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Eilė atėjo viceprezi
dentui Agnew

Watergate istorijoje nuo gegu
žės 17 senato komisija išklausi
nėjo 33 liudytojus. Nieko naujo 
neišgavo, kas labiau rodytų pre
zidento dalyvavimą aferoje. Ko
misija sakėsi pavargusi. Anketos 
rodė, kad televizijos žiūrėtojam 
nusibodo. NYT vedamajam siū
lė pertrauką. Komisija rugp. 7 
taip ir padarė — pertraukė iki 
rugsėjo 10. Per tą laiką tegul 
teismas aiškinasi, ar negali iš
reikalauti iš prezidento jo asme
ninių pokalbių juosteles.

Publikos negalima palikti be 
sensacijos. Sensacija susisuko 
apie viceprezidentą Agnew. Lig 
šiol jis buvo vadinamas Mr. 
Clean — nesusitepęs Watergate 
afera. Dabar, liepos 6, jis pra
nešė esąs tiriamas dėl kyšių 
ėmimo ir reikalavimo iš kon- 
traktorių, dėl šantažo, apgavys
čių. Tai visa liečia laikus, kada 
jis buvo Marylando gubernato
rius ir net iki 1971 metų. Ag- 
new rugpiūčio 8 spaudos konfe
rencijoje visus tuos gandus pa
neigė. Smulkiai ir konkrečiai 
atsakinėjo į klausimus. Padarė 
gerą įspūdį. Tokį įspūdį gavęs ir 
J. Restonas (NYT).

Tačiau tyrimas eina savo ke
liu. Baltimorės prokuroras parei
kalavo iš Agnew piniginių do
kumentų nuo 1967 metų.

Kas bus su Agnew toliau? 
Jei jis bus rastas kaltas? Jei jis 
bus rastas nekaltas? Tuos klau
simus spauda jau kelia — ir tai 
rodo ko labiausiai siekia užku
lisiniai anonimai.

N. Y. Times rugp. 9 rašė, kad 
Agnew vaizdas ilgesnėje distan
cijoje neaiškus. “Jei jis bus nu
teistas, žinoma, jo politinė kar
jera bus baigta. Jei jis bus ap
kaltintas ir paskui išteisintas, 
daugelis politikų mano, kad jam 
bus beveik neįmanoma būti 
kandidatu į prezidentus. Jei in- 
vestigacijoje jis bus rastas ne
pakaltinamas ir nepatrauktas į 
teismą, jam vis tiek bus sunkus 
uždavinys įtikinti politikus ir vi
suomenę, kad nepaisant dūmų 
nebuvo jokios ugnies”.

Monitor vedamajame rugp. 
11: “Tik prieš savaitę Spiro Ag- 
new buvo vertinamas kaip res
publikonas, kuris stipriausias 
gali būti prieš Edward Ken- 
nedy. Bet tai buvo prieš savai
tę.” Šiandien — sako laikraš
tis — pagal dienos nuotaikas ga
limi kandidatai būtų Nelson 
Rockefelleris, Ronald Reagan, 
Howard Baker ar Charles Percy.

Ar toki spėliojimai nereiškia 
tiesiogiai nepasakyto noro išim
ti Agnew iš kandidatų į prezi
dentus? Nesvarbu, ar jis kaltas 
ar nekaltas, bet jau diskvalifi
kuojamas.

Atsargiau pažiūrėjo šen. Gold- 
wateris: “Man nėra jokia staig
mena, kad viceprezidentas 
Agnew tam tikro spaudos ir tele- 

> vizijos elemento jau yra teisia
mas tuo metu, kai nėra paskelb
ta jokio formalaus kaltinimo. 
Aš siūlyčiau Amerikos tautai — 
visiem — laikytis istorinės tra
dicijos — laikyti žmogų nekaltu, 
kol nėra kitaip įrodyta”.

t*

Philadelphijos Vilties choras, diriguojamas Leono Kaulinio, dainuoja Lietuvos Atsiminimų 
radijo piknike rugpiūčio 5 Prie dainėj e, N. J. ų, (r r. Kisieliam

AMERIKOJE:
Amerikai siūlo antrą “gar

bingą pasitraukimą”. Pirmas 
toks “garbingas pasitraukimas” 
buvo iš P. Vietnamo. Dabar 
Cambodijos nušalintasis princas 
Sihanouk telegrama šen. Mans- 
fieldui pasiūlė Cambodijos

VAKARŲ POLITIKA SUSTIPRINO
PRIESPAUDĄ SOVIETUOS^

Žodis, kurio Vakarų ministeriai nedrįso ištarti Helsinky. 
Po Helsinkio: tautinių grupių nusivylimas

Pravdos korespondentas J. kad niekas Konferencijoje neuž- 
Žukov liepos 19 įtikinėjo, kad šuninė apie reikalą apsaugoti 
Helsinky ministeriai be rezer- tautines mažumas .. .nuo rusifi- 
vų pritarę Gromyko deklaracijos kacijos”. 
principam. Per radiją taip pat 
skelbė tik tuos Vakarų pasisaky
mus, kurie zvrė Sovietu iniciatv- 
vą. Šią vienašališką informaciją 
šiek tiek atsvėrė Laisvosios Eu
ropos ir Liberty radijų informa
cija. Tačiau pačioje konferenci
joje Vakarų kalbos buvo tikrai 
blankios, ir Paul Wohl (Moni
tor rugp. 4) rašė, jog “nerusiš- 
kose respublikose buvo nusivy
limo, ypačiai tarp intelektualų,

sprendimą, “garbingą Ameri
kai”: jei Amerika nutrauks bom
bardavimą, pasitrauks iš Cam
bodijos ir nustos teikusi karinę 
medžiagą Phnom Penh.

Amerikos bombardavimas 
baigiasi rugp. 15. Cambodijos 
vyriausybė skubiai suorganiza
vo savo aviaciją apie 100 lėktu
vų. Paskelbė atsišaukimą, kad 
kovos iki pergalės. Tuo tarpu 
dėl stipraus Amerikos bombar
davimo priešas kiek yra atsitrau
kęs. Tačiau vilties vyriausybei 
išsilaikyti — nedaug.

Maistas pabrango ir tebe- 
brangsta. Derlius šiemet būsiąs 
mažesnis, nei žemės ūkio depar
tamentas buvo skelbęs anksčiau. 
Dėl to žemės ūkio produktai 
turėsią būti Brangesni iki 20 
proc. Pagal Monitor: gruodžio 
mėn. vienos šeimos išlaidos 
savaitei buvo 40 dol., ateinantį 
gruodį bus 48. Jautienos ne
trūksta, bet ji brangi ir men
kesnė. Brangimo dydį rodo so
jos pupelės — sausio mėn. buvo 
4.30 už bušelį, birželio mėn. 9 
dol.; kainos tebekyla.

Europos ūkinė rinka taip pat 
susirūpinus kainom. Kad kainos 
nekiltų, uždraudė išvežti kvie
čius.

Amerikos naftos koncernas 
Occidental Co. Libijoje nacio
nalizuotas 51 proc. Kita kompa
nija buvo nacionalizuota jau sau
sio mėn. Tai esą už Amerikos 
politiką remti Izraelį.

Darbo unijos pasisakė prieš 
Nixono ūkinę politiką. Tačiau 
tiltų nesudegino: bendradar
biausią. Rinkimų metu rodė 
neutralumą. Dabar svyra atgal į 
demokratus. Prezidentas Meany 
aštriai pasisakė prieš koncesijas 
Sovietam. (nukelta į 2 psl.)

Disidentų nusivylimas: nes su
stiprėjo persekiojimas

Leo Gruliow, korespondentas 
iš Maskvos, rugp. 10 Monitor 
vertino Maskvos poziciją. Esą 
naudodamiesi ūkine, politine, 
karine detente su Vakarais, So
vietai sustiprino viduje spau
dimą intelektualam, kurie prita
ria Vakarų idėjom, kurių raštai 
buvo įgabenti ir paskelbti Vaka
ruose ir parodė Sovietų gyveni
mo vaizdą. Sovietai — sako 
korespondentas — žiūri į ryšius 
su Vakdrais kaip į Trojos arklį ir 
tuos ryšius užgniaužia.

Keli paskutiniai pavyzdžiai: 
Medvedevui, kuris buvo sausio 
mėn. išleistas į Angliją ir dėstė 
medicinos institute, atėmė So
vietų pilietybę. Rašytojas Vladi- 
mir Bukovski nuteistas 12 metų 
už tai, kad jo pranešimas apie 
disidentų persekiojimą pasiekė 
Vakarus. Populiarus rašytojas 
Vladimir Maksimov išmestas iš 
rašytojų sąjungos, kai jo veika
las “Septynios sutvėrimo die
nos” buvo paskelbtas Vaka
ruose.

Literatumaja gazeta visą pus
lapį skyrė vokiečių rašytojui
Hėinrich Boell kritikuoti, kai jis Air NYTr suvaržymas tik 
pasmerkė rašytojų persekiojimą pagriežtėjo 
Sovietuose; kritikavo ryšių su 
Vakarų rašytojais varžymą, rašy-

PASKIRTA LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 

PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
komisija, sudaryta iš pirmininko 
Alfonso Nykos-Niliūno, sekreto
riaus Arvydo Barzduko ir na
rių Jurgio Šlekaičio, Juozo 
Laučkos ir Antano Vaičiulaičio, 
1973 rugpiūčio 3 posėdyje Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 1972 
metų grožinės literatūros premi
ją balsų dauguma paskyrė 
Eduardui Cinzui už knygą “Bro
lio Mykolo gatvė”.

1000 dol. premija bus įteik
ta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime Washingtone rug
sėjo 2. Premijos mecenatas — 
Lietuvių Fondas. Laureatas 
gyvena Belgijoj. 

tojų disidentų laikymą kalėji
muose ir bepročių namuose. 
Boell, Nobelio laureatas, lig tol 
buvo labai populiarus Sovie
tuose, ir jo veikalus vertėsi į ru
sų kalbą; dabar jis nebepriimti- 
nas, kai jis, kaip PEN draugijos 
pirmininkas, ragino Sovietus pa
skelbti amnestiją, kuri reikštų 
naujos eros pradžią.

Vakarų mini s tenai turėjo iliu
ziją, kad detente atidarys duris 
žmonėm ir idėjom. Sovietai de
tente kitaip supranta: duokit 
pinigus, grūdus, technologiją, o 
idėjų mes jum galim importuo
ti.. .

Maksimovo laiškas: apie naują 
Muencheną

Sovietų nepriklausomų inte
lektualų nuotaikas dėl Vakarų 
politikos išreiškia rašytojo Vla
dimiro Maksimovo atviras laiš
kas vokiečių rašytojui Boell. 
“Tik vienas Visagalis gali žinoti, 
kokia kraujo kaina mes turėsim 
sumokėti už šėtonišką moderniu 
bukagalvių diplomatų žaidi
mą”. Turėdamas minty 1970 
Sovietų-Vokiečių sutartį, kuri 
davė dabartinį tariamą atoslūgį, 
Maksimov vadina kanclerį “vi
dutinio gabumo apologetu už 
naująjį Muencheną, nors jis sa
ve ir laiko dideliu diplomatu”.

NYT rugp. 10, rašydamas apie 
Maksimovo laišką, vertina: “So
vietų Vyriausybė į pagerėju
sius santykius su Vakarų Vo

kietija ir Jungtinėm Valstybėm 
žiūri kaip į didelį laimėjimą 
savo užsienių politikai, kuri sie
kia gauti Vakarų kapitalą, pažan
giąją technologiją Sovietų ūki
nei pažangai paspartinti . . . 
O kai dėl vidutinio Sovietų pi
liečio, tai jis pasilieka visiškai 
izoliuotas nuo pasaulio įvykių 
srovės. Jei kas pasikeitė, tai tiek, 
kad vidaus suvaržymas pagriež- 
tėjo, Kremliaus aiškinimu, ideo
loginėje kovoje prieš Vakarų 
įtakas”.

Smūgis pogrindinei spaudai
Užsitikrinę saugumą ir tylą iš 

Vakarų ministerių, Sovietai su
davė smūgį ir pogrindinei spau
dai — samizdatui. Monitor rugp. 
6 minėjo, kad populiariausias 
leidinys “Bėgamųjų įvykių kro- 

(nukelta į 2 psl.)

Redakciją pasiekia vis naujos 
spaudos iškarpos su balsais apie 
Lietuvą.

Times Leader, Wilkes-Barre, 
rugp. 3 (gautas Mrs. N.T.B. 
dėka) paskelbė' dr. Alexander 
Berkis laišką apie baltiečių de
legacijas Helsinky. Autorius ro
do pasipiktinimą, kad “televizi
ja ir liberalų spauda, kuri smer
kia Nixono vyriausybę už Water- 
gate įvykių slėpimą, rūpestingai 
susilaikė nuo informavimo apie 
skandalingą Amerikos piliečių 
traktavimą (Helsinky).

“Kai beveik visos Afrikos ir 
Azijos koloninės tautos gavo ne
priklausomybę, Amerikos pilie
čiai, kilę iš rytų Europos, lau
kia, kad prezidentas Richard M. 
Nixon paragintų Europos sau
gumo konferenciją pasisakyti už 
apsisprendimo grąžinimą Esti
jai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, 
Čekoslovakijai ir kitiem rytų 
Europos kraštam”.

Fort Myers News-Press liepos 
24 įdėjo Mrs. Edą Bražėnas laiš
ką apie “pavergtas tautas”. Jame 
vertina proklamacijas, skelbia 
mas Pavergtų tautų savaitės pro
ga. “Liepos 15-22 buvo pirmoji 
Pavergtų Tautų Savaitė, pa
skelbta prezidento Eisenhowe- 
rio. Kasmet proklamacijos daros 
silpnesnės, blankesnės. Paskuti
niais keleriais metais praleidžia
mas net “komunistų” vardas, gal 
būt, tam, kad neįžeistų pavergė
jo ir nestumtų į pavojų žavių 
prekybos galimybių.

“Ar kas matė šių metų prokla
maciją? Ko galime laukti po 
Brežnevo vizito ir pabučiavimo 
į prezidento veidą?”

MIN. LOZORAIČIO RAŠTAS
Ryšium su Europos saugumo 

ir bendradarbiavimo konferen
cija Helsinkyje Lietuvos dip
lomatijos šefas S. Lozoraitis pa
siuntė Vakarų valstybių vyriau
sybėms raštą, kuriuo prašo ne
pripažinti vadinamojo Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.
- Rašte pareikšta taip*5>at, jog 
lietuvių tauta dėl sovietų agresi
jos ir okupacijos pergyvenda
ma didžiausią savo ilgos istori
jos nelaimę, laukia, kad civili
zuotų tautų bendruomenė res
pektuos jos teisę bei siekį at
statyti Lietuvos valstybės ne
priklausomybę.

Prie rašto yra pridėtas memo
randumas apie Sovietų Sąjungos 
agresijos prieš Lietuvą paruo
šimą bei įvykdymą ir mūsų 
kraštui primestą padėtį.

LOS ANGELES INICIATYVA 
DEL BREŽNEVO VIZITO 
P. J. Kojelis iš Los Angeles 

prisiuntė Eltai tokio turinio laiš
ką^

“Ryšium su Brežnevo vizitu 
pas mus padaryta daugiau pa
stangų įeiti į amerikiečių spaudą 
ir šioks toks spaudimas padary
tas į 30 Kongreso narių. Pradė
jo rodytis pirmieji vaisiai”.

Siunčia dvi ištraukas iš Los 
Angeles “Herald Examiner”. 
Birželio 19 buvo straipsnis, pa
vadintas “Mr. Brezhnev, Free 
the Baltics”, kuriame primena
ma, kad Brežnevo ir prezidento 
Nixono susitikimas sutampa su 
Raudonosios armijos įsibrovimo 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją 33- 
mis metinėmis. Lietuviai, gyve
ną JAV, žino, kas tai yra lais
vė ir jos trokšta savo artimie
siems Lietuvoje.
nis mini Kudirką ir jo žodžius, 
pasakytus teisme: “Prašau tik, 
duokit nepriklausomybę mano 
tėvynei Lietuvai.

Birželio 12 buvo B. Grauži
nio iš L. Angeles laiškas, ku
riame irgi nurodoma į Brež
nevo vizito sutapimą su Pabalti
jo valstybių okupacija ir pavergi
mu. (Elta)

Straips-

Armijai savanorių trūksta.
‘_ Nuo metų pradžios mobilizaci

ja sustabdyta. Savanorių į armiją 
liepos mėn. stojo 76 proc. to, 
kas reikalinga; į aviaciją 101 
proc.; į marinus 92, į laivyną 
97 proc. Stoja daugiau juodųjų. 
Birželio mėn. visų stojusių buvo 
tik 18 proc. juodųjų, liepos mėn. 
jau 31 proc.

Altos informacija praneša:
The Daily Clintonian atspaus

dino Juozo Girdvainio, Indiana, 
laišką, kuriame jis primena Ro
mo Kalantos susideginimą ir lie
tuviu laisvės troškimus. Tai iau 
nebe pirmas J. Girdvainio atsi
liepimas spaudoje.

Chicagos bankas Chesterfield 
Federal Savings savo brošiūrė
lėje atspausdino J. P. Smith, 
Amerikos lietuvio, straipsnį 
apie jo apsilankymą Lietuvo
je. Autorius aprašo Lietuvos gy
ventojų sunkumus, religinius 
persekiojimus, maisto trūkumus 
ir Lietuvos pavergimą.

National Catholic Register 
rugp. 12 paskelbė Lino Sidrio, 
Lietuvių klubo pirmininko Not
re Dame universitete, laišką, 
vardu “Church in Lithuania 
fights to survive”. Laiške dėko
ja laikraščiui už rašinį apie kata
likus ir komunistus, kurie perse
kioja Lietuvos tikinčiuosius.

