šeštadie
nio popietę, praneškite Apreiš
kimo parapijos klebonijom 

Mišios vasaros metu: šeštadie
nių vakarais 6:30 ir 7:30 vai.; 
sekmadieniais 8, 9:30 ir 11 vai. 
ryto ir 12:15 vai. dienos. Ši kiek 
pakeista mišių tvarka bus iki

SMTIMORĖS ŽINIOS
Prel. Liudvikas Mendelis, 

šv. Alfonso parapijos klebonas, 
iš vasaros atostogų grįš liepos 
29. Atostogų metu jis aplankė 

• eilę I^uropos kraštų ir Š. Afriką. 
Tikimasi, kad klebonas, savo 
įspūdžiais pasidalys su parapie- 
čiais.

Kun. A. Dranginis liepos 29 
išskrenda atostogų. Planuoja pa
matyti Amerikos vakarines vals
tijas.

LB Baltimorės apylinkės me
tinė gegužinė — piknikas bus 
rugpiūčio 12, sekmadienį, 1 vai. 
popiet gražiame Conrad Ruth ’ 
Vilią parke. Baigsis 6 vai. vak. 
Svečiai bus pavaišinti. Veiks 
loterija. Šokiam gros orkestras.

Albertas Juškus, lietuvių radi
jo melodijų valandėlės vedėjas, 
sveiksta Šv. Juozapo ligoninėj.

Justas Buivys, Baltimorės 
vyrų choro sekretorius, atostogų 
metu su Šeima lanko Ameri
kos rytines valstijas.

Juozas Strazdauskas su žmona 
Evelina praleido savaitę lanky
dami dukrą Marlene So. Gardi
na valstijoj. Strazdauskai yra 
žinomi Šv. Alfonso parapijos 
veikėjai.

Algirdas Veliuona, Šv. Vardo 
dr-jos pirmininkas, statosi na
mus Catonsville rajone.

Alfonsas Adomaitis su žmona 
Darata, ilgus metus giedą baž
nytiniam chore, atostogas pra
leido savo vasarnamy Pinehurst, 
prie gražių Chesapeake Bay 
vandenų. Baltimorės vyrų cho
ras Daina ten turėjo pirmą savo 
gegužinę.

Adomas Lazaitis, naujosios 
kartos lietuvis, po ilgos ir sun
kios ligos mirė liepos 9 Šv. Ag
nietės ligoninėj. Velionis buvo 
susipratęs lietuvis, ištikimas Šv. 
Alfonso parapijos ir Šv. Vardo 
dr-jos narys. Už jo sielą trys ku
nigai aukojo mišias Šv. Alfonso 
bažnyčioj liepos 12. Palaidotas 
Loudon Park kapinėse. Nuliūdi
me liko dukra Stasė,, jos vyras 
Cezaris Surdokas ir sūnus Linas.

Stella Kasin Kašinskas, anks
tesnės kartos lietuvė, gimus ir 
augus Baltimorėj, mirė savo 
dukros namuose Salisbury, Md. 
Velionė buvo ištikima šv. Alfon
so parapijos narė ir uoli soda- 
lietė. Gedulingos mišios už jos 
sielą aukotos liepos 13 Šv. Al
fonso bažnyčioj. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko dukros Jacąueline, Joan ir 
Janet bei eilė anūkų.

Jonas Obelinis 

liai lanko lietu vi škžsnaišias. Tik 
lietuviai galės išlaikyti lietuviu
kas pamaldas.

Pavergtų Tautų Savaitė, jau 
penkioliktoji, jautriai paminėta 
liepos 15, sekmadienį. Visą sa
vaitę prisiminta šis svarbus lais
vųjų žygis, skirtas palengvinti 
navergtiesiem, ypač lietuviam.

Dosniau aukoja parapijai. Ma
lonu pastebėti, kad daugelis pa- 
rapiečių atsiliepė į vyskupo 
kvietimą padidinti savo aukas 
parapijai. Paskutiniu laiku stam
besnes aukas savo bažnyčiai 
skyrė: Mr. Mrs. A. Arūnas 50 
dol., Mr. Mrs. Joseph Jambor 50 
dol., Mrs. Marytė B. Shalins 50 
dol., Mrs. A. Raulinaitis 40 dol., 
Mr. Mrs. J. Levonas 4C dol., 
Mrs. S. Česnauskas 40 dol., Mr. 
Mrs. G. Okiinis 32 dol., Mrs. R. 
Steonėnas 30 dol., Mrs. P. Gagas 
$30 dol., Mrs. E. Skobeika 30 
dol., Mr. Mrs. P. Palys 30 dol., 
Mr. Mrs. A. Dimas 30 dol., Mrs. 
E. Gerulskis 30 dol., Mr. A. Šer- 
vytis-Sharry 30 dol., Mrs. A. 
Sinus 25 dol., Mr. Mrs. V. Trai- 
nis 25 dol., Mrs. V. Andrušla_ 
22 dol., Mr. P. Kraukles 20 dol., 
Mr. Mrs. F. Lučka 20 dol., Mr. 
Mrs.. J. Kazakevičius 20 dol., 
Mr. A. Ošlapas 20 dol., Mrs. N. 
VVhitecavage 20 dol., Mrs. J. Ma
tulaitis 20 dol., Mr. Mrs. Ch. 
Bourke 20 dol., Mr. Mrs. A. Kas- 
tor 20 dol., Mr. J. Jankus 20 dol., 
Mr. Mrs. V. Ingelevičius 17 dol., 
Mr. M. Macezinskas 15 dol., 
Mrs. P. Turulis L5dol.,Mr. Mrs. 
V. Milukas 15 dol. Už dosnumą 
ir ištikimybę klebonas nuošir
džiai dėkoja.

Mirusieji: a.a. William Rud- 
vin — 54 m. amž. mirė birže
lio 18, palaidotas birželio 22; 
a.a. Mary Ručinskas 78 m. mirė 
birželio 21, palaidota birželio 25; 
a .a. Jurgis Sirgedas, 66 m. am
žiaus, mirė liepos 3, palaidotas 
liepos 9; a.a. Anna Beek,73 amž., 
mirė liepos 7, palaidota liepos 
10; a.a. Stasys Žvirblis, 81 m. 
amžiaus, mirė liepos 12, palai
dotas liepos 16; a.a. Charles 
Kiessel, 76 m. amžiaus, mirė 
liepos 15, palaidotas liepos 19; 
a.a. Antanas Krygeris, 63 m. am
žiaus, mirė liepos 16, palaidotas 
liepos 20. Visiem giminėm ir 
artimiesiem gili užuojauta ir mal
dos visų parapiečių ir kunigų, o 
jų vardai skelbiami parapijos ži- 
niarašty-biuleteny. Tegul ilsisi 
ramybėj Viešpatyje.

Pakrikštyta Alberto V. ir Mari
jos S. Mažeikaitės Strazdžių 
dukrelė liepos 22 Kristinos var
du.

Padidintos aukos, Brooklyno 
vyskupijos vajaus metu renka
mos parapijose, lieka tos pačios 
parapijos reikalam. Jos neskiria
mos vyskupijos įstaigom išlaiky
ti.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

Rudens ekskursija autobusu 
pas T. Pranciškonus Kennebunk- 
port, Maine, ir į Marijos švento
vę La Salette, Ipswich, Mass. 
įvyks rugsėjo 1-3.

Autobusas išeis nuo T. Pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N.Y., 
rugsėjo 1, 9 vai. ryto ir pakeliui 
sustos prie Šalinskų šermeninės, 
84-02 Jamaica Avė. VVoodha- 
vene. Grįžtama rugsėjo 3 d. 
vakarą.

Kelionė, 2 nakvynės ir 5 kar
tus valgis — asmeniui 50 dol. 
Bus aplankoma La Salette, Ips— 
wich, Mass. šventovė. Kenne- 
bunkporte iškilmingos pa
maldos. Gražūs gamtos vaiz
dai bei medžių spalvų įvairu
mai. Autobuse vietos nume
ruotos. Gautas patogus, moder
nus autobusas. Anksčiau užsire
gistravę gali pasirinkti pirmą
sias vietas.