“Deja — rašoma toliau — nei 
katalikų nei sekuliarinė spauda 
nepagarsino paskutinių Ameri
kos lietuvių demonstracijų New 
Yorke, Chicagoj, Detroite ir Wa- 
shingtone, kuriom buvo siekia
ma, veltui, atkreipti į tuos per
sekiojimus prezidento Nixono 
dėmesį. Lietuvos katalikai yra 
daug blogesnėje padėtyje nei 
Rusijos žydai — jie tebekovoja 
dėl pagrindinių teisių: tikėjimo 
laisvės, laisvės mokyti tikėjimo 
tiesų ir priimti sakramentus. 
Lietuvos katalikam nėra jokios 
galimybės emigruoti — ir mūsų 
informacijos priemonės, Ameri
kos politiniai ir Socialiniai vadai 
yra visiškai neinformuoti apie 
lietuvių kovą dėl laisvės”. To
liau autorius plačiai informuoja 
apie padėtį, kaip ją yra apibū
dinęs kun. J. Zdebskis Lietuvo
je.

Muzikas Juozas Olšauskas, 
miręs rugpiūčio 12 Amster
dame, N. Y.

MIRĖ MUZIKAS 
JUOZAS OLŠAUSKAS
Rugpiūčio 12 Amsterdame, 

N. Y., mirė muzikas Juozas Ol
šauskas, lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas. Laido
jamas ketvirtadienį, rugpiūčio 
16.

Velionis buvo gimęs 1893 rug
sėjo 23 Talokių kaime, Alytaus 
apskr. Mokėsi vargoninkavimo 
pas J. Naujai į Kaune. Vargo- 
ninkavo Pažėruose ir Dauguo
se, organizavo jaunimo vaidini
mus, režisavo ir pats vaidino. 
Kaune lankė A. Sutkaus vaidy
bos studiją, baigė 1923 m., vai
dino Tautos teatre ir Vilkolaky
je, lankė Kauno konservatorijoje 
dainavimo klasę.

Į Ameriką atvyko 1924 m. 
birželio 24 drauge su A. Vana
gaičių ir V. Dineika ir sudarė 
Dzimdzi-Drimdzi grupę. Su 
grupe apvažinėjo lietuviškas ko
lonijas vaidindami ir dainuo
dami. Vienas įdainavo keliasde
šimt plokštelių. Yra įdainavęs ir 
su A. Vanagaičiu ir A. Rakaus
kaite.

Grupei išsiskirsčius, vargoni
ninkavo New Britaine, Cle- 
velandė, ir vėliau Amsterdame. 
Reiškėsi Lietuviškoje visuome
ninėje veikloje, buvo suorgani
zavęs Amsterdamo lietuvių radi
jo valandėlę. Už nuopelnus 
Lietuvai buvo apdovanotas 
Gedimino ordinu.
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ŠIANDIENINĖ RUSIJA AMERIKIEČIO 
MOKYTOJO IR MOKINIO AKIMIS

~ A. MASIONIS 
EImvvood Park, N. J.

Jauni žydai verkia, pamatę 
amerikiečius -

Ne tik visur matomos unifor
mos, ne tik griežta kiekviename 
žingsnyje kontrolė, bet kiekvie
nas gyvenimo reiškinys, kuris 
buvo amerikiečiui nematytas ar

mokytojo. Beveik visas mėnuo 
buvo praėjęs nuo jų grįžimo 
iki Šio .informacinio susirinkimo 
visuomenei, bet mokiniai vis 
diskutavo klasėse, dalinosi savo 
įspūdžiais su ekskursijoje neda
lyvavusiais draugais, mo
kytojais ir pažįstamais, ir dar il

gai ilgai tas truks.
Na, o aš irgi buvau patenkin

tas, nes pamačiau, jog mano bai
minimasis, kad Sovietų pro
paganda nepaveiktų mūsų jau
nuolių, buvo visai be pagrindo. 
Buvo be galo malonu, kai koks 
nors ekskursijoje dalyvavęs

moksleivis, pamatęs mane iš 
tolo, pribėgdavo ir pasakydavo, 
kad visa, ką aš buvau minė
jęs savo pamokose ir paskaitose, 
yra tiesa, ir kad Rusijoje, toli gra
žu, nėra taip, kaip mes kartais 
skaitome savo spaudoje, girdime 
per radiją ar matome televizi
joje. Toku būdu visai netikėtai 
įsigijau gražu būrį jaunų draugų, 
naujų talkininkų kovoje prieš 
komunizmą ir už pavergtų tautų 
iš jo vergijos išlaisvinimą.

Bany Dr. B. Ntetbport, N.Y, lim. Tai. (516) 757-0055.

ANTANAS J. 6AVELSKI8 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Waodhavea, N.Y. 11431; teL 441-1182, namų TW 7-3081 (nuo 9 r. iki 9 v.)

A B. 8HAUN»-aALiNSKA8 — laMotavių dboktortaa. 84-88 Jamatoa An 
(>cto MoMtP’taay 0ta.),WOodtavan. N.Y. 11421. suteikia garbinga* būdo
te***. Koplyčios parūptaamos viso** miesto dalyse. Tel. 2881344.
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neįprastas, jį veikė, sudarė savo
tišką nejaukią nuotaiką ir net kė
lė baimę. Kadangi tai buvo Vely
kų švenčių metas, ekskursantai 
buvę užėję į bažnyčias ir sinago
gas. Susidaręs įspūdis, kad ten 
daugiau senimo nei jaunimo ir 
kažkokia sunki prislėgta nuo- , 
taika.

Labiausiai paveikęs ir su
jaudinęs mūsų ekskursantus 
toks įvykis. Keletas iš jų ėję pro 
vieną sinagogą. Netoli jos jie pa
matę jaunų kolegijos studento 
amžiaus vyrų būrelį, kurie, už- 
girdę juos tarp savęs angliškai 
kalbant, pribėgo prie jų ir pa
klausė, ar jų tarpe esą žydų 
tautybės amerikiečių. Sužinoję, 
kad daugumas šios grupės moks
leivių buvę žydai, pradėjo jiem 
skųstis, verkti ir prašyti viską da
ryti Amerikoje, kad tik būtų leis
ta jiem išemigruoti. Kad taip 
nuoširdžiai, taip graudžiai verk
tų ir dar jauni vyrai, jie niekad 
nebuvo matę, ir net ir dabar 
jiem tas vaizdas stovįs akyse, ir 
jie, tur būt, niekad jo savo gy
venime negalėsią užmiršti.

Baigiamosios pastabos
Įvažiavus į Rusiją, buvo išgąs

dintas vienas mokinys, o iš ios 
įvažiuojant, vienas ekskursijos 
vadovas. Įpratę būt skaičiuoja
mi, Leningrado autobusų sto
tyje, prieš išvažiuojant Suomijos 
link, jie patys pradėjo skaičiuo- 
tis, pažiūrėti, ar visi jau savo vie
tose. Skaičiuoja, skaičiuoja, su
augusieji yra visi, bet mokslei
vių 48 bilietai, bet tik 47 moks
leiviai. Perskaičiuoja dar kartą, 
rezultatas tas pats. Vadovą išpila 
ir šaltas ir karštas prakaitas, jis 
sustabdo jau beveik bejudantį 
autobusą ir dar kartą skaičiuoja. 
Pasijunta, kaip milijoną dolerių 
laimėjęs ar mirtin nuteistas ir iš 
kalėjimo į laisvę paleistas — 
randa visus. Mat, vienas mokslei
vis, pasilenkęs už sėdynės, tvar
kėsi savo daiktus, ir jis jo nepa
stebėjęs.

Po visų šitų minėtų mokiriių 
ir jų vadovų išgyvenimų, po vi
sos neįprastos gyvenimo tvar
kos, nors tatai tetruko tik nepil
nų 10 dienų, po visos įtampos, 
kada reikėjo žiūrėti net kur ir 
kaip per gatvę pereit, visi, kaip 
vienas, vos pervažiavę Suomijos 
sieną, spontaniškai užgiedojo 
Amerikos himną. Kaip žinome, 
Amerikos jaunimas nėra jau taip 
linkęs savo vėliavą gerbti ar 
himną giedoti. Rytais klasėse 
tenka jau paraginti atsistoti arba 
pagarbiau stovėti gerbiant vėlia
vą. Taigi vienas šitas himno su- 
giedojimas, ekskursijos vadovų 
nuomone, ryškiausiai pademon
stravo, ką moksleiviai iš Sovietų 
Rusijos parsivežė. Parsivežė 
tokį Rusijos gyvenimo sąlygų ir 
apskritai komunizmo santvarkos 
supratimą, kokio jie neiš skaitys 
iš jokių knygų, neišgirs iš jokio

Tragiškojo birželio sukakties proga 74 JAV Kongreso nariai
prisiminė Lietuvą

Dabartiniu metu, kada JAV ir 
Sovietų Sąjungos ryšiai kelia 
daugeliui lietuvių bei amerikie
čių nepasitikėjimą administraci
jos politika, JĄV. Kongrese tvir
tas ir aiškus nusistatymas Pa
baltijo valstybių laisvės reikalu 
yra nepaprastai svarbus.

Su malonumu tad tenka sutik
ti žinią, kad š. m. birželio mė
nesį į JAV LB informacijos tar
nybos vadovės Aušros Mačiulai- 
tytės-Zerr ir jai talkinusių apy
linkių valdybų ir LB Talkos 
Lietuvai komisijų kvietimą pasi
sakyti Lietuvos reikalu, atsilie
pė 74 JAV Kongreso (Senato ir 
Atstovų Rūmų) nariai. Jie pasa
kė kalbas Senato ar Atstovų Rū
muose ar įtraukė savo pareiški
mus į “Congressional Record”.

LB akcija šiais metais buvo 
pati sėkmingiausia birželio su
kakčių proga. Jei 1971 m. į LB 
akciją atsiliepė 51 Kongreso na
rys, 1972 m. — 52, tai šių metų 
74 pareiškimai yra aiškus įrody
mas, kad mūsų pozicija nesilp
nėja ir kad JAV Kongresas yra 
už laisvę Lietuvai.

JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba kviečia bendruomeninius 
vienetus ir Amerikos lietuvišką-

VAKARŲ 
POLITIKA

(atkeltais Ipsl.)

nika” Vakarų jau nepasiekia. 
Esą sulikviduoti taip pat nėr 
rusiški pogrindiniai laikraščiai. 
Teišeinąs tik laikraštis Lietu
voje (turi galvoje “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką”) ir 
dar vienas mažos grupės Kauka
ze.

Taika ir saugumas: kieno kaina?
Kai šiemet Pavergtų Tautų Sa

vaitės proklamacijoje buvo kal
bama apie “pažangą pasaulio 
taikai ir saugumui; kai kolum- 
nistas R. Drummond aiškino 
Monitor apie Amerikos užsienio 
politikos “nekonservatyvumą” 
pasaulio taikos ir bendrai nau
dai, tai skaitytoja iš Californijos 
Christine Hoy tame pat Monitor 
atkirto:

“Kokiai bendrai naudai? Nau
dai kieno? Naudai sovietų oli- 
garchinės valdžios, kuriai tokiu 
būdu daros saugiau išsilaikyti 
valdžioje ir vykdyti savo politi
ką. Tačiau ne (naudai) krikš
čionių, nei žydų, ne intelektua
lų, ne disidentų U.S.S.R., ne ry
tų Europos piliečių. Jei mum ga
li būti kokios naudos iš tos nau
jos politikos, tai ar nėra ji per
kama tų nelaimingų žmonių kai
na?”

ją visuomenę už dėmesį Lietu
vai padėkoti žemiau suminė
tiems Kongreso nariams.

Senatoriai: Hugh Scott, Penn- 
sylvania; Paul J. Fannin, Ari
zona; CarI Curtis, Nebraska; 
Jesse A. Helms.North Carolina; 
Richard S. Schvveiker, Pa.

Kongresmanai: Samuel S. 
Stratton, N.Y.; Joshua Eilberg, 
Pennsylvania; Robert N. Giai- 
mo, Connecticut; James J. How- 
ard, New Jersey; Charles J. Car- 
ney, Ohio; Dominick V. Da
niels, New Jersey; Harold D. 
Donohue, Massachusetts; Char
les B. Rangel, New York; Louis 
C. Wyman, New Hampshire; 
Henry Helstoski, New Jersey; 
Philip M. Ciane, Illinois; Ray J. 
Madden, Indiana; Robert A. 
Roe, New Jersey; Ella T. Gras- 
so, Connecticut; James A. Bur- 
ke, Massachusetts; Lawrence J. 
Hogan, Maryland; Frank Annun- 
zio, Illinois; Melvin Price, Illi
nois; Mario Biaggi, New York; 
Yvonne Brathsvaite Burke, Cali- 
fomia; VVilliam S. Moorhead, 
Pennsylvania; John D. Dingell, 
Michigan; Benjamin A. Gilman, 
New York; John H. Dent, Penn
sylvania; Thomas E.-Morgan, 
Pennsylvania; YVilliam L. Arm- 
strong, Colorado; Martha W. 
Griffiths, Michigan; Edwin B. 
Forsythe, New Jersey; Henry P. 
Smith III, New York; Floyd V. 
Hicks, Washington; James J. 
Delaney, New York; Gus Yat- 
ron, Pennsylvania; Robert H. 
Steele, Connecticut; Daniel J. 
Flood, Pennsylvania; Marjorie 
S. Holt, Maryland; William S. 
Broomfield, Michigan; Frank. 
M. Clark, Pennsylvania; Henry 
S. Reuss, Wisconsin; Margaret

M. Heckler, Massachusetts; Ro- 
nald A. Sarasin, Connecticut; 
Robert P. Hanrahan, Illinois; 
Peter W. Rodino, Jr., NeW Jer
sey; Gilbert Gude, Maryland; 
James M. Hanley, New York;
William J. Keating, Ohio; Tho

mas P. O’Neill, Jr., Mass.; John 
Y. McCollister, Nebraska; Ro
bert J. Huber, Michigan; Wil- 
liam J. Green, Pennsylvania; 
Norman F. Lent, New York; 
Gerald R. Ford, Michigan; Ed- 
ward J. Patten, New Jersey; 
Joel T. Broyhill, Virginia; John 
M. Murphy, New York; Joe 
Moakley, Massachusetts; Avi
liam Ford, Michigan; John E. 
Hunt, New Jersey; John Ash- 
brook, Ohio; Edward J. Der- 
winski, Illinois; Gilbert Gude, 
Maryland; William E. Minshall, 
Ohio; Charles W. Whalen, Jr., 
Ohio; William R. Cotter, Con
necticut; William H. Hudnut 
III, Indiana; William M. Ket- 
chum, California; Harold R. 
Collier, Illinois; William F. 
Walsh, New York; Frank J. Bras- 
co, New York; Lawrence 
Coughlin, Pennsylvania.

JAV LB Inf.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moterai koplyčia, Alr-ooa- 
dRtonsd. A. J. Baltan-Baltiūnas, Uoensed Managor and Notary Public. 688 
Gsand St, Brooklyn. N. Y. 11211; ST 2-5043.

TĄSOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir priprastus. 
FT dte patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin- 
;Z4s lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0887. Adresas: 
jS. Joe Kartas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Btvd.). 

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

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Teisetra, Jr. laidotuvių direktorius. 428 
latayetto St, N*waxk, NJ. 07186; tek NArket 2-5172. Paruortamos gar- 
ktagoa laidomvte. Modernios koplyčios, oras "Minamas

VAITKUS FUNERAt. HOME. Notary PubUc. 197 Webeter Avė. Cambridg* 
^Fraa. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia •ermeniins dykai. Aptarnauja Cambridg* ir Bostonų. TR 6-6434.

411MO8 ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Weodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRU9IO Real Estete, Insurance. Apraudimaa gyvybes, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Pundą—pinigų taveatadjoa Kasdien nuo 9 iki 8 vak; 8Mto- 
dlafiiai* iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Vūnter Gardeu Tavom. 1888 Madison SL. 
Rldgtevood, N.Y. 11227, BV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be' 
(dnodand polaidotuvtniai pietūs. Pirmos rūkęs Uetuviikas maistas prtrt 
narna kaina.

8AG 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 pricė tor Weddings and Parties. Home-made Bologna.

Kultūrinis ir politinis pasi
priešinimas Estijoje su užuomi
nomis apie Lietuvą ir Latviją 
vaizdžiai aprašytas straipsnyje 
“Estija: išdidus satelitas” savait
raštyje “Nation” (1973.V.7).

Tai bene pirmas baltiečių pra
siveržimas j JAV kairiųjų inte
lektualų spaudą, dažnai teisinu
sią komunistinę sistemą Rytų 
Europoje.

Straipsnio autorius Rein Ta- 
gepera dėsto politinius moks
lus Kalifornijos universitete (Ir
vine). Jis rašo, kaip estų studen
tai sukėlė džiaugsmo demon
stracijas, čekoslovakų ledo ritu
lininkams prieš porą metų nuga
lėjus sovietus. Pasak Tageperos, 
Estijoje nuo 1971 m. pradėta 
viešai pulti Estijos “satelitinio 
liaudies demokratijos statuso” 
įdėją. Autorius čia įžiūri ženklą, 
kad estų komunistų sluoksniuo
se ta idėja turinti pasekėjų. Ta- 
gepera aprašo ir aukšto lygio es
tų pogrindžio organą “Eesti De- 
mokrat”. (Elta)

Vieną pirmųjų ateitininkų dr. Eliziejų Draugelį Sao Paulo mieste, Brazilijoje, lanko 
to : paties vardo kuopos narių būrelis. Iš k. kun. H. Šulcas; V. Pilipavičiūtė, M. Aleknavi
čiūtė, dr. Draugelis, T. Aleknavičiūtė ir A. Vosyliūtė. Nuotr. R.Idikos

Savaitės 
įvykiai
(atkeltais Ipsl.)

KITUR:
Izraelio ir Palestinos teroro 

karas tebeina. Izraelis rugp. 11 
privertė Libano keleivinį lėktu
vą su 81 keleiviu nusileisti Iz
raelio teritorijoje. Tikėjosi rasti 
tarp keleivių palestiniečių vadą 
dr. Habash. Nerado. Protestą 
prieš terorą pareiškė Izraeliui ir 
valstybės departamentas. Byla 
atsiduria vėl saugumo taryboje 
Libanui skundžiantis.

Rugp. 6 Atėnų aerodrome du 
arabai nušovė tris keleivius ir 55 
sužeidė. / Sakėsi apsirikę — 
manę, kad lėktuvas vyks į Tel 
Avivą, o jis vyko į New Yorką. 
Liepos 21 kitas apsirikimas — 
Norvegijoje Izraelio agentai nu
šovė marokietį, jį palaikę te
roristinės arabų grupės nariu. 
Dėl to kilo konfliktas tarp Nor
vegijos ir Izraelio.