Kelionės reikalais skambinti 
T. Petrui Baniūnui (212) GL2- 
2923, Broliui Kazimierui GL5- 
7068, Marytei Šalinskienei — 
296-2244. Rašyti: Darbininkas, 
910 VVilloughby Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas su žmona atsisveikinime su buv.
Vliko valdybos sekr. S. Dziku. Nuotr. P. Ąžuolo

K
Inž. Stasys ir mokyt. Teklė 

Dzikai išsikėlė gyventi į Flori
dą, Indialantre vietovę, kur į- 
sigijo nuosavybę. Išleistuvės į- 
vyko dr. A. Skėrio namuose. 
Susirinko būrelis bičiulių bei 
gerbėjų palinkėti Dzikam lai
mingos kelionės ir sėkmingo gy
venimo naujoj vietoj. Tarp at
silankiusių į išleistuves buvo 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, dr. 
D. Jasaitis, dr. A. Starkus, St. 
Lūšys, Minkūnas su žmonomis,

ATEITIES AUŠRA
Pora ateitininkų puslapiui 

skirtų rašinių redakciją pasiekė 
jau po to, kai priešatostoginis 
“ATEITIES AUŠROS” puslapis 
buvo atspausdintas.

BAIGĖM ŠIŲ 
METŲ VEIKLĄ

Worcesterio moksleivių ateiti
ninkų Stasio Šalkauskio kuopa 
savo veiklos metus baigė birže
lio 6. Susirinkimas įvyko gražioj 
Valinskų sodyboj Aubume.

Svarbiausias punktas buvo 
naujos valdybos rinkimai. Ją 
sudaro: pirm. Zita Babickaitė, 
vicepirm. ir ižd. Aldona Pauliu- 
konytė, sekr. ir korespondentė 
Bernadeta Miliauskaitė.

Mūsų kuopos eiles šiais me
tais palieka trys moksleiviai. As
ta Dabrilaitė, buvusi pirminin
kė, nuo rudens studijuos Wor- 
cesterio politechnikos institute. 
Linas Vaitkus, buvęs kuopos vi
cepirmininkas, studijuos Bosto
no universitete. Laima Pauliu- 
konytė studijuos Worcesterio 
politechnikos institute.

Susirinkimo pabaigoj B. Mi
liauskaitė kuopos vardu buvu
siai pirmininkei A. Dabrilaitei 
įteikė dovanėlę, pareikšdama 
dėkingumą užjos puikų vadova
vimą mūsų kuopai. Linkim mie
lai Astai, kad savo energija ji at
gaivintų studentų ateitininkų 
veiklą mūsų kolonijoj.

Po susirinkimo turėjom meti
nį pikniką. Sportavom, žaidėm 
ir vaišinomės. Nepajutom, kaip 
greitai prabėgo diena; sunkiai 
vilkdami pavargusias kojas, ruo
šėmės važiuoti namo.

Esam dėkingi ponam Valins
kam už mūsų priėmimą ir jų 
gražią sodybą. Pas juos jau ir 
anksčiau esam turėję susirin
kimą.

Naujoji valdyba linki visai 
kuopai laimingiausių vasaros 
atostogų ir linksmai praleisti 
moksleivių ateitininkų stovyk- 
losyJienas Neringoj.

A. B. Miliauskaitė 

tėv. L. Andriekus ir kt. Inž. St. 
Dzikas, ilgai gyvenęs Wood- 
haven, N.Y., prieš metus, ke- , 
liantis jo darbovietei, buvo įsi- ; 
kūręs New Jersey valstybėj. Da
bar bendrovės, kurioj jis dirba, 
skyrius išsikėlė į Floridą. St.
Dzikui vėl teko kurtis naujoj ’ 
vietoj, labai gražiame pajūryje 
prieElbourn miesto. Išleistuvių
proga prisfinTųfa irrie^epųu 'su- , 
.ėjęs išvyksti m. amžiaus | 
jubiliejus.

PROVIDENCE IR 
VVORCESTERIO 

JAUNUČIAI

Worcesterio, Mass., MAS jau
nučių būrelis žymiai padidėjo. 
Prie buvusių 4 narių prisidėjo 
dar 5 iš Providence, R.I.

Nuo susiorganizavimo sausio 
27 turėjom 7 susirinkimus. Juo
se rašėm rašinėlius, kalbėjomės 
ideologinėmis temomis, repeta- 
vom ir smagiai žaidėm.

Motinos dienos proga (gegu
žės 15) Providence lietuviam 
(buvo svečių ir iš Worcesterio) 
atlikom montažą, kurį parašė ir 
parengė A. Kairienė. Mum labai 
patiko šį montažą repetuoti, nes 
jis buvo paritaikytas asmeniškai 
kiekvienam nariui. Motinos die
nos minėjimo rengėjai, Provi
dence Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba, pripažino, 
kad montažas ne tik labai jaut
riai ir gerai parašytas, bet ir 
gražiai atliktas,

Įsidrąsinę nutarėm šį monta
žą atlikti ir Putnamo seselių 
Matulaičio namuose gyve
nantiem seneliam. Atrodo, kad 
ir jiem patiko mūsų pasirody
mas; tik buvo gaila senelių, 
kurie, mūsų klausydami, verkė.

Seselės mus maloniai priėmė, 
gardžiai vaišino ir parodė papū
gą, kuri moka lietuviškai kalbė
ti.

Birželio 24 susirinkom į Dia
mond Hill, R.I., parką. Jame Vi
lijos ir Gailės tėvelis V. Raste
nis dirigavo Rhode Island jauni
mo simfoniniam orkestrui. Kon
certas mum visiem labai patiko.

Po koncerto, kurie galėjom, 
nuvažiavom į Barringtoną, R.I., 
pasižiūrėti rožių sodo, kuris yra 
gausiausias rožių atmainų įvai
rumu.

Tai buvo mūsų paskutinis su
sitikimas šiais mokslo metais, 
šiame susitikime išleidom savo 
pirmininką Tomą Savicką į 
moksleivių būrelį. Geriausios 
sėkmės, Tomai!

Gaja Valiuškytė
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priėmęs įstatymą, kad mokiniai 
be tėvų sutikimo negali būti ve
žiojami į kitas tolimas mokyklas, 
o turi lankyti savo rajono mokyk
lą. Gubernatorius Sargent tą 
įstatymą vetavo, ir vaikai bus ve
žiojami prieš tėvų norą ir valią.

Dr. Vytenis M. Vašy liūnas, 
M.I.T. profesorius, grįžo iš Kali- 

■ fomijosjcur universitetuose dirbo 
fizikos tyrimus. Nuo rugp. 4, 
praleis savaitę atostogų lietuvių 
pranciškonų sodyboj, Maine. 
Vėliau jis vyksta į pasaulio fizi
kos mokslininkų suvažiavimą 
Anglijon, o iš ten į kitą pana
šų Tokio, Japonijon. Tuose su
važiavimuose jis skaitys pa
skaitas.

■■

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami metinę prenumeratą, 
parėmė spaudos darbus, prisi
dėdami prie Darbininko naujų 
patalpų įrengimo: Po 12 dol.: 
J. Roland, San Francisco, Calif., 
E. Mackeliūnienė, Richmond 
Hill, N.Y.; po 10 dol.: A. Bal- 
batienė, Newark, N.J., V. Yo- 
mant, Pomton Pins., N.J., K. 
Norvilą, B’klyn, N.Y., J. Petrė- 
nienė, B’klyn, N.Y.; po 7 dol.: 
V. Budininkas,Woodhaven,N.Y., 
L. Alssen, Bowling Green, Oh., 
R. Frankas, Bristol, Pa., dr. Z. 
Kungys, Yucaipa, Ca., R. Kal- 
lard, N.Y. City, P. Želvis, Rich
mond Hill, N.Y.; po 4 dol.: 
J. Žilius, E. Windsor, N.J., F. 
Rajeckas, Waterford, Ct., K. Bar- 
tys, Elizabeth, N.J., V. Avižie- 
nė, B’klyn, N.Y.; po 3 dol.: 
P. Grinkevičius, So. Boston, W. R. Frye mini 
Ma., M. Jonaitienė, Patchogue, 
NY., Neringos tuntas per ♦ R. 
Gudaitienę.