Argentina prezidentu Peroną 
rinks rugsėjo 23. Perono žmona 
Izabelė bus viceprezidentas.

Rytų Berlyne išsikasė tunelį 
po Ulbrichto siena ir pabėgo į 
vakarų Berlyną dvi šeimos — 
viso 9 žmonės. Per 6 mėnesius 
pabėgo į vakarus 3,000. Ypačiai 
bėga gydytojai ir kiti profesiona
lai. Kancleris Brandtas paskelbė 
bausmes grupėm, kurios, pelno 
ieškodamos, nori organizuoti 
pabėgimus.

Sovietai atėmė pilietybę Zho- 
res Medvedevui, genetikos spe
cialistui, kuris sausio mėn., 
buvo išleistas į Angliją į medi
cinos institutą. Jo nelaimė, 
kad jis “disidentas” ir Solženit- 
sino draugas. Panašiai 1966 
buvo išleistas rašytojas Valery 
Tarsis, ir tada jam pilietybė 
atimta. Pereitą gruodį išleido 
Medvedevo draugą Valery Cha- 
lidze į New Yorką, ir čia jam 
atėmė sovietinį pasą. Taip esą 
lengviausia susilpninti viduje 
opoziciją.

Siaurės Airijoje vidaus kovose 
per paskutinius 4 metus užmuš
ta 850; tarp jų ir šiais metais 
169. Airija buvo padalyta 1921.

Kanadoje katalikų yra- 
9,975,000. Prieš 10 metų buvo 
8,342,000. Tai 46.2 visų gy
ventojų.

Olandijoje katalikų skaičius 
pernai sumažėjo 9 proc. Sekma
dieniais mišias reguliariai lanko 
tik 37.5 proc.

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — tflver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Drtia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-Č4 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New Yortc, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319.; Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruotiant pakietus j Europą. .Užeikite tr įsitikinsite!

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny- 
rai gaunanti Darbį^inko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shdp, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hjll,nNJ 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

; Lietuviikam rajone — /
; LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ ;

Aliče’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ava. Richmond Eitt, 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. ))

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visu* pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
PatartimiJama vbuoea 
kelionių ralkaluooa: 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (CnriųetO 
.AUTOBUSAIS įdomių viotų 
.iankymaa

Specialia* nuolaMo*:

INDIVIDAMS 
(•kakurrtniaia bOtetala)

ORUPBM8 
JAUNIMUI 
SEIMOMB
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T H E W O R K E R by FRANCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915 metų
1951 sujungė AMERIKĄ. l.DS organų DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

$«M>d cha poetofs pati at BraaMjra, N. Y. *aa* Oflka 
P*bUAtiwMHy '

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription pefyear $8.00
Lai kraitį tvarko REDAKCINĖ KOMISJŲĄ

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuo/iOra. Seriamdoti straipsniai saneomi 
Į ir Krapinami autoriams prašant. Pavardė- pasiratvti straipsniai nebftijnai KrcKkia redakc ijos 
Į nuomonę. Vi skelbimu turinį ir kalba redakcija neatsako.

Sezonas — poilsio
Vasara yra studijų savaičių, 

stovyklų, suvažiavimų sezonas. 
Rugpiūčio mėn. susitelkė eilė 
didelių suvažiavimų — rugp. 
5-12 LF Bičiulių studijų savaitė 
Dainavoje; rugp. 12-19 moky
tojų studijų savaitė ten pat; 
rugp. 16-19 Lietuvos vyčių su
važiavimas Brocktone; rugp. 22- 
23 Kunigų Vienybės seimas prie 
New Yorko; rugp. 30 — nigs. 
3 PLB seimas Washingtone; tom 
pat dienom LKMA kadencijos 
suvažiavimas Bostone; taip pat 
rugp. 19-26 dvidešimtoji lie
tuviškųjų studijų savaitė Euro
poje.

Kai kas net rūstavo, kad PLB 
seimas ir Akademijos suvažiavi
mas sutampa: esą vienas kitą 
silpnina. Rūstybė be pagrindo. 
Abiejuose suvažiavimuose susi
tinka kiti žmonės, svarstomi kiti 
reikalai.

Dėmesiu į savo organizaci
nius reikalus PLB seimui arti
mesnis būtų Kunigų Vienybės 
seimas iš kurio tikimės lietuviš
kų parapijų sutvirtinimo, jų vir
timo gyvastingiausia lietuviškos 
bendruomenės dalimi; arti
mesnis Vyčių suvažiavimas, ku
ris neabejotinai stiprins vyčių 
lietuvišką vienybę.

LKM Akademijos suvažiavi
mai šaukiami kas treji metai. 
Jų pobūdis, suprantama, akade
minis. Šių metų programoje dė
mesys nukreiptas į mokslų, 
griežtųjų ir humanistinių, nau
joves. Labiausiai betgi centre 
stovi Bažnyčios naujovės, kaip 
rodo pranešimų temos: Mito 
klausimas Naujajame Testamen- 
te, Charizmatinio atsinaujinimo 
sąjūdis Šių dienų katalikų Baž
nyčioje, Charizmatinis Bažny
čios atsinaujinimas teologijos 
šviesoje, Modernaus žmogaus 
dilemos krikščioniškosios mo
ralės šviesoje; taip pat Humanis
tinių vertybių ugdymas ir jų 
įtaka moderniųjų problemų 
sprendime . ..

Akademijos suvažiavimui 
savo intelektualiniais rūpesčiais

ar rekolekcijų?
artimesnė yra.“Lietuviškų studi
jų savaitė” Europoje, šalia ke
lių lituanistinių pranešimų ten 
svoris atiduotas Žmogui moder
niojo gyveninio srovėje. Antai 
— Žmogus kaip mūsų amžiaus 
rūpestis, Egzistencialistinis 
žmogaus vaizdas, Marksistinis 
žmogaus vaizdas, Humanizmas 
ir dabartinė civilizacija, Lietu
vių viltys išsilaisvinimo teologi- 
jos šviesoje...

Koks tai skirtumas, palyginti 
su Dainavoje LF Bičiulių savai
te, kurioje dėmesio centre poli
tinis momentas. Pati savaitė 
buvo pavadinta “Politinių studi
jų savaite”. Jos klausimai — 
Bendravimas su kraštu, Lietu
vos laisvinimo darbo racio
nali žavimas, Jaunimo paruo
šimas Lietuvos laisvinimo, darr. 
bui, Informacija svetimie
siem Lietuvos bylos reikalui

Ne tik intereso skirtumas, 
skirtumas ir formos: Europoje 
vyrauja paskaitinis metodas, 
Amerikoje shnpozinis. Ir vienas 
ir antras gali būti teigiami, jei 
yra paruošti, gerai paruošti.

Ir vienos ir kitos temos yra 
labai naudingos. Naudingos,'jei 
jose bus išvengta diskusijų dėl 
“atšildytų”, šiuo metu nebe
reikšmingų f'dėjų,jėf bus pateikJ 
tos ne tik nąujosidėjbš, bet if kri
tiškas jų vertinimas, pratęsiant 
Akademijos tradiciją, orienfūo-“ 
jant klausytoją pozityvia linkme.

O informuoti apie naujas idė
jas — svarbu. Ir kritiškai jas 
sutikti — svarbu ne mažiau.

Intelektualinis kritiškas pasi
pildymas yra šių studijų misija. 
Tai nėra jokia pramoga. Tai tik
ros intelektualinės rekolekci
jos. Jos reikalauja nemažos į- 
tampos.

Bet jų išdava bus sustiprė
jusi rezistencija prieš laiko dva
sią, arba tikriau tariant prieš 
laiko “nudvasėjimą”.

“Darbininkas” savo š. m. bir
želio 29 d. Nr. 26 vedamuoju 
“New Yorko LB problema” 
konstatavo New Yorko LB apy
gardos nesėkmę šių metų JAV L. 
B-nės rinkimuose ir priminė 
tiek apygardos vadovybei, tiek ir 
visiems eiliniams nariams reika
lą ištirti ir patikrinti, “kas yra 
veiklos stabdžiai ir kaip juos 
atleisti”. Vėliau, jau no 
Nr. 30-me straipsnjrje Ko la
biausiai trūko New Yorko LB 
balsavimuose” laikraščio redak
cija pasisakė negavusi per tris 
savaites jokio apygardos vadovy
bės žodžio į redakcijos porą 
klausimėlių, tad pateikianti ke
turių labai gerai žinomų N. Yor
ko LB apygardos narių pasisaky
mus. Būdingi jie ir vaizdžiai liu
dijantys rinkiminės organizaci
jos trūkumus. Tokių pasisa
kymų, matyt, būta ir daugiau.

Redakcija paryškino trūku
mus, palygindama N. Y. apygar
dos pastangas ir rezultatus su 
Chicagos ir Clevelando, taip pat 
ir kaimyninio Newarko propa
gandinėmis priemonėmis ir re
zultatais. Pabaigoje redakcija 
primena faktą, kad “gyvename 
Amerikoje, kur žmonės į rinki
mus nesiveržia, jei nebus orga
nizuotu būdu sudominti, pa
traukti. O to šiuose rinkimuose 
New Yorke labiausiai ir trūko”.

Tenka sutikti su tokiu sprendi
mu ir pamokymu. Tačiau neno
romis ateina į galvą mintis, kad 

sėkmė ar nesėkmė visuomeni
nėje veikloje gerokai sąlygo
jama pačių pagrindinių organi
zacijos dėsnių: jos idėjinio mo
tyvavimo, struktūros, glaudaus 
bei pastovaus kontakto tarp vyk
domųjų organų ir org-jos eilinių 
narių ir aiškiai nužymėtos veik
los programos periferijos padali
niams ir paskiriems nariams.

ŽOLINĖ
Rugpjūčio 15 yra Žolinė — 

Mergelės Marijos paėmimo į 
Dangų šventė.

Tai buvo viena iš populia
riausių Mergelės Marijos šven
čių Lietuvoje. Populiari ir kitur. 
Bažnyčios tėvai (tarp jų ir To
mas Akvinietis) aiškino, kad 
Marijos negalėjo ištikti tokis li
kimas kaip kitų žmonių — ji tu
rėjo būti paimta į Dangų. Nuo 
devynioliktojo šimtmečio vidu
rio tūkstančiai peticijų ėjo į 
Romą, kad Marijos paėmimas į 
Dangų būtų paskelbtas dogma.

Pijus XII 1950 lapkričio 1 
paskelbė kaip tikėjimo dogmą, 
kad “Nekaltoji Dievo Motina, 
visuomet Mergelė Marija, atli
kusi savo žemiškojo gyvenimo 
kelią, buvo paimta su kūnu ir 
siela į dangiškąją garbę”.

KAS SĄLYGOJA SĖKMĘ LB 
RINKIMUOSE?
v. ČIŽIŪNAS

Lietuvių Bendruomenė vis 
dar tebėra (ir gal ilgai išbus) 
augimo stadijoje. Jos veiklos sri
tys nemažėja, netgi, aplinky
bėms verčiant, didėja, tačiau 
centrų ryšiai su periferija (apy
linkėmis) nėra pakankamai pa
veikūs. Tuo tarpu sąmoningų, 
gerai pažįstančių Bendruo
menės tikslus bei uždavinius ir 
nuoširdžiai atsidėjusių jiems 
veikėjų daugelyje apylinkių yra 
permaža.

Tokiais “didžiųjų bandymų”-, 
atvejais, kaip B-nės tarybos ar 
seimo narių rinkimai, silpnes
nėse apylinkėse ir apygardose 
pritrūksta ryžtingų, B-nės idea
lams ištikimų ir gerai susipaži
nusių su veiklos būdais žmonių. 
Žinant platesnės visuomenės 
pasyvumą tose srityse, kurioms 
asmeninio intereso neturima ir 
kurios vienu ar kitu būdu rei
kalauja aktyvaus pritarimo, daly
vavimo ir dažnai piniginės para
mos, Bendruomenės vadovybei 
tenka sunkus uždavinys

Mergelės Marijos į dangų paėmimas

rimtai rūpintis tokių “aktyvis
tų” prieaugliu.

Visuomeninės organizuotos 
veiklos tikrovėje ne kartą pa
tiriame, kad ir labai gerai su
planuotiems darbams ir žygiams 
talkos pristinga, kai senųjų idea
listų gretos tirpsta ir jaunesnių
jų B-nės narių kaikur beveik nė
ra.

Simas Kontrimas 1970-ais ir 
šiais 1973-ais metais Newarko 
apylinkėje “ėjo per namus, 
skambino telefonu.__ . kiek
vienam . . .” Šiemet toji apylin
kė susilaukė balsuotojų prieaug
lio, taigi “rezultatai buvo.geri”: 
balsavo 333 asmenys.

Patersono apylinkėje taip pat 
rezultatai buvo geri. Balsavo 
194 asmenys. Patersono apylin
kė turėjo darbščią 7 narių rin
kimų komisiją, kuriai pirminin
kavo Klemensas Praleika. Be vi
sų parengiamųjų darbų jis auko
jo ir savo šeimos iškilmės sek
madienio vakaro laiką rinkimų ir 
po jų sekusio metinio apylinkės

narių susirinkimo reikalui. Ko
misijai uoliai talkininkavo apy
linkės v-bos pirmininkas Anta
nas Rugys, didžiausią dalį tele
foninių ryšių ir raginimų sau 
pasiskyręs. Rinkimų rezultatai: 

asmeniškai balsavusių 94 (šeš
tadienį tik 10) laiškais 100.

Pastarieji visi buvo iš anksto 
aprūpinti balsavimo lapeliais 
paštu ir per tarpininkus. Maž
daug pusė visų laiškų buvo gau
ta paštu (adresuojant rink, k- 
jos pirmininkui arba apyl. v-bos 
pirmininkui), kiti įteikti įvairiais 
būdais (per kaimynų rankas, net 
ir važinėjant surankioti ir pan.)

Kad asmeniškai balsavusių 
būta mažiau negu pusės, neten
ka stebėtis, nes ir tą patį rin
kimų sekmadienio vakarą įvy
kusiame metiniame apylinkės 
narių susirinkime tedalyvavo 17 
asmenų. Šioje veiklia ir dosnia 
laikomoje apylinkėje metiniai 
narių susirinkimai beveik visada 
vos poros dešimčių su viršum 
“aktyvistų” tesusilaukia, kai va
sario 16-sios minėjimų iškilmė
se visada susirenka per 100 žmo
nių ir surenka per 1000 dol. au
kų.

-o-
1965 m. lapkričio 13 dienos 

manifestacijos iniciatoriai ar jų 
pavestieji asmenys

buvo parengę apytikrę JAV 
lietuvių skaičiaus statistiką “lė
šų ir žmonių telkimo galimy
bėms”.

Pirmojo (iš 3-jų) lapo apačio
je pažymėta, kad “Lietuvių skai
čius pagrįstas 1950 JAV suraši
nėjimu ir lietuvių šaltiniais”. 
Suprantama, šios žinios senos, 
“lietuvių šaltiniai” nežinomi. 
(Šia proga tenka apgailėti, kad 
per porą dešimtmečių neprisi
rengus, dabar, reikalo gretas 
glaudinti ir stiprinti užklupti, 
patys sau B-nės .kartotekų jrjęįsų 
JAV lietuvių statistikų gal ir ne
sudarysime).

Žvelgdami į čia paminėtos 
1965 metų statistikos lapus, ma
tome Nevv Yorkui įrašytus 
35,000 lietuvių, Nevvarkui — 
3,000, Elizabethui — 5,000, Pa- 
tersonui — 1,000, Keamy-Har- 
risonui — 1,200, Jersey City 
— 1,000, Lindenui — 1,000. 
Gerai žinome, kad bent visą 
pusę kiekvieno skaičiaus reikia 
skirti lietuvių kilmės “ameriko
nams”, nutautusiems broliams, 
kuriems lietuvių kultūra ir tauti
niai rūpesčiai jau svetimi.

(nukelta į 4 psl.)

Viena Iš Lietuvos oparos pradininkų:

JADVYGA VENCEVIČAITĖ — 
DAINININKĖ, AKTORĖ Ir 
ŽMOGUS

: STASYS SANTVARAS —

2

Bajorė Jadvyga Vencevičaitė 
savo jaunystę, savo gyvenimą ir 
siekimus tvirtai surišo su atsiku
riančia nepr. Lietuva, ji įsisavi
no tą tikėjimą, kurį jau kiek 
anksčiau išpažino Žemaitė, Laz
dynų Pelėdos, Šatrijos Ragana, 
Putviai, Gimbutai ir dar viena 
kita liet, bajorų šeima.

Kai pabandai mintimis su
grįžti į praeitį, kai peršoki zo
vada pralėkusius dešimtmečius, 
Kauno Laisvės alėjoj, Maironio 
gatvėj, Miesto sode ar kurioj 
nors kitoj vietoj gana dažnai su
tinki Jadvygą Vencevičaitę. Tai 
buvo išlakaus vidutinio ūgio 
mergina, taisyklingų veido 
bruožų, ypač imlių sceniniam 
grimui, prigimties apdovanota 
darniom kūno proporcijom, dė
vinti gana sunkių stiklų akinius, 
į žmones mėgstanti žiūrėti pro 
papiroso ar cigaretės dūmus. 
Kur beeidama, ji niekuomet ne
skubėdavo, jos žingsnis buvo ra
mus ir lėtas. Nebuvo jinai ir da
bita, niekad nesivaikė aktorinių 
aprangos prašmatnumų, spalvų 
riksmingumo, nežaidė ir nesi- 

afišavo dailiom ir gundančiom 
moters kūno formom. Jos drabu
žių spalvos — pilki, tamsiai 
pilki, mėlyni, aplamai, ramūs ir 
tamsūs tonai. Drabužiai buvo 
geri, iš nepigių medžiagų pasiū
dinti, ir visada jie dailiai krito 
nuo jos pečių.

Anom dienom ne kartą ją 
teko sutikti, tačiau, bent man, 
nepasitaikė išgirsti ar pamatyti, 
kad ji būtų mėginusi iš kitų tar
po išsiskirti savuoju Aš ar savą
ja kilme. Jadvyga Vencevičaitė 
tik savo išmintimi, taurumu, tik 
savo laikysena kitų žmonių tar
pe, tik savo etine kultūra ir dva
sine šilima buvo neabejotina 
aristokratė.