Padėka aukotojam už įverti
nimą lietuviškos spaudos dar
bų.

Darbininko administracija

Pranas ir Monika Lembertai 
ilgesnį laiką gyveno Bostone. 
Vėliau jie persikėlė į Santa Mo- 
nica, Calif. Ten Pranas Le nuber
tas ir mirė. Po jo mirties buvo 
išleista jo knyga “Tau sesute”. 
Našlė Monika Lembertienė at
vyko į Bostoną ir atsivežė įra
šytą juostą Prano Lemberto kny
gos pristatymo, Jcuž kalbėjo rašy
tojai Alė ūfa, Bernardas Braz
džionis, B. Raila ir kiti. Liepos 
21 Tautinės Sąjungos namuose 
So. Bostone a.a. Prano Lember
to bičiuliam ir pažįstamiem 
buvo pademonstruotas tos kny
gos pristatymas iš juostos.

Boston Globė, Bostono libera
liškas laikraštis, liepos 15 ko
mentuoja Helsinkio saugumo 
konferenciją. Korespondentas 

ir Baltijos 
kraštų delegacijų areštą. Pagal 
korespondentą, propagandiniu 
atžvilgiu suėmimo pasėkoj de
legatai atsiekė daugiau, negu 
būtų galėję atsiekti kitais bū
dais.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuota* 1883

460 We«t Broadway, South Boston Mėssachusėtts 
"Kur tūkstančiai taupo mni|onus

•to banko direktorių taryboje yra adv. Jdnas J. Grigais. Reikalo 
su patarnautojais galima «natkalbėti ir lietuviškai b Turtas—Aaaeta 
Tiri 8213,000,400.

CURRBJNT DrVTDfcND KATES
• Regulara/c —• 1 year TermttepOslt —
• Special Notice a/c — S% • 2 year Term Depoatt —

-------- AU AatotMfs CottųtotttUtod T>afly----------

‘JŪRATĖ” CAPE CODE

Kambariai su arba be pusryčių. Pėščiam arti iki 
pajūrio. Prašom rašyti:

Elma Krasauskas
P. O. Box 307
West Hyannls Port, Cape Cod, Mass.
Telef. (617) 771-2619

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurojte_

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 
Arta Code 609

I
i
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MAS Stovykla gaitis, jaun. mergaitės — Kristi-
Rytinib pakraščio moksleivių na Gedrimaitė, sportas — Linas 

ateitininkų stovykla rengiama Vaitkus, sporto pad. — Marytė 
rugpiūčio 12-26 Neringos' sto
vyklavietėj, Vermonte. Perei
tame Darbininko numery buvo 
nurodyta programa ir kainos.

Štai stovyklos vadovybė: 
komendantas — Kazys Razgai- 
tis, koordinatorė — Rasa Navic
kaitė, administr. — Algis Nor
vilą. vyr. berniukai A. Raz-

Dambriūnaitė, menas — Vytenis 
Gyvas, taut. šokiai — K. Gedri- 
maitė, J. Juška, konrespond., 
sekr. ir MAS c.v. atstovė — Da
nutė Sušinskaitė, foto būrelis 
— A. Norvilą, dainos — M. 
Dambriūnaitė, V. Gyvas, laikraš
tėlis — R. Navickaitė, O. Vaitku
tė. . .y? .

Raginame višą ry&io palraS- Vadovas P*pr^‘!S PI*’ 
čio jaunimą ir ateitininku; Lš ne^a, kad nuo liepos 25 iki rug- 
tolimesnių vietovių kuo auks- 9 *> kabinetas bus uždą* 
čiau registruotis, užpildant re- 
gistracijos lapus, kurie gaminai 
Moksleivių Ateitininkų Spra
gos Rytų Apygardoje, 214 EI- 
dert Lane, Woodhaven, UIT. 
11421. Tel. (212) 647-6294.

Iki greito pasimatymo Nedrą
soj!

KONG. JOHN M. MURPHY 
PASISAKO UŽ LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBE
Ryšium su Lietuvos okupa

cijos ir trėmimų minėjimu Atsto
vų Rūmuose kongresmanas 
John M. Murphy (iš New Yorko) 
birželio 14 padarė atitinkamą 
pareiškimą, kuris įdėtas tos die
nos Congressional Record.

Kaip įrodymą, kad lietuvių 
tauta nori gyventi nepriklauso
ma, kongresmanas priminė pen
kis įsidėmėtinus įvykius: 1941 
m. sukilimas prieš sovietinę 
okupaciją, 1944-1953 m. partiza
ninis karas, 1956 m. demonstra
cijos ryšium su įvykiais Rytų 
Europoje, iškiliųjų dvasiškių ir 
civilių protestai prieš religinį 
persekiojimą ir 1972 m. jau
nuolio susideginimas bei de
monstracijos prieš pavergėjus.

Savo pareiškimą kongresma
nas Murphy baigia žodžiais:

“Aš nuoširdžiai raginu ameri
kiečius paremti lietuvių tautos 
kovą už nepriklausomybę, ku
rios jie taip tvirtai nori.”

LGK.
John V. Lindsay, New Yorko 

burmistras, liepos 17, antradie
nį, priėmė Pavergtų Tautų Sa
vaitės komitetą ir atskirų tautų 
atstovus miesto rotušėj. Jis lie
pos 15-21 paskelbė Pavergtų 
Tautų savaite New Yorke. Pa
vergtųjų vardu kalbėjo Vaclovas 
Sidzikauskas, einąs Pavergtų 
Europos Tautų seimo pirminin
ko pareigas. Dar iš lietuvių nuo
traukose matomos dr. Marija Žu
kauskienė, Birutė Radziva- 
nienė. Fotografavo Charles Bin- 
kins.ir Petras j\žuolas.

Kun. Ladas Budreckas, muzi
kas, buvo Apreiškimo parapijoje 
kaip kunigas pensininkas, pa
gelbėdamas pastoraciniame dar
be. Dabar jis išsikėlė į East 
Island, Glen Cove, kur bus ka- - 

MAS Rytų Apygarda pelionu seselių vienuolyne. Jam 
iSleistuvės Apreiškimo parapijos 
klebonijoj buvo surengtos liepos 

r Į naują vietą išvyko liepos
__  ... ,, 5. Apreiškimo parapijoj jis buvo ■ 

‘ “ dviem atvejais. Prieš kokį trejetą;
metų, sušlubavus sveikatai, jis 
pasitraukė iš vikaro pareigų ir. 
buvo išvykęs į Vokietiją. Ten: 
prabuvo apie metus laiko. Paty-: 
ręs, kad pragyvenimo sąlygoš 
nėra tokios idealios, vėl grįžo 
į Ameriką ir vėl įsijungė į Ap
reiškimo parapiją. Grįžęs čia 
darbavosi apie metus laiko. Pa
rapijos kunigai ir visi parapie- 
čiai linki jam sveikatos ir sėk
mės naujoj vietoj.

Dariaus ir Girėno minėjimas Brooklyne liepos 14 prie didvyrių paminklo. Kairėj kalba prel. J. Balkūnas.

LB ekskursijai į Europą reikia 
užsiregistruoti iki liepos mėn. 
galo. Po to keleivių sąrašas.bus 
uždarytas. Pilna kelionės kaina 
$618.00. Registruotis kelionių 
agentūroje Vytis — 2129 Knapp 
St.. Brooklyn, N.Y. 11229. Tel. 
(212) 769-3300.

Highland Park rajone išnuo
mojamas gražus 4 kambarių bu
tas II-rame aukšte su atskiru 
įėjimu, veranda ir balkonu. 
Skambinti vakarais po 8 vai. tel. 
647-7630. - •

Dariaus ir Girėno tragiško 
skridimo 40 metų sukakties mi
nėjime liepos 14 prie didvyrių 
paminklo dalyvavo ir E. Sinu- 
sienė, kuri didvyrius savo na-

muose globojo 4 paskutines sa
vaites prieš jų išskridimą iš New 
Yorko, o taip pat savo

automobiliu juos nuvežė į aero
dromą. Šių metų minėjime gėles 
prie paminklo davė komitetas ir 
aukojo, A, Zupkienė, gėlininkė.