Betarpiški žmonių santykiai, 
vienoki ar kitokį bendri išgy
venimai, intymesnio pobūdžio 
nuotykiai bei atsitikimai, be
rods, yra tie dalykai, kurie pa
deda atskleisti spalvingesni bi
čiulio paveikslą, stipriau įtem
pia mūsų dėmesį, suaudrina 
smalsumą. Jei nebūtų tokia di
delė sarmata, aš, tur būt, dabar

Solistė Jadvyga Vencevičaitė-Kutkuvienė Marinos Mnišek 
vaidmenyje, oper. Borisas Godunovas, muz. Musorgskio.

pravirkčiau, nes Jadvygos Ven- 
cevičaitės ir mano ilgų metų pa
žintis to pobūdžio medžiagos 
kalnų nesukrovė, tesusirinko tik 
viena kita malonių žmogiškų 
santykių nuotrupa, nespindu
liuojanti jokiom sensacijom, jo
kiom audrom ir aistrom.

Tačiau, nepaisant tokio ryšių 
varganumo, mudu turėjom kai 
kurių giminingų polinkių, išgy
venom ir apmąstėm vieną kitą 
susitikimą, pasivaikščiojimą ir 
pašnekesį, gal net vienas ki
tam ir drovių simpatijų turėjom. 
Be abejo, tokiuose pasipasakoji
muose nestinga asmeniškumų. 
Tikiuosi, už tai man atleis Su

kaktuvininkė, gal per daug ir ki
tų jie nepapiktins.

Štai, iki šiol aš nemažai lai
ko gaištu beskaitydamas naujas 
ir senas knygas. Ir Kaune, kur tik 
ir kada Jadvygą Vencevičaitę 
besutikdavau, ji vis eidavo apsi
krovusi trim-keturiom knygom. 
Mokėdama keletą svetimų kal
bų, kaip man vaidenasi, ji, tur 
būt, yra perskaičiusi visas kau
niškės Balošerio bibliotekos 
knygas (kita tokia menų ir gro
žinės literatūros eruditė Valst. 
operos teatre buvo Gražina Ma
tulaitytė, lietuviškų knygų rin
kėjas ir žinovas buvo Antanas 
Kučingis). Dėl to visuomet bū
davo labai malonu su Jadvyga

Vencevičaite pasėdėti prie vie
no staliuko teatro užkandinėj, 
būdavo įdomu ką nors išpešti 
iš jos rimtų ir gausių skaitymų.

Vieną kitą kartą, sutikęs tokią 
knygom apsikrovusią, lyg bitę 
nuo medaus nešulio apsunkusią, 
aš ją palydėjau iki namų slenks
čio, berods, ir jos naštą panė
šėdamas. Jadvyga Vencevičaitė 
su savo motina gyveno Mairo
nio g-vėj, visai netoli nuo tos 
gatvės susidūrimo su Putvio gat
ve. Žinoma, buvau kviečiamas ir 
vidun įžengti. Ir buvau įžengęs, 
ne daug sykių įžengęs. Tik . . . 
anuomet aš nebūčiau galėjęs 
pasigirti, kad esu toks mandras 
bernas, koks ilgainiui pradėjau 
darytis; veikiau atrodžiau toks, 
kokį Vydūnas apibūdino savo 
komedija: “Jonuks, mergų
bijąs” . . .

Vadinasi, dar prieš tą įvykį, 
kai aš pats įsitaisiau Valst. ope
ros teatre, dar prieš tai, kai toj 
komplikuotoj organizacijoj ap
šilo mano kojos ir rankos, mudu 
su Jadvyga Vencevičaite jau bu
vom geri pažįstami. Iš tikro, ji 
buvo originali moteris! Tad ori
ginalūs, savotiški buvo ir dviejų 
kauniečių, o ilgainiui ir dviejų 
bendradarbių santykiai. Kai 
kitos Operos teatro damos, daž
nu atveju teturėdamos tik vieną 
tikslą — kad aš joms į liet, kalbą 
išversčiau pluoštą romansų ar 
operinių arijų, mane apžerdavo 
moteriškais burtais, atvirai ir tie
siai vadindavo malonybiniu Sta
seliu, tai Jadvyga Vencevičaitė 
niekad man tos paguodos nėra 

suteikusi. Ištikus kokiam reika
liukui ar šiaip akis akin susidū
rus, ji kreipdavosi į mane be jo
kių švelnybių, be jokių burtų 
ir kitokių priedų: “Santvarai, 
taip, Santvarai, ne taip, Sant
varai, va, taip” ... Ir aš visą 
laiką, net ir po to, kai ji ište
kėjo už Aleksandro Kutkaus, ją 
vadinau tik panele Jadvyga, nes 
viduj pasislėpusi pagarba nelei
do man jos kitaip vadinti.

-o-
Mfisų šaunus bosas Ipolitas 

Nauragis, nepamirštamo įkvė
pimo pagautas, 1937 ar 1938 
m., vasaros šilimai dar neiš
blėsus, būrelį savo artimesnių 
draugų pakvietė aplankyti jo tė
viškę. Keliavom, berods, šeši 
ar aštuoni — Ip. Nauragis su 
žmona, Jadvyga Vencevičaitė, 
Juzė Augaitytė, Al. Kutkus, Sta
sys Sodeika, na, ir mano švie
sybė. Iki Kėdainių ar kiek to
liau važiavom traukiniu, o po to 
keletą kilometrų turėjom žy
giuoti laukų vingiuotu keliuku.

Tas keliukas ir įvedė mus į 
nedidelio dvaro kiemą, kur mus 
ištiko nemenka išgąstis. Vos pra
ėjom gyvenamąjį namą, prie kaž
kurio ūkio trobesio du pririšti 
Suneš, dideli ir pikti kaip tigrai, 
su įniršiu pradėjo trankytis ant 
ilgokų grandinių, iki užsismau- 
gimo loti ir mus pulti. Visi su
stingom vietoj, kaip druskos 
stulpai, tik viena Jadvyga Ven
cevičaitė, kažką šnekėdama, be 
baimės tiesiai ėjo prie tų baisių 
žvėrių. (Bus daugiau)
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9:00 vai. ryto — Mišios St. 
Ignatius bažnyčioje (B. C., Com- 
monwealth Avė.).

10:00 — Registracija (B.C. 
McGuinn Hali).

10:30 — Suvažiavimo atidary
mas (McGuinn Auditorium).

Suvažiavimui ruošti komiteto 
pirmininko prof. dr. Juozo L. 
Navicko žodis.

L.K.M. Akademijos pirminin
ko prof. dr. Antano Liuimos, SJ, 
atidaromoji kalba.

Įvadinė paskaita: prel. Vytau
tas Balčiūnas — Charizmatinis 
Bažnyčios atsinaujinimas teolo
gijos šviesoje.

12:00-1:00 vai. — Pietūs kole
gijos valgykloj (McElroy Com- 
mons Eagle’s Nešt cafeteria).

1:00-3:00 — Teologijos sekci
ja. Vadovauja prel. Vytautas Bal
čiūnas, S.T.D.

Prof. kun. Antanas Rubšys, 
teol. lic. — Mito klausimas Nau
jajame Testamente.

Sės. Ona Mikailaitė, B.A. — 
Charizmatinio atsinaujinimo 
sąjūdis šių dienų katalikų 
Bažnyčioje.

KAS 
SĄLYGOJA

(atkelta iš 3 p$l.)

Nesigilinsime į šios statistikos 
duomenų tikrumą. Tik antroje 
tų skaičių pusėje įsivaiz
duodami apytikrį “balsuojamojo 
amžiaus” tautiečių skaičių ir 
lygindami jį su balsavusių skai
čiumi, galime spręsti, kuri New 
Jersey apygardos apylinkė yra ar 
proporcingai gali būti stipresnė 
ir kuri vos gyva ir pagalbos rei
kalinga.

Didelės ir rimtos pagalbos tu
rėtų susilaukti daugelis LB apy
linkių, nes net ir dabar, po po
ros dešimtmečių Lietuvių Bend
ruomenei įsikūrus, jos idėja vis 
dar nėra išeivijos visuome
nėje pakankamai suprasta ir į- 
vertinta. Savo laiku nebuvo pa
rūpinta propagandinių lapelių ir 
brošiūrėlių, įsikūrusioms apy
linkėms veiklos programų su 
metodiniais nurodymais ir . . . 
stigo tam tikro reiklesnio kon
takto su periferija.

3:00-5:00 — Istorijos mokslų 
sekcija. Vadovauja prof. Simas. 
Sužiedėlis.

Dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM 
— Pranciškonų-bemardinų dar
bai XV-XVI amžiuje.

Prof. dr. Benediktas Ma- 
čiuika— Istoriniai leidiniai oku
puotoje Lietuvoje po 1945 metų.

Prof. dr. Paulius Rabikaus
kas, S J — Lietuvos istorinių 
šaltinių leidimas.

7:30 — Susipažinimo vakaras 
(McGuinn Hali, Faculty lounge, 
5-tas aukštas).

Šeštadienis, rugsėjo 1
8:30 — Pamaldos kolegijos 

bažnyčioj (St. Ignatius).
9:00 — Registracija (McGuinn 

Hali).
9:15-12:00 — Psichologijos- 

pedagogikos mokslų sekcija. Va
dovauja prof. dr. Justinas Pikti
nas.

Prof. dr. Ina Užgirienė — 
Protinis vystymasis ir etinių 
normų supratimas.

Prof. dr. Justinas Pikūnas — 
Humanistinės vertybės: ugdy
mas ir paneigimas?

Asmeniniai centrų vadovybės 
kontaktai su tolimomis ir mažo
mis apylinkėmis buvo ir yra tik 
atsitiktiniai, labai reti arba ir vi
sai nebuvę.

Kai kurios tokio didmiesčio, 
kaip New Yorkas, LB apylinkės, 
matyt, apygardos vadovybės pa
liktos savo pačių likimui. Su
prantama, LB apylinkių, kaip ir 
lietuvių parapijų, likimą veikia 
ir lemia narių migracija, jauni
mo prieauglio stoka ir visa eilė 
kitų priežasčių. Kai eilinė pasto
vioji B-nės veikla net ir gausio
se nariais apylinkėse slūgsta ir 
stabarėja, tai pasišventėlių 
bendruomenininkų, kaip Simas 
Kontrimas, Antanas Rugys ir kt., 
pastangos “didžiųjų bandymų” 
metu tik tuo pačiu žygiu ir su
judina inertiškąją tautiečių są
monę (deja, trumpam laikui), 
bet vargiai ar padidina pastovią 
bendruomeninę santalką.

Pastovaus veikėjų ir eilinių 
narių skaičiaus ugdymo ir išlai
kymo problema

yra ir, matyt, visada bus vie
na pačių svarbiųjų L. B-nės pro
blemų čia, Amerikoje, taip pat 
ir kituose laisvojo pasaulio kraš
tuose. Ši problema turėtų būti 
ir artėjančio PLB Seimo aptarta.

Dr. Romualdas Kriaučiūnas — 
Pasaulio lietuvių jaunimo studi
jinės anketos rezultatų svarbes
nės koreliacijos.

Prof. kun. Antanas Paškus — 
Modernaus žmogaus dilenos 
krikščioniškosios moralės švie
soje.

12:00-1:00 — Pietų pertrauka 
(McElroy Commons, Eagle’s 
Nešt cafereria).

1:00-3:00 — Architektūros ir 
meno sekcija. Vadovauja dr. Al
fredas Kulpa-Kulpavirius.

Dr. Jurgis Gimbutas — Lietu
vos bažnyčių statytojai.

Dr. Alfredas Kulpa-Kulpavi- 
čius — Vilnius miesto planavi
mo požiūriu XIV amžiuje.

1:00-4:00 — Gamtos ir tiks
liųjų mokslų sekcija. Vadovauja 
dr. Petras Kaladė. t

Dr. Bronius Povilaitis — Ni
kotinas ir kiti nikotiana genties 
augalų alkaloidai.

Dr. Petras Kaladė — Vėžį 
sukeliantieji cheminiai maisto 
priedai.

Dr. E. Užgiris — Nauji fizi
niai metodai imunologijoje.

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P.
— Naujas mokslo žvilgsnis į 
evoliucijos teorijas.

4:00-5:00 — Filosofijos sekci
ja. Vadovauja prof. dr. Vaidievu- 
tis A. Mantautas.

Simpoziumas-pokalbis apie 
prof. A. Maceinos filosofijos 
doktrinas, principus, prielaidas 
ir metodiką.

Sekmadienis, rugsėjo 2
10:00 — Pamaldos Šv. Petro 

parapijos bažnyčioj So. Bostone.
1:00-300 — Lietuvių kalbos ir 

literatūros sekcija. Vadovauja 
Vladas Kulbokas.

Stasys Santvaras — J. Aisčio 
ir M. Vaitkaus kūryba.

Vladas Kulbokas — Keturi 
naujesniosios mūsų religinės 
poezijos atstovai.

Antanas Mažiulis — Tautosa
kos bei tautotyros darbai Lietu
voje 1947-1972 metais.

1:00-3:00 — Medicinos sekci
ja. Vadovauja dr. Balys Petkaus- 
kas.

Dr. Balys Petkauskas — Medi
cinos priežiūra Amerikoj ir Va
karų Europoj.

Dr. Mindaugas Vygantas — 
Akių pa veikimai diabetikoj.

Dr. Zenonas Danilevičius . 
Imunologiniai aspektai organų 
transplantacijoj.

3:00 — Pilnaties posėdis.
Akademijos 50-ties metų mi

nėjimas: pranešimas — Akade
mija tautos kryžkelėse.

Akademijos premijų įteikimas: 
prof. A. Liuimos, SJ, žodis.

6:30 — Iškilminga vakarienė

Prof. Jokūbas Stukas, Lietuvos Atsiminimų radijo valandėlės 
vedėjas, kalba tos valandėlės piknike rugpiūčio 5 Priedainėje, 
N. J. Nuotr. R. Kisieliaus

PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMUI ARTĖJANT

Šiais metais IV-sis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimas 
rinksis JAV sostinėje Washing- 
tone, Statler Hilton viešbučio 
patalpose (16th and K Sts., N.W. 
Washington, D.C.). Jau rugpiū
čio 30 6 v.v. p as’dės atstovų 
ir svečių registracija. Tą patį 
vakarą seimo atstovai lankysis 
Lietuvos Pasiuntinybėje.

Seimo atidarymas ir darbo 
posėdžiai prasidės penktadienio 
rytą. Bus pranešimai iš atskirų 
kraštų L. B-nės veiklos, bus dis
kutuojami B-nės organizaciniai 
reikalai, renkami nauji administ
raciniai organai. Tai savaime su
prantama seimo eilinė rutina, 
reikalinga kiekvienam organi
zuotam junginiui.

Paskaitos
Be eilinių organizacinių rei

kalų bus trys simpoziumai ir dvi 
paskaitos. Iš jų galima jausti, 
kas. mūsų B-nei šiuo metu la
biausiai rūpi ir kokia pagrindi
nė seimo idėja.

Penktadienį, rugpiūčio 31, po 
pietų įvyks du simpoziumai. Pir
mojo tema “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ateities uždavi
niai ir veikla”, o antrojo — 
“Bendruomenė laisvinimo veik
loje”. Šeštadienio rytą jauni
mo simpoziumas svarstys temą 
“Jaunimas tautinėje veikloje ir 
Lietuvių Bendruomenėje”.

ir meninė dalis (Lietuvių pilie 
čių draugijos salėj, So. Bostone).

Pirmadienis, rugsėjo 3
10:00 vai. ryto — Ekskursija į 

Alką, Putnam, Connecticut.

Sekmadienį po pietų įvyks 
Stasio Lozoraičio, Jr., paskaita 
“Tarptautinė padėtis ir Lietu
vos laisvinimas”, o baigiamajam 
seimo posėdy Stasys Barzdukas 
kalbės tema “Tautinės mūsų 
viltys ir jų atramos”.

Simpoziumų ir paskaitų temos 
rodo susirūpinimą Lietuvos 
ateitimi, jos laisvės perspekty
vomis. O tos perspektyvos nela
bai šviesios, kai taikingos koeg
zistencijos politika giliai leidžia 
šaknis į tarptautinę dirvą ir sėk
mingai baigia užsmaugti pa
vergtų tautų viltis. Šis faktas na
tūraliai didina rūpestį, reikalau
damas daugiau damos ir kū
rybingumo iš mūsų veiksnių.

Paroda ir koncertas
Kultūrinį toną seimui duos 

lietuvių menininkų paroda gar
siojoj Corcoran galerijoj ir Čiur
lionio ansamblio koncertas, kurs 
įvyks šeštadienio vakare.

Meno paroda organizuojama 
paties seimo komiteto (pagrin
dinė organizatorė — Dalė Lu- 
kienė), bet Corcoran galerijos 
vardu. Dėl galerijos prestižo, ti
kimasi, Washingtono amerikie
čių spauda atkreips dėmesį į 
mūsų dailininkų parodą ir apla
mai į lietuvių seimą. Gaila, kad 
dėl vietos stokos tik dvylikos 
dailininkų darbų parodoje išsta
tyta. O turime daug daugiau 
dailininkų, vertų Corcoran gale
rijos, bet kai reikia parodą or
ganizuoti, tenka susidurti su to
kiais sunkumais, kurie neleidžia 

vienu metu visus menininkus 
suttdkti. Paroda jau atidary
ta. Seimo metu, penktadienio 
vakare, įvyks priėmimas lietu
vių dailininkų parodoje.

Taip pat gaila, kad nebuvo į- 
manoma surengti literatūros va
karo. Iš pradžių buvo numatytas 
literatūros vakaras penktadienio 
vakare, bet susikryžiavus die
notvarkės laiko ištekliams, teko 
nuo literatūros vakaro atsisakyti. 
Atrodo, kad šiais metais seime 
dominuoja dailė su tendencija 
prabilti į amerikiečius ir Čiur
lionio ansamblio daina.

Pamaldos
Tas pats Čiurlionio ansamblis 

giedos iškilmingose seimo pa
maldose Šv. Mato katedroje. 
Pamaldos vyks lietuvių kalba. 
Buvo dedama pastangų pravesti 
pamaldas Katalikų Šventovėje, 
kur yra įrengta Šiluvos Mari
jos koplyčia, bet Šv. Mato kated
ra buvo parankesnė ir sąlygos 
daug palankesnės.

Iš toliau atvykę seimo atstovai 
ir svečiai turės progos aplankyti 
lietuviškąją Šiluvos Marijos 
koplyčią Katalikų Šventovėje ir 
apžiūrėti garsųjį Washingtono 
miestą, JAV sostinę.

Seimas baigsis sekmadienio 
vakare iškilmingu pokyliu-ban- 
ketu. Jo metu bus įteikta Lietu
vių Rašytojų Draugijos premija.

A. R adžius

ČIURLIONIEČIAI 
PLB SEIME

Savo 34-ąjį koncertų sezoną 
Čiurlionio ansamblis pradeda 
rugsėjo 1-3 Washingtone IV-ojo 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimo, metu. Tai buą ^73 ir 
974-asis koncertas nuo ansamb
lio pirmojo pasirodymo" 1940 
vasario 16 Lietuvos sostinėj Vil
niuj. Washingtone čiurlioniečiai 
koncertuos jau ketvirtą kartą.

Ansamblio įkūrėjas, meno va
dovas ir dirigentas Alfonsas Mi
kulskis, kaip talentingas muzi
kas, yra parašęs nemaža origina
lių kompozicijų, harmonizavęs 
ir stilizavęs daug liaudies dainų. 
Lietuvių kanklių muzika yra 
praturtėjusi jo kūriniais.

Po koncertų Washingtone 
Čiurlionio ansamblis visą dė
mesį koncentruos į Los Angeles 
gastroles, kurios įvyks gruodžio 
mėn. paskutinę savaitę.

V.R.

ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
ANT UOLŲ
Dienos 
atostogų krašte 
Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS

i
Keliaudamas į šiaurę, jau už 

Bostono pastebi, kad čia prasi
deda kitas kraštas. Pamažu 
dingsta skuba ir ateina vasaros 
rimtis. Ore pajunti artimos jū
ros alsavimą. Kartais tarp me
džių sužvilga sidabrinis lopelis. 
Tai saulės nušviesti jūros van
denys.

Tada surandi sakinius, kuriais 
pasveikinsi to peizažo svarbiau
sius dalyvius — žuvėdras, uo
las ir pušis. Šis atostogų kraš
tas pamažu įaugo į tave, pasi
darė lyg kokia tėviškė. Nelė Ma- 
zalaitė, kuri kasmet ten važiuo
ja ir gyvena tame pačiame kam
baryje, — pasakytų: ten prisi
minimuose savo tėviškę randi.

Išlipau iš autobuso Kenne- 
bunke. Jau vakaras, aštunta va
landa. Ir koks gražus rožinis 
dangus. Važiuojant per miške
lius, jis visą laiką švytėjo mū
sų kairėje. Tas dangaus rausvu
mas priminė tokį kambariuką tė
viškėje. Ten buvo langas į vaka
rus, ir tame lange buvo raustan
tis dangus, toks ilgesingas. Ir čia 

vaikystės lango, kad čia pasitik
tų ir pasveikintų.

Kennebunko miestelyje ka
daise buvo aukštas ir didelis me
dis. Tai buvo lyg koks ženklas, 
kad čia reikia sustoti. Čia pasi
baigė kelionė. Dabar medžio 
nebėra, ir jo pasigendi.

Taksis veža pamažu per miš
kelius. Ku-ne-kur prie kelio pa
sirodo namai. Matai medžių vir
šūnėse vakarinę šviesą.

Šoferis visada vežasi ir pasku
tines naujienas. Štai vasarą lyg 
ir lietinga. Vilos laukia svečių, 
o jų dar mažoka.

Štai ir pranciškonų sodyba. 
Šoferis žino. Įvažiuoji čia lyg į 
kokį miestą ar dvarą, nes aptver
ta aukšta akmenų siena. Už tos 
sienos prasideda lietuviškas ir 
savas pasaulis.

Atsistoju ant juodo asfalto, kur 
aplinkui vešlūs Žiedai. Čia pat ir 
vienuolyno didžiosios durys. 
Pirma sutinku Tėv. Kęstutį But
kų. Jis su darbo pirštinėmis, va
dinas, grįžo iš parko darbų.

Nuo čia pradedu atostogas. 
Apžvelgiu visą aikštę, medžius 

kai, ir paukšteliai čiulba, ir žu
vėdros skraido.

Tą patį vakarą einu į didįjį 
pastatą. Čia yra kavinė. Kavinėje 
susirenka vakaronei. Ten užbai
giama diena ir suplanuojama 
nauja.

Ir čia padaryta kai kurių pa
taisymų, pagerinimų. Praeitais 
metais kavinė buvo visai kitur, 
koridoriaus kambaryje. Dabar į- 
rengta antrame aukšte, kur pra
eitais metais buvo televizijos 
kambarys. Tai buvo tikra salė. 
Viena dalis, kur langai į aikštę, 
paversta kambariais, o kitoje pu
sėje — kavinė.

Čia sėdi gražiai nusiteikęs, 
iškėlęs aukštai galvą poetas Sta
sys Santvaras, ponia Santvarie- 
nė, dr. Juozas Vydas ir jo po
nia. Visi pažįstami. Greitai atsi
randa ir kun. Česius Auglys iš 
Chicagos, ir dail. K. Žoromskis, 
kuris nuolat čia praleidžia vasa
ras.

Su išdaigiais pokalbiais pra
dedame atostogas. Sužinome vi
sa, kiek kainuoja vėžiai, kur gau
ti maudymosi kostiumą, kiek 
šiemet galerijų mieste ir t.t.

Atostogas pradedi pažįstamų 
vietų lankymu, pasisveikinimu 
su jomis. Buvo šeštadienis. Pui
ki diena. Saulės pilna. Pilna kva
pų ir skardžių paukštelių. Tie
siog svaigsti nuo to oro. Ir sau 
tada tari: pirmiausia reikia ap
lankyti pažįstamus.

Užeini i didžiąja koplyčia. Ii

Žemaičių Kalvarijos Madona, vitražo detalė, 
autoriaus piešinys tušu.

jas pasaulis, pristumtas prie gra
žios senoviškos vasaros reziden
cijos. Du pasauliai sujungti sko
ningai ir darniai. Šitoje koply
čioje, kur dominuoja pilkšva 
spalva, labai gražu rytmečiais. 
Tada pakilusi viršum pušynų 
saulė šviečia tiesiai į skaldyto 
•Hklo vitražus. Ir koks grožis. 

me stikle užkliūva ir lūžta, žėri 
degančiom spalvom.

Vakare čia dažnai surasi smil
kalų dūmelį, pasilikusį nuo pa
maldų, ir pamatysi, kaip galine 
siena pamažu traukiasi švelnios 
spalvos. Dešinėje yra didelis šv. 
Pranciškaus vitražas. Per jį pa
te, i-, vakaro saulės spinduliai ir 

atnešdami ten švelniai besikei
čiančias spalvas.

Šios koplyčios kairėje yra 
maža koplytėlė su keliais alto
riais. Čia mišias aukoja prava
žiuoją, atostogaują svečiai kuni
gai. Galiniame šios koplytėlės 
lange yra mano tėviškės — Že
maičių Kalvarijos — Madona. 
Tai spalvotas gražus vitražas, 
viršuje įrašyta Lithuania, aplin
kui sukomponuota žemaitiškos 
koplytėlės. Kai žiūri į šį langą, 
taip ir prisimena tėviškė. Ten 
liepos mėnesį būdavo gyvi visi 
kalnai, kalneliai, pripildyti gies
mių ir maldų. Tai buvo žemaičių 
dienos. Paskui išeidavo žmonės, 
likdavo miestelyje vasaros ramy
bė ir žydinčių liepų kvapas.

Visa tai randu ir čia — ramy
bę ir liepų žydėjimą.

Yra čia gražuolių eglių, kurias 
turi būtinai pasveikinti. Čia pat 
yra toks namelis su dideliais 
langais. Prie tų langų auga aš- 
tuonios eglės. Ir kokios eglės: 
viena už kitą gražesnės, aukš
tesnės. Jas sodino žmogaus ran
ka, kad parodytų, kokia gamta į- 
vairi ir graži, ir kaip aukštai jos 
gali iškelti savo galvas.

Būkite geros, pasveikintos, 
mano eglės! Jūsų ramybė nie
kada nesibaigia. Jūs tokios “už
tikrintos” savim, be abejonės, 
be sielvarto. Jum gera čia stovė
ti, klausytis, kaip eina pro šalį 
neramių žmonių žingsniai, kaip 
paukščiai atneša jum savo pasa
kojimus. Jūs turite naktį tokias 
gražias žvaigždes. Ir jas žinau, ir 
jas atsimenu.

(Bus daugiau)
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Kunigu Vienybės suvažiavimas
Kunigų Vienybės lietuvių ku

nigų organizacija kas dveji metai 
susirenka * svarstyti svarbiųjų 
savo uždavinių. Šiemet jos suva
žiavimas vyksta rugpiūčio 22 ir 
23 Tėvų Pasionistų Namuose, 
Bishop Molloy Retreat House, 
86-45 178 St, Jamaica, L. I. 
Suvažiavimų kviečia dabartinė 
centro valdyba, kurios pirminin
kas yra kun. Albertas Kontau- 
tas, sekretorius kun. Vytautas 
Zakaras, šios apylinkės kunigų 
provincijos pirmininkas kun. D. 
Pocius ir sekretorius kun. V. 
Pikturna suvažiavimui talkina.

Kun. K. Pugevičius, kun. K. 
Sakalauskas ir eilė kitų korefe- 
rentų svarstys pateiktus klausi
mus.

Suvažiavime norima kelti 
Šiandien labai svarbų reikalą 
—-. kad kiekvienas lietuvis tikin
tysis būtų aktyvus lietuvių pa
rapijos narys, kad neliktų nė 
vieno lietuvio, kurio nebūtų lie
tuvių parapijų knygose, bet svar
biausia, kad visi aktyviai daly
vautų lietuviškose parapijų pa
maldose ir jungtųsi į parapijų 
veikimą.

Teko patirti, kad vienas KV 
narys tuo reikalu paruošė suva-

PrancOzijoj pašventintas 
a.a. E. Turausko antkapis

Paryžiaus Nanterre kapinėse 
liepos 7 buvo pašventintas a.a. 
Eduardo Turausko antkapis, 
šventinimo apeigas atliko iš 
Romos atvykęs prel. L. Tulaba. 
Dalyvavo velionies našlė E. Tu- 
rauskienė, giminės, artimieji, 
ilgamečiai draugai. Iš JAV daly
vavo tuo metu Paryžiuj viešė
jusi prof. dr. A. Šlepetytė-Jana- 
čienė, Pasaulio lietuvių katali
kių organizacijų sąjungos pir
mininkė, ir T. šlepetienė.

Kalbas pasakė prel. L. Tulaba, 
pro£ J. Baltrušaitis, Lietuvos at
stovas, inž. A. Venskuš, 'Europos 
lietuvių krikščionių demokratų 
tarybos pirmininkas, ir B. Vens- 
kuvienė, Prancūzijos ateitinin
kų būrelio pirmininkė.

Didžiojo lietuvių veikėjo, dip
lomato, politiko a.a. E. Turaus
ko kapas buvo papuoštas Lietu
vos atstovybės Prancūzijoj, Eu
ropos lietuvių krikščionių de
mokratų tarybos, antkapio staty
mo vykdomojo komiteto ir Pran
cūzijos ateitininkų vardu suneš
tomis gražiomis gėlių puokš
tėmis.

Liepos 8 prel. L. Tulaba 
Paryžiuj aukojo mišias už a.a. 
E. Turausko vėlę.

Mieli bendradarbiai!
Prisimenam, kaip neseniai 

klegėjo kiekvienas mūsų so
džiaus kampelis juoku bei rū
pesčiu, ruošiantis iškiliai kasme
tinei susiartinimo šventei — 
piknikui.

Giliai jaučiam visų talką ir 
norim kuriuo nors būdu išreikš
ti nuoširdų dėkingumą kiekvie
nam, kuris darbu, rūpesčiu, au
ka ar trumpiausiu žodeliu, pa
skatinimu ir malda mus rėmė šią 
svarbią dieną. Nuolat juntam vis 
didėjančią Jūsų meilę bei atsi
davimą mūsų bendruomenei ir 
kiekvienai iš mūsų. Ir tai ne tik 
besiruošiant piknikui, bet ir kitu 
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metu.
Esam giliai dėkingos prel. J. 

Balkonui už saulėtos dienos į- 
žangą — mišių auką ir už dva
sines mintis. Tai jėga naujos die-

kun. P. C.

žiavimui konkretų planą. Dabar 
tik laukiame, kad suvažiavimas 
sudarytų atitinkamą grupę dva
siškių ir pasauliečių, kurie per 
šventuosius metus (1973-1975) 
praktiškai veiktų, kad lietuviai 
pąjustų atsakomybę už lietu
viškų parapijų likimą. Savo para
pijų išlaikymo uždavinio turi 
imtis visi — kunigai ir pasau
liečiai.

New Yorko ir apylinkės kuni
gai džiaugiausi, kad jų apylin- 
kėn susirinks lietuviai dvasios 
vadovai. Suvažiavime laukiame 
visų lietuvių provincijų atstovų. 
Kiekviena apylinkė turi savo 
ypatingų klausimų, pateiktinų 
šiam suvažiavimui. Laukiama 
delegatų iš New Yorko, New 
Jersey valstijų, iš Naujosios 
Anglijos, iš visos Pennsylva- 
nijos, Philadelphijos, Allen- 
town, Pittsburgho, Scrantono ir 
Erie apylinkių, iš didžiosios 
Chicagos ir Illinois valstijos, iš 
Clevelando, Detroito, India
nos ir jų apylinkių. Būtų gerai, 
kad galėtų dalyvauti ir Los An
geles. Gali dalyvauti ir visų 
kitų vietovių lietuviai kunigai, 
nors jie dirba ir ne lietuvių pa
rapijose. Lietuvių vyrų vienuoli
jų atstovai ir Kanados lietuvių 
kunigų atstovai taip pat mielai 
laukiami. ...

Dabartinė centro valdyba vei
kė labai šauniai, atliko naujų 
žygių. Išleido mišiom lapelių, 
Naująjį Testamentą ir daugiau 
leidinių. Turi savo planuose ir 
daugiau gražių darbų. Būtų mie
la, kad ji dar pasiliktų porai me
tų; jei ne Visa, tai bent kai ku
rie jos nariai.

Sveikinam suvažiuojančius 
lietuvius konfratrus ir linkim 
sėkmės visuose jų darbuose! KR

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS

A.L.R.K. Moterų Sąjungos' 35- 
tas Seimas įvyks šią vasarą rug
piūčio 23, 24, 25 dienomis Ne
kaltai Pradėtos Marijos seselių 
vienuolyne Putnam, Conn. Di
delė padėka priklauso seselėms, 
kurios sutiko priimti 35-tą Seimą 
ir talkininkauja visuose rengimo 
darbuose. ,

Seimo rengėjos — 17 kuopa 
Hartford, Conn., — kviečia visas 
kuopas ir svečius ruoštis Seime 
dalyvauti. Ten visų lauks gra
žūs liepom apsodinti takai, gėly
nai, tyras, miesto neužterštas 
oras.

Tad iki pasimatymo Seime.
>.. S. Spakauskas

Kiekvienam rėmėjų skyriui ar 
atskiriem asmenim, kruopščiai 
dirbusiem bitutės darbą, rengu- 
siem savo miesto vardu kampe
lį ar- talkinusiem loterijoj, o gal 
prie^ąvažiavimo ar kitur, tariam 
iš širdies — ačiū. Mūsų derlius 
nebūtų toks vaisingas, jei ne Jū
sų kruopštumas.

Darbo įkaršty gražu buvo ste
bėti, kaip sulinkusių metų skers
gatvy atsinaujino pažintys ir nu
švito veidai naujai vilčiai.

Dėkojame visiem už progą 
kartu pasidžiaugti ir pasidalinti 
savo rūpesčiais bei darbu.

Tegul globoja Jus gerasis Ga
nytojas, ir Jūsų metai tenestoko
ja palaimos!

Nekaltai Pradėtosios

Dainavos 17-tos mergaičių stovyklos užbaigimo proga buvo pamaldos, kurias laikė 
khn. Dabušis. .Nuotraukoje žmonės klausosi pamokslo. Mergaičių stovykla tęsėsi nuo 
liepos 15 iki 29. Nuotr. K. Sragausko

Hartford, Conn.
Tėvynės Garsų gegužinėj 

buvo linksma
Tėvynės Garsų lietuvių radijo 

valanda, kuri kiekvieną sekma
dienį, 4:15-5:15 vai. iš stoties 
WRYM, banga 840, savo įdomia 
programa džiugina klausyto
jus, birželio 24 Lietuvių Parke 
surengė puikią gegužinę.

Oras buvo gražus. Tad svečiai 
galėjo pasivaikščioti po žaliuo
jantį parką, pasigėrėti Con- 
necticuto upe, o vaikai pa
mėtyti akmenukų ir pasidaryti 
savotiškų bangelių. Daug kas 
sutiko senų pažįstamų, pasi
kalbėjo.

Gegužinė prasidėjo 12 vai. ir 
tęsėsi iki 9 vai. vakaro.

Mielosios šeimininkės vaišino 
svečius skaniais valgiais, iš ku
rių svarbiausi buvo bulviniai 
blynai. Valgius gamino Katarina

~ JUNoišACH, FLA.

Lietuviai užvaldė Atlanto vieną 
iš gražiausių pakrančių

Sekmadienis, liepos 29. Atlan
to vandenynas vos pajuda. Ban
gos žarsto kriaukles ant kranto. 
Visiškai atsitiktinai apsistojau 
Sapphire Sea motei, Juno 
Beach, A. 1 A, 700 Ocean Dr., 
Florida (tel. 305-844-3388). Aš
tunta valanda ryto. Vaikštau 
Atlanto pakrantėmis ir pasineriu 
tarp ramių bangų.

Staiga išgirstu: lietuviškai 
sako man — labas. Atsakau — 
Labas, lietuvaite. Ir prasideda 
pokalbis. Kiek čia lietuvių? Ma
žiausiai 100 šeimų įsigijo namus 
ar po žemės sklypą. (Pigiausias 
namas čia 30,000 dol.). V. Tom
kus Čia tikras karalius. Jis buvo 
pirmas lietuvis, kuris surado šį 
nuostabų Atlanto kampelį. Da
bar čia lietuviai jaučiasi kaip ko
kie karaliai.

Mane užkalbinusi buvo mote
ris. Atsakęs į jos daugybę klau
simų, atsisveikinu ir nueinu į 
pietus ramia ir nuostabia Atlan
to pakrante.

Jūsų korespondentas S.

ATEITININKŲ 
SENDRAUDIŲ 

STOVYKLA

įvyksta rugpiūčio 19-26 pranciš
konų vasarvietėj Kennebunk- 
porte, Maine.

Poilsiui paįvairinti yra nu
matyta ši programa:

Katalikiškosios dvasios di
desnio įsisąmoninimo ugdymas 
— kun. Vytautas Zakaras;

Charizmatinio atsinaujinimo 
sąjūdis katalikų Bažnyčioj — 
prel. Vytautas Balčiūnas;

Socialinis aprūpinimas ne
priklausomoj ir okupuotoj Lietu
voj;

Naujausi įspūdžiai iš Lietu' 
vos;

Dabartinės estų tautinio ir 
kultūrinio gyvenimo apraiškos.

Šeštadienį rugpiūčio 25, vaka
ras su Aloyzu Baronu. Laurea
tas skaitys savo kūrinius pirmą 
kartą ant Atlanto kranto.

Stovyklon registruojamasi pas 
tėvą J. Dyburį, OFM, Francis- 
can Monastery, Kennebunkport, 
Me. 04046.

Degutienė, Salomėja Špa- 
kauskienė (ji ir pyragą geguži
nei padovanojo), Marija Baltu- 
lionienė, Ona Žemgulienė, Ka
tarina Kasmantienė ir Marcelė 
Urbonienė.

Vyrai svečius vaišino šaltu 
alum ir kitais gėrimais, atmieš
tais vaisvandeniais. Apskritai, 
daug vyrų prisidėjo prie šios ge
gužinės surengimo: Bronius Ve- 
deikis, Juozas Asiūnas, Jonas 
Jusinas, Julius Bytautas, Juozas 
Bakšys, Juozas Belazaras, Pra
nas Buškevičius, Alfonsas Smit- 
kus ir Pranas Spakauskas.

Grojant Terry-Martino orkest
rui, publika galėjo smagiai pasi
šokti.

Buvo ir laimėjimų. Bilietus 
platino šie asmenys: Danguolė 
Banevičienė, Birutė Janu
šauskienė, Rasa Kapeckienė, Al
fonsas Dzikas, Kostas Jurkevi
čius ir Jurgis Petkaitis. Butelį 
laimėjo newbritainietis. Jo 
žmonelė ;prašė pavardžių, ne- 
•vkelbti, bet šias eilutes rašan
čiam “įsakė” būtinai tai paminė
ti spaudoj. Mat, tas asmuo pir
mą kartą savo gyvenime laimė
jęs.

Iš New Britaino gegužinėj bu
vo ir daugiau žmonių. Susispie
tę į būrelį, jie gražiai padaina
vo. Dainavo ir daugiau grupių.

Apskritai, ši Tėvynės Garsų 
gegužinė praėjo gražiai ir sklan
džiai.

Jonas Bernotas

Ar až tau, sese, nesakiau, 
kad Įsijungtume veikiau 
Kultūros Židinio statybon?

BIRŽELIO

AIDAI
Straipsniai: A. Gustaitis — 

Mykolas Vaitkus; A. Vaičiulaitis 
— Atsisveikinant su Jonu Aisčiu; 
V. Pavalkis — Bažnyčia Lietuvo
je ir Vatikanas 1940-1945; J. Ble- 
kaitis — Lietuvos aktorius (H. 
Kačinskas); J. Jankus — Alfonso 
Dargio dailės kūryba; L. Damb- 
riūnas — Pasaulėžiūra, evoliuci
ja ir Teilhard de Chardin.

Iš grožinės literatūros: A. 
Gustaitis — Eilėraščiai; M. Ba- 
varskas — Sidabrinė eglė (bele
tristika).

Apžvalgoje: Alaušius — Išrin
kus Lietuvių Bendruomenės 
VII Tarybą; VI. Jakubėnas — 
Atnaujintoji “Carmen”; K. Da

ADOLF SCHRAGER’S BALDŲ 
VASAROS IŠPARDAVIMAS

10%-50% NUOLAIDOS
ant miegamųjų su 2 lovomis, salionų, bufetų su baru, 
sofų, atverčiamų sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, 
lempų, taipogi ir ant naujausių modelių importuotų 
ir vietinių baldų.

ADOLF SCHRAGER’S 
FURNITURE

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės) \'ew York City 
Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

MUZIEJUS — PRAEITIES 
VEIDRODIS

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, prieš septynerius metus 
įsteigtas Chicagoj, renka ir sau
go įvairią medžiagą, liečiančią 
lietuvių praeitį: senovės pini
gus, medalius, ordinus, jubilieji
nius ir kitokius žetonus, pašto 
ir žyminius ženklus, laiškus, at
virukus, diplomus, fotografi
jas, paveikslus, paveikslėlius, 
knygas, laikraščius, žurnalus, 
nespausdintus rankraščius, 
draugijų prototokolų knygas bei 

jų svarbesnį susirašinėjimą, au
dinius, mezginius, drožinius, 
ginklus, įvairių uniformų bei 
šarvuotės atributus ir t.t. ir t.t.

Tokių įvairių, nors čia ir ne
suminėtų, senoviškų daiktų tu
rintieji asmenys prašomi jų ne
naikinti, bet atiduoti šiam mu
ziejui, kur jie bus dėkingai pri
imti, pakvituoti ir saugomi.

Muziejus veikia kasdien; 
šventadieniais — nuo 1 iki 4:30 
vai. Adresas: 4012 Archer Avė., 
Ghicago, III. 60632. Tel.: (312) 
847-2441. (kp)

HARTFORD, CONN.
Į PLB seimą, įvykstantį 

Washington, D.C., autobusas iš 
Hartfordo organizuojamas rugpj. 
30 ir grįš rugsėjo 2. Kaina $17 
asmeniui į abi puses (jei visos 
vietos bus užimtos). Registruotis 
prašom ne vėliau rugpj. 27 d. 
Jei reikalingos nakvynės, tai re
gistruotis patariama tuoj pat. 
Dėl informacijų prašom skam
binti: D. Grajauskienei, tel. 688- 
1552; ar rašyti: 115 Hilltop Rd. 
Windsor, Conn. 06095.

gys — “Antro Kaimo” dešimt
metis; J. V. — V. Jakubėno 
religinė kantata; Mūsų buityje.

Recenzijos: K. K. Girnius —V. 
Trumpa apie Napoleoną, Baltiją 
ir Ameriką; J. G. — Knyga apie 
Renano kritikus (V. Gaigalo).

Viršelio 1 psE — A. Dargis: 
Kompozicija (aliejus), 4 psl. 
— A. Dargis: Dažytas medžio 
piaustinys.

Šis numeris iliustruotas Alf. 
Dargio dailės kūrinių nuo
traukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122, leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; ad
ministratorius — T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 680 Bush- 
wickAve., Brooklyn, N.Y. 11221.

jiš VISUR
1

— Chicagoje rugp. 4 mirė 
kun. Mykolas Urbanavičius 
MIC. Velionis buvo gimęs 1890 
Lydos apk., kunigu įšventintas 
1915 Varšuvoje, nuo 1922 mari
jonas; nuo tų pat metų atsie
tas į Ameriką misijom. Čia baigė 
tris universitetus su teologijos, 
istorijos ir pedagogikos magistro 
laipsniais. Dirbo pastoracijoje ir 
profesoriavo.

— Mirė rugp. 4 Antanas Ruhi- 
ža, buvęs miškų departamento 
direktorius. Dotnuvos mi!kų 
mokyklos prorektorius. B u ve (gi - 
męs 1887 Šėtos vis., Kėdainių 
ap., miškų institutą buvo baigęs 
Petrapily.
— P.K. Škirpa prašo: kasturi 
nuotrauką ats. leitenanto Antano 
Morkūno, žuvusio 1941 A. Pane
munėje beginant Nemuną nuo 
sovietų mėginimo pastatyti pon— 
toninį tiltą, prašomas paskolinti 
jo spausdinamai knygai. Adre
sas: 2043 36th St., SE, Wasliing- 
ton, D.C., 20020.

— Kun. Juozas Zasas mirė 
rugpiūčio 9 Albany, N. Y., kur 
buvo Šv. Marijos parapijos vi
karas. Palaidotas rugpiūčio 13. 
Buvo gimęs 1908 kovo 27, mo
kėsi Telšių kunigų seminarijoje, 
kunigų įšventintas 1935 kovo 16. 
Po karo gyveno ilgokai Lenki
joje, į Ameriką buvo atvažiavęs 
prieš kokius 8 metus. Velionis 
mėgo rašyti, yra bendradarbia
vęs lietuviškoje spaudoje, dabar 
rašė net lenkiškai.

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuj Chicagoj yra surinkta 
įdomi Lietuvos žemėlapių 
kolekcija. Kai kurių žemėlapių 
laidos siekia 16 šimtmečio pra
džią. Yra keletas žemėlapių, 
vaizduojančių kelius, kuriais 
senovėj buvo gabenamas Balti
jos gintaras. , . , ;

r r't f r z—, - .

—: Aušra, VVindsoro jnejjai- 
čių kvartetas, Lietuvių Bendruo
menės kviečiamas, dalyvaus Ka
lifornijos Lietuvių dienos pro
gramoj rugsėjo'8-9. Kvartete dai
nuoja Dana Kozulytė, Rūta 
Čerškutė, Aldona Tautkevičiūtė 
ir Nijolė Giedriūnaitė. Kvartetui 
akordeonu akomponuoja Kristi
na Puidaitė, vadovauja Valė 
Tautkevičienė.

— PLB seime rugsėjo 1, še!- 
tadienį, posėdy bus svarstomas 
Bendruomenės dalyvavimas Lie
tuvos laisvinimo veikloj. Klausi
mo referentais kviečiami diplo
matinės Lietuvos tarnybos, kri
tų Lietuvių Bendruomenių ir 
Vliko atstovai. Svarstybas orga
nizuoja PLB valdybos visuome
ninių reikalų vicepirm. dr. H. 
Brazaitis.

— San Francisco, Calif., ir 
apylinkės įvairių tautinių grupių 
respublikonai susijungė į bend
rą tarybą, kurios pirmininkui!- 
rinktas portugalas Edward Mas- 
sa, o vykdomąja sekretore - 
lietuvė Bronė Kellog, vedovau- 
janti vietiniam lietuvių respub
likonų klubui.

- Mikas Budrys, “Chicago 
Tribūne” fotografų štabo narys, 
gavo garbės pažymėjimą iš Il
linois Spaudos fotografų sąjun
gos už fotografavimą pereitais 
metais asmenų ir ypatingų įvy
kių. Dalyvavo 50 fotografų su 
1000 nuotraukų. M. Budrys ui 
savo darbus pažymėjimus laimi 
jau ne pirmą kartą.

— Argentinos Lietuvių Cent
ro naują valdybą 1973-74 metam 
sudaro: pirm. Alfredas Rūpi
nas, vicepirm. inž. Jonas Gaidi- 
mauskas, sekr. Nelida Misiūnai
tė Delbene, padėj. Nelinda Bw- 
baitė, ižd. Artūras Gronskis, pa
dėj. Albertas Katinas, nariai - 
Vikt. Misiūnas, O. Jonušys, 
Hekt. Katinas, nariai padėjėjai 
— Alb. Vieraitis, Alf. Tamuly- 
nas, Kęstutis Mikalonis. Revizi
jos komisija: pirm. Julius Mičil- 
das, sekr. Nelida Zavickaitė. na
riai Ant. Jasuitis ir Ant. Vituris, 
Knygvedys Leonas Ryšelis, ad
ministratorius Romualdas Nar
butas.

— Vinco Mykolaičio-Putino 
poezija okupuotoj Lietuvoj I! 
naujo išleista dviem tomais. Ne
įdėti bolševikų režimui nepa
lankūs eilėraščiai.
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Švyturys 
Išleido tris 
abiturientus
HARTFORD, CONN.

Šeštadieninė mokykla Švytu
rys šį pavasarį išleido tris abi
turientus — Kristiną Saimi- 
ninkaitę, Sigitą Banevičiūtę ir 
Algį Kape s ką.

Išleistuvės prasidėjo mišio- 
mis Švč. Trejybės bažnyčioj. 
Jas aukojo ir pritaikytą pa
mokslą pasakė parapijos klebo
nas kun. Juozas Matutis. Po to 
visi rinkosi į bažnyčios svetainę, 
čia programą pradėjo mokyklos 
vedėja D. Dzikienė, pakviesda- 
ma prie garbės stalo kleboną 
J. Matutį, LB apyg. pirm. A. 
Dragūnevičių, LB apyl. pirm. R. 
Grajauską, Mot. Fed. vicepirm. 
E. Simonaitienę ir abiturientų 
mokytoją D. Grajauskienę.

Jau pernai buvo pradėta graži 
tradicija, kurią Moterų Federa
cijos Hartfordo skyrius tęsė ir 
šiemet: konkursiniu būdu pa
skyrė pinigines dovanas už ge
riausius rašinėlius. Premijas ga
vo R. Kape s kas, E. Baltauskaitė, 
B. Kodytė, L. Simonaitis, G. 
Vaišnys, P. Brazdžionis ir S. 
Dzikas. Gavo dovaną ir L. Ma- 
čiukaitė už gražų ir taisyklingą 
lietuvių kalbos naudojimą. Nors 
būdama abiturientų grupėj, dėl 
savo jauno amžiaus ji apsispren
dė šeštadieninę mokyklą lanky
ti ir toliau, tuo parodydama gra
žų pavyzdį kitiem.

R. Grajauskas nuo LB Hart
fordo apylinkės įteikė abiturien
tam po angliškai lietuvišką žo
dyną, paragindamas juos nepa
miršti lietuviškai kalbėti. Abitu
rientus sveikino savo gražiu žo
džiu bei linkėjimais ir LB apy
gardos pirm. Alg. Dragūnevi- 
čius. Buvo apdovanoti ir pavyz
dingi, nė vienos pamokos nepra- 
Įeidę mokiniai — Danutė ir

♦eta Kaaya Markia

— Petropolio tarpzoniniame 
turnyre, Brazilijoje, tebepirmau
ja Jugoslavijos 23 metų did
meistris Ljubojevičius, nors ir 
buvo priverstas naši duoti Rrnn- 
šteinui ir Reshevsldui. Puikiai 
varosi didžioji Brazilijos viltis, 
jų 21 metų šalies čempionas 
Meckingas, kuris su pora kitų 
baigia vytis lyderį. Po 11 ratų 
lentelė buvo tokia: Ljubojevic 
7,5; Macking 7; Polugajevsky 7; 
Portish 7; Geller 7; Bronštein 
6,5; Ivkov 6; Hort 5,5. Sekė 
Panno, Reshevsky, Smyslov — 
po 5 taškus.

— Pasaulio jaunių pirmeny
bes Anglijoje laimėjo lvovietis 
A. Beliavskis, nugalėjęs iki pas
kutinio rato pirmavusį jugoslavą 
Majanovičių. Pastarasis su ame
rikiečiu Christiansenu pasida-. 
lijo III-IV vietas. Antru baigė 
anglas Tony Milės, 18 metų, 
pustaškiu atsilikęs nuo laimė
tojo.

—Amsterdamo tarptautinį tur
nyrą laimėjo dviese: A. Planin- 
cas, Jugoslavija, ir Sovietų T. 
Petrosianas, surinkę po 10 taškų 
iš 15. Bus pasaulio meistras B. 
Spaskis pralaimėjo olandui Do- 
neriui ir liko ketvirtu.

— JAV atvirose, kurios dabar 
vyksta Chicagoje, dalyvauja vie
tos lietuviai šachmatininkai: 
Paulius Tautvaišas, Antanas Ja
saitis, Pranas Šalkauskas, Vladas 
Karpuška ir dar pora kitų. Lau
kiame pasekmių.

— Bostoniškis Tomas Gir
nius laimėjo Bostono Se- 
nior High Scholastic turnyre 
pirmą vietą tarp 10 klasės mo
kinių, surinkęs 3,5 taško iš 4 
galimų.

— Ann Arbor, Mich., turnyre 
dalyvavo čikagietis Vladas Kar
puška. Jis pasidalijo su kitais 
trim trečią vietą. Jis surinko po 
4,5 taško iš 6 galimų. V. Karpuš
ka dalyvavo taip pat ir J. Toli 
atminimo turnyre, Monmie, III., 
laimėdamas Senior Citizen pri
zą, surinkęs 3,5 taško iš 5 gali
mų. . Turnyrą laimėjo meistras 
Temmant 5-0. Antanas Jasaitis 
pelnė 3, P. Narbutas 2,5 ir Bum- 
bliauskas 1,5 taško.

MOVING ANYBORO
TRI—STATE AREA, LIC/INS.

TO PLACK
YOUR AD

CANCEL OR CHANGB 
Tel.: GL2-2923
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FORMICA KITCHENS
Bath, Vanity, Formica Counter Tops
Free’ Estimates. Ali 5 Work Botos. 

Nassau and Sufiolk Counties.
PRIDE KITCHEN CABINETS 

(516) 420-1894

kiniui Sauliui Dzikui. Sėdi abiturientai ir svečiai. Iš k. Kristina Saimininkaitė, Sigi
ta Banevičiūtė, Algis Kapeckas, mokyklos vedėja Dalia Dzikienė, Hartfordo LB apy
linkės pirm. Romas Grajauskas, Tėvų Komiteto pirm. Vytautas Raškevičius, Svč. Trejy
bės parapijos klebonas kun. J. Matutis ir Conn. LB pirmininkas Algimantas Dragū- 
nevičius. Nuotr. A. Dziko.

THE WIG ‘ SHOPPE

Hartfordo Švyturio lituanistinės mokyklos vaikų darželio mo
kytoja Apolonija Vitkienė su savo mokiniais. Penkerius metus 
išdirbusi Švyturio lituanistinėje mokykloje, A. Vitkienė pasi
traukia iš mokytojų tarpo. Nuotr. A. Dziko

Kristina Raškevičiūtės, Milda ir 
Linas Simonaičiai, Darius Ka- 
peskas, Jonas Kuodis ir Romutis 
Zabulis.

Po šios “rimtosios” dalies 
vyko pasirodymai, kuriuose da
lyvavo beveik visi 52 moki
niai. Daugiausia visi dalyvavo 
eilėraščių deklamavime, paruoš
tame dr. E. Vaišnienės. Dekla
mavo ir broliai Mačiuikai. Taip 
pat kartu deklamavo G. Vaiš
nys ir L. Simonaitis. Sigita Ba
nevičiūtė perskaitė savo parašy
tą eilėraštį. Kristina Saimi- 
ninkaitė paskambino. Reikia pa
minėti, kad Aleksas Sonski prieš 
dvejus metus lietuviškai mokėjo 
tik porą žodžių, o šiemet jau 
lietuviškai padeklamavo eilėraš-’ 
tį ir gana laisvai kalba. Jam už 
pažangumą taip pat buvo įteik
tas angliškai lietuviškas žodynas 
nuo tėvų komiteto. Vyresnė mo
kyklos šokėjų grupė pašoko Šus-

Buvo atsisveikinta su ilgame
te darželio mokytoja Vitkuviene, 
jai įteikiant rožių puokštę. Dar
želiui kitais mokslo metais vado
vaus K. Raškevičienė.

Programa baigta pašymėjimų 
įteikimu visiem mokiniam.

Po to buvo užkandžiai, 
kruopščiai paruošti tėvų komite
to — pirm. V. Raškevičiaus, A.
Simonaičio ir Z. Dresliuvienės.

V. Raškevičiaus rūpesčiu 
mokykla pernai turėjo puikias 
patalpas patogioj vietoj, ne
toli lietuvių klubo ir pagrindi
nių susisiekimo kelių. Šiemet 
patalpos daug brangiau atsiėjo, 
tačiau tėvų komitetas tam reika
lui sutelkė lėšas.

Šeštadieninė mokykla vis la
biau įsitraukia į bendrą Hartfor
do ir apylinkės lietuvių veiklą. 
Daugelis mokinių yra skautai 
ir organizuotai dalyvauja minė
jimuose; nemaža grupė priklau
so prie sporto komandų; jaunes
niųjų ir vyresniųjų tautinių šo
kių grupės pereitais mokslo me
tais kelis kartus pasirodė lietu
vių bei amerikiečių visuome
nei.

Po neilgų vasaros atostogų 
mokslo metai vėl prasidės rug
sėjo vidury. Laukiama didesnio 
skaičiaus mokinių. Iš New Lon
dono apylinkės ketina į Švyturį 
atvažiuoti “studentų”, papildy- 
s i ančių praretėjusias gretas. Su
tiko toliau mokytojauti B. Zabu- 
lienė, dr. E. Vaišnienė, D. Gra
jauskienė, D. Dzikienė, V. Alek
sandravičiūtė, kun. V. Bitinas, 
muz. J. Petkaitis; nauja mokyto
ja bus K. Raškevičienė. dlg

Newark, N. J

Švč. Trejybės parapija
Paskutiniais mėnesiais miru

sieji parapiečiai:
William Krutulis mirė kovo 

22. Palaidotas Šv. Gertrūdos ka
pinėse. Liko jo žmona Josephi- 
ne, duktė, sūnus, keturios sese
rys, du broliai ir du vaikaičiai.

Fred J. Paskas mirė gegužės 
26. Palaidotas gegužės 30 Šv. 
Kryžiaus kapinėse. Liko jo žmo
na Theresa, sūnus, duktė, du 
broliai ir dvi seserys.

Anna Pridotkas mirė birželio 
15. Palaidota birželio 18 Šv. Kry
žiaus kapinėse. Liko sūnus, se
suo ir trys vaikaičiai. Velionė 
buvo kelių lietuviškų organi
zacijų narė.

Philip Yarawich mirė birželio 
27. Palaidotas birželio 30 Dan
gaus Vartų kapinėse, Hanover, 
N. J. Liko keturios dukterys, 
trys vaikaičiai ir vienas provai
kaitis.

Matthew A. Buyus (Buyaus- 
kas) mirė liepos 1 Hallandale, 
Floridoj. Palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Prieš išvykimą į Flori
dą buvo laidotuvių direktorium 
Newarke. Priklausė prie Lietu-
vos vyčių 29 kuopos ir Šv. Jur- 
gios palaipinės draugijos. Liko 
jo žmona Theodora (mergautine 
pavarde Ushinskas) ir sesuo.

F.V.

DEXTER PARK
Ig PHARMACY ttį
Mr Wm. Anastasl, B. S.

774TI JAMAICA A\EnUE 
(Cor. 77th Street) 

Voodhaven, N.Y. 11421
DKUVKR 

Mldugsn 24130

r
Naują . dokumentinę kny

gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
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.

also Lataat In Creative Haketyllng for Womaa

Hal Voorhaaa Toernehlp Cad d0»—T71-2220

ČARPETS SHAMPOOED
Service wi* a Smile. Machines brougnt 
right to your House. Ali Work done -in 
your Home. Free Estimates. 9 c a square 

foot. Dependable. Call 212 245-0349

DtSCO FASHIONS

TODAY'S STYLES IN SHIRTS
545 36th S». Un«>n,Crty . ;

(201) 34R-3959 Jį j

Visit EXPO
"Man & His World, 1973" 

in Montreel, Caųed*
Stay at tho Franclscan Fathers 
50 room rotraat house. 30 minutes 
from Expo grounds.
SATES: Single..............$6.00

Double...........$9.00
Meels Also Ava Hobio 

SPECIAL VVEEKLY RATES 
Daily Bus to Down-Town

Write/Call
FRANCISCAN FATHERS 

Chataauquay Hgts.>.Q£anada 
(514) 691-5400

PETE*S
AUTO AIR CONDITIONING CENTER

314 East 126* St.
Between Ist and 2nd Avės.

NEW YORK CITY
Open Mon.-Sat.
Call 427-4854

EXP. OPERATORS 
ON DRESSES 

Complete Garment 
Steady Work 

FELICIA DRESS 
102-20 Corona Avė., 

Corona. Tel. 271-2355

FOKMEH 
tnHctTon Molding. Progressive 
elecrrorvc compeny. Vodsrn. 

•Ire-co«difioned plant In LAJAS, 
PUERTO R ICO Is tMklng Igp 

irien for Moldlng dep» . Foremen 
Mušt be ebie to superviso eed 

sat-up iniection motolng eguip. 
romposed of erbourg. Nose 

Brltaln end Moslos for motdtng 
Nyton Potysterena with axpa- 

rlence. Llbarai benefits and ra. 
location. Send resume to: e-o 

Taggart. OYNAMIC IMS- 
TRUMENT CORP. 115 East 

Bathpage Road, Plalnvlew, 
L.l. Hito.

3 DAY FAMILY SPECIAL $6930
Redrose Motei & Housekeeping Cot- 
tages, Minutes from Lake George Vil- 
lage on beautiful Lake Vemare. Private 
Beach, Swimming, Free Boating and 

Fishing. Call 518 793-1515

LHdt, M.Y. Ybue Ho»u C«rxto«na WM1 Infraneo 
Outotandlng Itallan-Amancan Culalna. WMr» Rv«O 
M«al to •« Advantura. Ptm Cocktal Port». En- 
tortatomant Barny Stora, lakagoto Jane ». Trt- 
TtaT Nito Oab, SorlaMalag Poal Raeroattoa 
RaoRL Oakna PooiaMa. HaatoB btotat Air Cartok 
ttaaad lat Otaiag Haoac Naar Caektal Loaaga, la- 
doar aad OKoor Plaeaad ActkrlMao. OreMoaba, 
Oaaelng. Maa latrą Ir and larBCoo Parttea, Caan- 
eatora far autoran aad KMMa PoM and Ptay Araa. 
Raiaa: tn to 1» Weakty. Laaar far ekadran. 
m Dtoeoant Jano a to MM. Wr1to tor ealor BkR. ar 
CaB 118 — M3-MM Laeal CaB CM B-YIBB

Prašom registruotis 
Litas Travūl Service 

(212) 846-1650

PAUL’S ALIGNMENT AND 
BRAKE SERVICE

Tune Ups, 24 Hour Tewing Service 
417 Rosewood Ave.Vineland, NJ.

Call 609 691-1424

FINEST CUSTOM PAINTING
Anywhere, Anytime, Commercial, 
Residential, Interior, Erterior. Reason
able Prices. Hundreds of Recom- 

mendations. Free Estimates. 
Call Anytime (212) 523-5636

Free Storage. Free phone ėst. Lge. or 
” jobs. Call 8 AM to 10 PM 645- 

7641

FLOOR WAXING Scraping-Refinish- 
ing. References, Free Estimates, Good 
Prices. Over 30 Years of Experience. 
Ali Area. Anytime. Call Williams (212)

JE 8-7530 „•

James David
Wa Claaa Raga — Cargato and Faratara For 

Hornaa, IndaaeiaFCoaMaarcM Placaa
DURA CLEAN INTERNATIONAL 
IN t tona Ava. Brocklyn, N.Y.

CaBMB47W

MARIO S ROOFING
Roof Repairs, Roofing, Leaders, Gut- 
ters, Reasonable Rates. Free Estimates 
Good Dependable Work. Call Anytime 

(212) 649-9337

MR. JOHN ZITO 
MASON CONTRACTOR 
• 517 Moomachie Road 
Šou* Hackensack, N. J.

Call 201 440-3568» .

JEFF GERHARD 
CUSTOM CABINETS

Specialists in Plastic Laminates. Free
Estimates on Kitchen and Bathroom 

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

MASUCCI & SONS 
HA 4-1308

; Call us lašt *en compare
Prices!! Ali Rubbish removed, no 
(Gimmicks. Commercial and Residential 
Established 30 years. Free ėst. Rentals

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.

Atlantic City, N. J. (

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

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

TRUCK AND DRIVERFOR HIRE
By Hour, Day, Week or Month. For 
Light Moving or any Purpose. Coing 
Anywhere Day Night. Good Rates. 

Estimates on Phone
CALL ANYTIME 672-2582

tA TO Z WATERPROORNG. 740-0078 
Dlg Down and Rapair that famdaiton Crack. Don’t 

and Stoną Potntlog Sllcono eproylng. Corklng.

Dona by Local Man. Al Work Ouerantoed

AKC Ragtetorad Doberman Plnechor Pupa

puarantar. CaB M4-2I2-4M1 or H4-2S2-7S75. Or 

12754. No codact cele accaptod.

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

We Clean Cellars, Atties, Lots and
Yards. Call 342-6662 Mr. J. Bradley

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

Štokas, Bo. Orange, K J. 07079.

BO0KM7, W0RdumER, BROCKTON, Maro — VedAJas P. VjMinta, 179

BOMBOM, MAM. — tMpv MMIom, WLTN 1M0 kfloeyrtM tr VN 
1M.T Mkmadtontaia aro 1-1.90 vaL pąi. — B02 B. Bro«dway, 
R—, Mroa M1Ž7 Tel. 288-0489.  .

SKUBU! SKUBU!
TELEGRAFU IŠ VILNIAUS 

| PRANEŠA, KAD

Lito ekskursija Į
Lietuvą gavo ekstra 

s;

vietų.
Ekskursija (vyksta nuo

rugsėjo 11 iki spalio 2.

W.T. SMITH JR. PAINTER
Commercial and Residential, Interior 
and Exterior. Brush Spray Roll — Esti
mates Cheerfully Given. 592 Hamilton 
St. Rahway, N. J. Call Anytime (201) 

388-4619

GARY’S SUNOCO SERVICE
STATION___________

Open 6 Days a Week. General Auto 
Repairs. Road Service, Tires, Batteries 

& Accessories
10* St and Asbury Avė. Ocean City, 

N. J. Call 609 398-9877

OPERATORS EXPERIENCED 
on Women’s Dresses. Good Pay 
Benby Sportswear 569 Prospect 

Avė. Bronx, N.Y. 993-5284

935 week for 2 and Up. Complete 
Ylousekeeping, Boating, Swimming etc. 

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

914 583-7325



APIE LIETUVIŲ PIKNIKĄ PIRMAM PUSLAPY

Darbininkui paremti aukojo

YW >213,000,1
B. Stanevičius,
E. Vainienė,

- blbmi 111V. Samonaitiene.

Raidė “P”, paimta iš 
The Tablet antraštės 
apie Apreiškimo 
parapijos pikniką. 
Nuotraukoje matyti 
klebonas kun. P. Rau
galas.

DARBININKAS* 1973m-rugpiūčio 17,nr. 33 • 7

lė 320; po 35 — Juozas Raš
kauskas, Povilas Jančauskas, 
Juozas Liutkonis, Vladas Kuo- 
dys, Antanas Skudzinskas, Juo-' 
zas Ambrazaitis ir Antanas And
riulionis. Viso 405 dol.

Elena ir Juozas Ambrazaičiai, 
seniau gyvenę Arlingtone, o 
dabar Capė Cod, susilaukė vai
kaičio.

Inž. Tadas Aleksonis, jo žmo
na Ceslava, sūnus Jonas ir duktė 
Asta rugpiūčio mėnesį atosto
gauja Europoje. Aplankys eilę 
valstybių.

Inž. Edmundas Cibas su sū-

Brooklyno vyskupijos laik
raštis The Tablet rugpiūčio 9 
laidoje (Nr. 29) pirmam puslapy 
įsidėjo platų aprašymą apie Ap
reiškimo parapijos pikniką, ku
ris buvo liepos 29 Platt- 
deutsche Parke.

Pirmiausia patraukia akį foto 
montažas. Pikniko fotografes 
Petras Ąžuolas padarė eilę nuo
traukų. Iš jų vienuolė sesuo 
JoAnne Sacco, R.S.M., iškarpė 
raides — PICNIC. Raidės iš
klijuotos nuotraukomis. Pirmoje 
matyti pats klebonas kun. P. 
Raugalas, besisveikinąs su para- 
piečiais, toliau pikniko vaiz
dai, vaikai. Centrinėje nuotrau-

Darbininko skaitytojai, pa
siųsdami metinę prenumeratą, 
parėmė spaudos darbus, prisidė
dami prie Darbininko naujų pa
talpų įrengimo:

30 dol. T. Paknienė, B’klyn, 
N. Y. (a.a. vyro Stepono 2 metų 
mirties metinėm prisiminti).
■ 20 dol. Myk. Manomaitis, Bos
ton, Mass.,

> ’Ui-- ri.n Į ...

KVIEČIAME Į PLB SEIMĄ WASHINGTONE
Vykstantieji prašomi užpildyti šią kortelę Ir pasiųsti nurodytu adresu. Bilietus j 
banketą prašom užsakyti Iš anksto, nes atvykus bus per vėlu.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMO 
1973 rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 Washingtone, D. C.

REGISTRACIJOS IR BILIETŲ UŽSAKYMO KORTELĖ

Pavardė, vardas.................................. .............,...................................... . ............................

Adresas................................................................................. ....................................................
Užsakau ..................... bil į Čiurlionio ansamblio koncertą už — 6 — 4 — 2 dol.

Juos atsiųsti paštu ..................... . atsiimsiu atvykęs pats ....................
Užsakau ............................. kvietimus į Seimo banketą (kaina 15 doL asmeniui).

Juos atsiųsti paštu .................... ., atsiimsiu atvykęs pats ....................

Ar reikalinga susisiekimo priemonė į koncerto salę: taip................. . ne.................
Prašau mane užregistruoti Seimo svečiu (mokestis: 2 dol asmeniui): taip...., ne.... 

Grąžinu kortelę ir siunčiu •............ doL čekį šiuo adresu:
Dr. Zigfridas Vaitužis
Seimo Komiteto iždininkas 
1019 Welsh Dr.

;Rockville, Md. 20852

KAS NORI sustoti Statfer HRton viešbutyje, kur vyks seimas, užpldo viešbu
čio registracijos kortelę. Seimo dalyviams kainos yra papigintos, tokios, kaip pažy
mėtos kortelėje. Užpildytą kortelę siųsti registracijos kortelėje nurodytu adresu — 
dr. Z. Valtužlul.

*
SINGLES
DOUBLES

.. TWINS

GUEST ROOM RESERVATION REQUEST
Name........ ... ..................... .............................. .... ........ ........... ...... ... .
Address ......................... ............ ........... ........ ........... ...... ............ ....
City------------------ -------- ------ -----------State______ Zip......—-■
"Reaervations mušt be received no later than tvro vreeka prior 
to opening date of meettng, and rooms will only be held until 
6:00 p. m. on the date of arrival unleaa we are othervrise 
advised. Checkout time is 1:00 p. m.”
Arrival Date....... ..   ...........  Hour-
Departure Date ----------- --- ------------- Hour_

AM. P.M.
A.M. P.M.

PLEASE CIRCLE RATES DESIRED
818.00 _____  TRIPLES 832.00 p
826.00 ........... SUITES 881.00 U H(j(

826.00 and «p ~

ALL RATES SUBJECT TO « O. C. SALES TAX

koje — muzikas Algirdas Kača- 
nauskas, kun. L. Budreckas, to
liau. kun. S. Raila prie šachma
tų lentos.

Toliau eina pats aprašymas. 
Didelėm raidėm parašyta — 
LietuviųLietuvių iškilmės, diena 
džiaugsmo ir pasiryžimo. Apra
šymas pradedamas klebono kun. 
P. Raugalo posakiu apie lietuvių 
dieną, toliau iškeliama pati 
šventė kaip susitikimas ir bend
ravimas. Visas aprašymas lietu
viam labai palankus ir mielas, 
suminėta eilė pavardžių, kas tie 
žmonės, ką jie daro. Gaila, kad 
keletas pavardžių netiksliai pa
rašyta, pvz. muziko Algirdo Ka-

Adomas Tumas mirė staiga ir 
netikėtai liepos 22. Palaidotas 
Highland kapinėse Nonroode. 
šiam tauriam lietuviui ir buvu
siam karininkui prisiminti jo 
šermenų metu vietoje gėlių au
kojo Lietuvių Fondui: po 325 — 
Antanas Valiušlds, Mykolas Kli- ______________ ______
mas, skautų Dariaus vyčių būre- nnm Saulium atostogauja pas tė- 
lis; po 320 — Jurgis Jurėnas, 
Romualdas Bielkevičius, Kazys 
Barūnas, Juozas Stašaitis, Juozas 
Rasys; 315 Viktoras Kubilius; po 
310 — Kazys Šimėnas, Gintaras 
Čepas, Bronė Meižienė, L. B. 
Brocktono apylinkė, Angelė Va- 
kauzienė, Petras Jaras, Kazys 
Balta, Henrikas Gineitis, Povi
las Tyla, Stasys Kazlauskas, Vla
das Endriūnas, Jonas Monkus, 
Vytautas Izbickas, Jadvyga Tu- 
mavičienė, Mykolas Gofensas, 
Juozas Glebauskas, Juozas Duo
ba ir dukterys Gema ir Danguo-

vus pranciškonus Kennebunk- 
porte, Maine. Jeigu neklystame, 
tai ir duktė Ramunė žadėjo vykti 
kartu su tėvu ir broliu. Gi po
nia Cibienė, praleidusi su vai
kais dalį atostogų Kanadoje, 
grįžta į darbą.

Atostogauja “Keleivis”. Ne tik • 
žmonės, bet ir laikraščiai kar
tais reikalingi atostogų. Bostone 
leidžiamas laikraštis “Keleivis” 
visą rugpiūčio mėnesį nepasi
rodys, nes ir jis atostogauja.

Parengimai. Rugsėjo 2 d. LK 
Mokslo Akademijos jubiliejinis 
banketas Lietuvių Piliečių D- 

čanausko. Kitų vardai, atrodo, jos auditorijoj So. Bostone. Ban- 
būtų lietuviški, bet jų rašyba nu- ketas vyksta suvažiavimo proga, 
sukta į šalį. Rugsėjo 23 d. Lietuvių B-nės

Korespondentas kun. Barozzi, Bostono apygardos diena Mairo- 
pakalbėjęs su žmonėmis, apra
šymą baigė klebono kun. P. Rau
galo žodžiais, kad ir toliau rengs 
tokias lietuvių dienas, norėda
mas išlaikyti lietuviškas tradici
jas, kad parapija yra skirta gar
binti Dievą tautiniais ir esteti
niais būdais. KR

nio Parke Worcestery.
Rugsėjo 30 d. LB Bostono 

apylinkės rengiamas Tautos 
Šventės minėjimas L.P.D-jos 
auditorijoj.

.Spalio 21 d. Laisvės Varpo 
rudens parengimas L.P. D-jos 
auditorijoj So. Bostone.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

480 We«t Broadtfay, South Boston Mėssachusėtts 
"Kur Kiksiančiai taupo milijonus 
AI<naDW. AftCHTBAMr),

17 dol. T. Magolengo, North- 
ampton, Mass.,

15 dol. prel. J. Kučingis, Los 
Angeles, Calif.

Po 10 dol. I. 
Chicago, III., 
Woodhaven, N.

9 dol. R. J. Leimonas, APO 
New York, N.Y. *

Po 7 dol. L. Alssen, Bowling 
Green, Ohio, J. Bradūnas, Bal
ti more, Md., Ig. Grubinskas, S. - 
Boston, Mass., S. Daugėla, Wa- 
shington, D.C., J. Remeza, 
Brooklyn, N. Y., M. Vilkas, Rich- 
mond Hill, N. Y.

Po 6 dol. K. Čiurlys, No. 
Brunswick, N.J., D. Pranckevi- 
čius, Hollis, N. Y.

5 dol. V. Tomkus, Juno Beach, 
Fla.

Po 4 dol. K. Kulpa, Huntsvil- 
le, Alb., V. Leskaitienė, S. Bar
bara, Calif., B. E. Jonušas, Oma
ha, Neb., P. Černiauskas, New 
Britain, Ct., A. Žizminskas, Ra- 
cine, Wisc.,

3 dol. J. Iškauskas, Paterson, 
N. J.

Padėka aukotojam už įverti
nimą lietuviškos spaudos darbų. 
Darbininko adm.

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
DOVANA

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

r

DAR GAUNAMOS ŠIOS 
KNYGOS:

Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos 
romanas, kietais viršeliais 5dol.

Aidai ir šešėliai, V. Kavaliūno 
premijuotas romanas, kaina 5 
dol.

Užkandis, Jurgio Jankaus no
velės. Kaina 4.50 dol.

Pro vyšnių sodą, Vlado Šlai
to eilėraščiai. Kaina 3 dol.

Kiauros rieškučios, A. Mustei
kio romanas, kaina 4.50 dol.

Vėjas lekia lyguma, A. Barono 
romano antra laida, kaina 4 dol.

Abraomas ir sūnus, A. Barono 
premijuotas romanas, 4.50 dol.

Kreiptis į Darbininko admi
nistraciją.

• Regulara/e—3M4 • lysarTersa
♦ Spedal Norim a/c-5% • žyearTerra

--------An AedbtttEs Cottpoanaad Dafly

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN

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 Crofi Hali, 601 Atlantic AveL, 

Ocean City, N. J. 08226

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

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
1A niFNII (Vilniuje5,Kaune 1, Rygoje2,
1O UIENŲ Taline3irHelsinkyj3d.d.)

KAINA nuo $675.00
Vykstantiems Iš Chicagos, $100.- ir iš Detroito 66.- 
daugiau.

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorfce.

Dar yra vietos šiose grupėse:

SPAUO 3 IR GRUODŽIO 21

Grupėse dalyvių skaičius ribotas —NESIVĖLUOKITEI 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 W*st Broadway 

South Boston, Mass. 02127

Tetefonts: (817) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
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DARBININKAS “™~
Administracija ...........45M923
Spaustuvė ~~._~.....<452-6916 
Vienuolynas
Kultūros Židinys.827-9865

Pranciškonų vienuolijos 
naujai išrinktos vadovybės posė
dis 1 buvo rugpiūčio 14 Brook
lyno pranciškonų' vienuoly
ne. Posėdyje dalyvavo vienuoly
no vizitatorius, kuris pavasarį 
aplankė visus vienuolynus, ir vi
si išrinkti nauji provincijos tvar
kytojai: provincijolas Tėv. J. 
Gailiušis, viceprovincijolas 
Tėv. Placidas Barius iš Toronto, 
patarėjai: iš Brooklyno vienuo
lyno: Tėv. Paulius Baltakis, Tėv. 
Juozas Bacevičius, Tėv. Korneli
jus Bučinys ir Tėv. Augustinas 
Simanavičius iš Rochesterio, 
N.Y.

Brooklyno _ vysk. Francis 
Mugavero dalyvaus lietuvių Ku
nigų Vienybės suvažiavime, ku
ris bus rugpiūčio 22 ir 23 dieno
mis pasionistų vienuolyne Ja- 
maicoje. Vyskupas atvyks į suva
žiavimą, rugpiūčio 22, trečia
dienį, 5 v. popiet. Vyskupas vi
sada parodo savo draugiškumą 
lietuviams kunigams, dabar ap
silankys jų suvažiavime.

Henrikas Kačinskas, dramos 
aktorius, dalyvauja mokytojų 
studijų savaitėje, kuri vyksta 
Dainavoje. Rugpiūčio 18 jis ten 
skaito paskaitą apie dailųjį skai
tymą ir taip pat dalyvauja lite
ratūros vakare.

Poetas Romualdas Kisielius 
dalyvavo Lietuvos atsiminimų 
radijo valandėlės piknike ir ten 
paskaitė 7 humoristinius 
eilėraščius. Aprašant pikniką, 
netyčia buvo praleista jo pa
vardė.

1976 m. New Yorko miestas 
ruošiasi iškilmingai paminėti J. 
A. Valstybių dviejų šimtų metų 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Sudaryta speciali orga
nizacija — New York City Bi- 
centennial Corporation. Liepos 
26 New Yorko miesto direktorė 
konsulariniam korpui Fresia 
Phillips buvo sukvietus svetimų 
valstybių konsulus į JAV misi
jos prie Jungtinių Tautų patal- 
pas specialaus pasitarimo. Po
nia Phillips priminė, kad dau
gelis pasaulio kraštų yra padarę 
nemažus įnašus JAV progresui ir 
tai bus galima prisiminti minint 
dviejų šimtų metų sukaktį. Į 
minėjimą bus įtrauktos tų šalių 
bendruomenės.

Tarp kitų konsulų pasitari
me dalyvavo Lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis ir Esti
jos konsulas Aksel Linkhorst.

(Elta) 
. Vokietijos gen. konsulas New 
Yorke Count H. von Posadovvs- 
ky-Wehner su ponia liepos 27 
suruošė išleistuves išvykstančiai 
Liberijos konsulei E. A. Steven- 
son, kuri paskirta ambasadore 
Bonnoje. Išleistuvėse dalyvavo 
New Yorko miesto atstovai ir da
lis svetimų valstybių konsulu, 
kurių tarpe buvo Lietuvos geh. 
konsulas A. Simutis ir Estijos 
gen. konsulas E. Jaakson su po
niomis. (Elta)

New Yorko ir Hartfordo skau- 
tų-čių šimtinė į stovyklą išva
žiuoja dviem autobusais rug
pjūčio 18 d., šeštadienį, 9 vai. 
v. iš VVoodhaven Blvd. ir Jamai- 
ca Avė. sankryžos. Juos stovyk
loje sutiks 700 skautų iš kitų 
vietovių. Į stovyklą atvyks ir Ka
nados lietuviai skautai, ir dele
gacijos iš Vokietįjos, Anglijos, 
Pietų Amerikos ir Australijos. 
Clevelando pašonėj įsikurs di
džiulis lietuviškas palapinių 
miestas. Stovyklos adresas: BSA 
Beaumont Reservation, Lithua- 
nian Scout Camp, Rock Creek, 
Ohio 44084. Telef. 216 563- 
3319.

ši vieta yra apie 50 mylių nuo 
Clevelando, ji pasiekiama iš Nr. 
90 (Cleveland-Bufihdo) Ohio ke
liu Nr. 45 (Ashtabula-Rock 
Creek) į pietus (šiuo keliu apie 7 
mylias). A.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos centro valdyba. Iš k. Jurgis Sirusas — vicepirm., 
la Abraitienė — vicepirm., Petras Mačiulaitis — ižd-, Emilija Čekienė — pirmininkė ir Juozas 
Bagdonas — sekretorius. Valdyba buvo išrinkta Sąjungos suvažiavime, kuris įvyko ge
gužės 26,27 Detroite. Nuotr. L. Tamošaičio ---------- ------

Vitalis Žukauskas, dramos 
.. aktorius, vyksta į Lietuvos vyčių 

sukaktuvinį seimą, kuris bus 
rugpiūčio 16-20 Brocktone, 
Mass., ir ten bankete atliks pro
gramą.

Stasys Juozėnas mirė rugpjū
čio 1, apie metus sunkiai sirgęs. 
Buvo gimęs Amerikoje, tarnavo 
policijoje ir buvo policijos leite
nantas. Palaidotas su policijos 
palyda veteranų kapinėse. Pali
ko žmona Ona, sūnus Stanley ir 
dukra Teresė Briedienė, brolis 
Vincas.

AUTOBUSAS Į PLB SEIMĄ
L. B. New Yorko apygardos 

valdyba numato suruošti ekskur
siją autobusu į Pasaulio Lietu- 
vių'Bėndruomenės 4-tąjį Seirhą, 
kuris įvyks Amerikos sostinėje 
Washingtone.

Autobusas iš New Yorko iš
vyks rugsėjo 1 ankstų rytą ir grįš 
rugsėjo 3 vakare. Norintieji vyk
ti autobusu- prašomi tuojau užsi
rašyti pas sekretorių J. Vilpi- 
šauską, 348 Stanhope St., Brook
lyn, N. Y. 11237; tel. VA 1-5786.

Smulkesnės žinios bus skel
biamos vėliau.

L .B. apygardos valdyba

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F. 
M., išvyko atostogų į Kenne- 
bunkporto pranciškonų vienuo
lyną. Grįždamas sustos Bosto
ne, kur Darbo dienos savait
galį vyksta Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos suvažiavimas. Tame 
suvažiavime istorikų sekcijoje 
jis skaito paskaitą — Pranciško
nų bernardinų darbai XV-XVII 
amžiuje.

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, 
tėsikreipia į vedėją Juozą Mėly- 
nį raštu ar telefonu: 6 Davis 
Avenue, Kearny, N. J. Telef.: 
991-9835 arba 991-9631.

Gatvės gegužinė — Block Par- 
ty praeitą savaitę buvo su
rengta bent keliose lietuvių gy
venamuose kvartaluose. Vienoje 
tokioje gegužinėje Ridgewood 
Avė. (Crescent stoties rajone) 
lietuviai sudarė pusę gatvės (kur 
neporiniai numeriai), gi antroje 
pusėje gatvės buvo graikai.

PATIKSLINA
Nežinomas skaitytojas 

Brooklyno Darbininkui rašo 
patikslina, kad liepos 14 Dariaus 
Girėno minėjime prie lakūno 
paminklo Union Avė. nebuvo 
susirinkę žmonių apie 200. Tai 
esą perdėtą. Iš tikrųjų buvę apie 
50 žmonių.

Lake Ronkonkoma išnuomoja
mas papiginta kaina vienam ar 
dviem žmonėm butas iš 2 ar 3 
kambarių su visais patogumais. 
Reikės karts nuo karto, savinin
kam išvykus, prižiūrėti namą. 
Skambinti po 7 v.v. (516) 981- 
0148.

iš
ir

Tėv. Petras Baniūnas, Darbininko administratorius, spaudos ir plokštelių kioske Lietuvos 
Atsiminimų radijo piknike. Nuotr. R. Kisieliaus

dovaujama aktoriaus Juozo Iš laiškų redakcijai 
Boley, paruošė linksmą vaidini
mą “Vargšas Tadas”. Uždarai 
publikai veikalas parodytas rug
piūčio 12 Apreiškimo par. salėje. 
Vaidinimą jie suvaidins Lietu
vos vyčių seime, kuris vyksta šį 
savaitgalį Brockton, Mass.

Lietuvos atsiminimų piknike, 
kuris buvo rugpiūčio 5 Priedai- 
nėje, N. J., polkos šokio varžy
bose pirmą vietą laimėjo Izido
rius Šaltys iš New Brunswick, 
N. J., ir Kazė Povilonienė iš 
Wantagh, Long Island. Abu 
buvo apdovanoti.

Kari Vitkus, gyvenęs 52 Bay- 
ard St., Lake Ronkonkoma, N.Y., 
mirė liepos 29. Palaidotas rug
piūčio 1 Šv. Karolio kapinėse. 
Liko jo žmona Marie Vitkus.

Vaclovas Čižiūnas, iš Paterso- 
no, N. J., siųsdamas savo straips
nį apie LB rinkimus, rašo:

“Miela buvo skaityti P. Jur
kaus prisiminimus apie Joną 
Aistį ir kol. A. Masionio straips
nį apie Rusiją amerikiečio mo
kytojo ir mokinio akimis. Pasto
viai seku Darbininko redakcijos 
vedamuosius. Jų' mintims ir 
visai dvasiai pritariu nuošir
džiai.”

K. Šimėnas iš Dorchesterio, 
Mass., atsiuntė rriėdžiagos apie 
Povilą Praną Manomaitį, kuris

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

Vyčių koplytėlė, kuri Kalėdų 
metu buvo išstatyta Hallmark 
Gallery, New Yorke, šiuo metu, 
vyčių suvažiavimo proga, yra iš
statyta Brocktone, County Na
tional Bank, Main St.

A .A. Ginta ruiP.SIemaikai 
atminti Kufturos 
Židiniui aukojo

25 dol. — Marytė R. Šalins- 
kienė; Amelija Sinusienė; G. ir 
A. Dauniai; Dr. ir Irena Dičpi- 
nigaičiai; Mr. Mrs. John Caag- 
naro.

20 dol. — Ed. Juzumas; Jo
nas ir Irena Vilgaliai.

15 dol. —Sally Barakauskas; 
Jonas ir Pajauta Ivašauskai; An
tanas ir Jadvyga Vytuviai.

10 dol. — Sofija Skobeikienė; 
Mikalojus Meškauskas; Bag- 
džiūnų šeima; Algis ir Teresė 
Landsbergiai; K. Remezienė; 
Genovaitė Gudelienė; Juozas ir 
Gertrūda Nakai; M. ir L. Norei
kos; G. ir M. Erčiai.

5 dol. — Steve Stuporis.
A. a. Gintaro motinai, sesu

tei ir broliui bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o aukotojams lietuvišką ačiū.

Keturių asmenų šeimai reikia 
buto su baldais rugsėjo-gruo- 
džio mėnesiam Cambridge ar 
Boston, Mass., kad būtų patogu 
pasiekti Harvard U. Atsiliepti: 
I. K. Skrupskelis, Dept. of Phi- 
losophy, U. of South Caro liną, 
Columbia, S.C. 29208.

Reikalingas užsukėjas elekt
riniam motorui (marine electri- 
cal motor winder). Turi būti 
prityręs. Gali dirbti pilną arba 
nepilną laiką. Kreiptis į Finn, 
406 15 St., Brooklyn, N.Y. Tele
fonas (tarp 9 ir 5 vai.): 499-1155.

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

Kelionės reikalus skambinti 
GL 2- 2923,

baigė dramos studijas Bostone. 
Jaunuolis ten gražiai reiškėsi vi
suomeninėje veikloje. Apie tai 
K. Šimėnas rašo:

“Jis dabar veikia per “Garsų 
bangas” FM radijo pusvalandį, 
kas penktadienį nuo 8 iki 8:30 
v.v., banga 90.9. Artimiausias jo 
užmojis įsijungti į TV tinklą, 
palaikant tamprų ryšį su Chica- 
gos lietuvių TV tinklo veikė
jais ...

Nesuprantu, kažkodėl mūsų 
LB ir korespondentai tinkamoje 
aukštumoje nėra paminėję ir pri
statę Bostono visuomenei. Jis 
tikrai vertas dėmesio. Jis padarė 
istorinį montažą “Kelias į ne
priklausomybę” filmų ir garsų 
efektais, kas buvo parodyta 
Bostone ir kitose didesnėse lie
tuvių kolonijose.”

SKUBIOS ŽINIOS!
Lito ekskursija į Lietuvą gavo 

papildomų vietų. Ekskursija iš
vyksta rugsėjo 11. Prašom sku
biai registruotis Litas