Gobelenų audimo kursų New Yorke lankytojos. Iš k.: Maria Pakutka, Ramutė Cesnavičienė, 
Irena Alksninienė, kursų vedėja p. Milda Kvedarienė, Giedrė Kulpienė. Antroj eilėj: Jadvyga 
Kregždienė, Irena Fairbanks, Aldona Katinienė, Rima Gudaitienė ir Vida Jankauskienė. 
Trūksta: Irenos Jankauskienės, Aldonos Žukienės, Irenos Vilgalienės ir Ginos Kudžmienės. 
Xuotr. L. Tamošaičio

A. a. dr. Juozui Pajaujui at
minti LB Queens apylinkės val
dyba paskyrė 10 dol. auką Lie
tuvos laisvinimo Tautos Fondui. 
Velionis buvo tos apylinkės 
narys.

Danutė Mikulskytė ir Šarūnas 
Zikaras liepos 19 atostogom iš
važiavo iš New Yorko į Japoniją, 
Hong Kong, Naująją Gvinėją ir 
Australiją. Australijoj būdami, 
aplankys Šarūno dėdę skulpto
rių Teisutį Zikarą. Kelionėj iš
bus visą mėnesį.

GOBELENŲ AUDIMAS 
NEW YORKE

Vyr. Skaučių Židinio Vilija 
iniciatyva New Yorke buvo su
ruošti gobeleno audimo kursai, 
kuriuos lankė 13 rankų darbais 
besidominčių newyorkiečių. 
Kursus pravedė patyrusi lietu
viškų audinių specialistė Milda 
Kvedarienė iš New Jersey.

Šešių pamokų metu M. Kve
darienė išmokė audinių užmeti
mo ir parodė įvairias gobelenų 
audimo technikas, kurias naudo
jant buvo audžiami pirmieji pa
vyzdėliai. Entuziazmas audėjų 
tarpe buvo didelis, todėl pradė
ta galvoti apie kitus kursus, ku
rių metu M. Kvedarienė išmoky
tų lietuviškų juostų audimo. To
kius kursus tikimasi suorga
nizuoti žiemos sezono metu.

R. Gudaitienė
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Aprelikimo Parapijos kunigai 
nuoilrdžlal kviečia visus paraplečius 
bei visus lietuvius 
dalyvauti

TRADICINIAM PIKNIKE
kuris Įvyks

SEKMADIENĮ, LIEPOS 29 d
gražiame PLATTDEUTSCHE Parke
Franklln Sguere, LJ.
Predžle 2 vėl. p. p. Šokiai — nuo 5 vai.

Gros JOE THOMAS orkestras
Autobusai nuo bažnyčios Išvyksta 1 vai. p.p. 
Nuo p. Šallnsklenės Įstaigos — 1:30 vsl. p. p. 
Autobusuose prašom Iš anksto užsisakyti vietas

P I K N I K s

Woodhavene, netoli Foiėst 
Park, parduodamas 12 netig 
senumo 1 šeimos mūrinis namas 
gerame stovy. Informacijai 
skambinti MI 2-2137.

Vitalis Milukas, gyvenąs 101- 
59 125 St. Richmond Hill, N. 
Y., praeitais metais sėkmingai ir 
gražiais atžymėjimais baigė che
mijos mokslus inžinieriaus 
Laipsniu. Baigęs kurį laiką prak
tikavosi įvairiuose darbuose; 
Dabar išvyko Kalifomijon, kur 
tęs mokslus ir įsigys doktoratą. 
Dabar studijuos savo pamėgtą 
geografiją. Jis yra daug keliavęs, 
aplankęs užsienį ir JAV. Jis yra 
anūkas Mato Miluko, kuris gy- 

> vena tuose pačiuose namuose ir 
kuris yra senas veteranas, spau* 
dos darbuotojas, dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą gyvenęs 
Amerikoj, paskui grįžęs į Lietu
vą ir ten sėkmingai veikęs.

Jeigu kada vidurinėj Floridoj 
norėtumėt apsilankyti, būtinai 
sustokit buvusių newyorkiečių 
p. Grabnickų motelyje, kuris yra 
ant 27 kelio, truputį į pietus nuo 
60 vieškelio, prie pat Lake Wa- 
les miestelio. Motelio adresas: 
HOLIDAY MOTEL, LAKE 
WALES, FLORIDA. Telefo
nas: (813) 676-7241. Čia rasite 
visus patogumus pigiomis kai
nomis, vaišingų šeimininkų 
priežiūroj. Prie Lake VVales yra 
daugybė žuvingų ežerų ir iš čia 
visai netoli į Disney World, 
Cypress Gardens, Silver 
Springs, Kennedy Space Cen- 
ter, Daytona Beach ir į kitas vi
durinės Floridos žymias vieto
ves. Grabnickai mielai priima ir 
brangina kiekvieną lietuvių šei
mą, kuri apsilanko jų motelyje.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centrui Keamy, N.J., rei
kalingas nuolatinis patamauto- 
jas-bartenderis. Darbo laikas į- 
vairus — dienomis ir vakarais. 
Jei kas norėtų tokį darbą dirbti, 
tesikreipia į vedėją Juozą Mėly- 
nį raštu ar telefonu: 6 Davis 
Avenue, Keamy, N. J. Telef.: 
991-9835 arba 991-9631.

RUGPIŪClO (AUCJST) 5 d., 1973, SEKM. ' 
visi keliai veda į 

“LIETUVOS ATSIUSIMŲ" VALANDOS ir 
“ROTOS” RĖMtŲ KLUBO RENGIAMĄ

LIETUVIŲ RADIJO 
DIENĄ-PIKNIKĄ 
LATVIŲ P AME “PRIEDAINĖ” 

HQweltlownship, N. J.
(Route 33 — apie 5nylias į rytus nuo Route 9), 

prie Freehold, N.J.

Pikniko pradžia 1 vai. p. p. 
Programa 3 vai. p. p.

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre .. . Dalyvauja
Philadelphijos Liet.Ck oras “Viltis, dirig. L. Kauliniui 

Akt. Vitalis Žukauskas, -“Vieno Žmogaus Teatras”

N. J. Liet, jaunimo tautinių šokių grupė “Liepsna”. 
Vad. Birutei Vaičiūnaitei

Šokiai, grojant Gutausku Orkestrui, nuo 5 vai. p. p. 

Veiks turtingas gėrimųir lietuviškų valgių bufetas. 

PIKNIKAS ĮVYKS BETKOKIAM ORUI ESANT!

Įėjimo auka $3.00; studentams $2.00. Vaikams iki 
12 metų nemokamai

Veiks Darbininko spiudos kioskas su lietuviškos 
muzikos plokštelėmis Lr knygomis ~

Į šį tradicinį paregimą gražioje gamtoje kviečia — 
Direktorių Dr. Jokūbas J. Stukas

-------SIUNČIU PAPILDOMĄ WKĄ------ - 
KULTŪROS ŽIDINIO STATYSI BAIGTI

— Prie Tėvo Provincijolo pažadėtų papildomų 50,000 dol. Ir ketvlrtadlenlo-ponktadlonlo 
parengimuose numatytų 20,000 dol.

Reikalinga moteris, kuri mo
kėtų nors mažai kalbėti angliš
kai ir galėtų atlikti lengvo paka
vimo darbus Forman Company 
įstaigoj, 185 Broadway, Brook- 
lyn, N.Y. Teirautis tel. 287-0500.

kontraktorlul sumokėti reikalinga sutelkti

TIK 60,000 dol.
— Daugelis lietuvių jau atsiuntė savo papNdomų aukų stitpbal užbaigti.

— Tikiu, jei Ir Ai ateisiu su savo papildomu jnaiu,
RUDENĮ GALĖSIM VISI SUSITIKTI NAUJOSE KULTŪROS ŽIDINIO 

PATALPOSE.
— Taigi savo papildomų aukų statybai baigti siunčiu dadlmiKtlan.

Franciscan Fathers 
Buflding Ftind

680 Bushwick Avė.
Brooklyn, N.Y. 11221

TIK 60,000 dol


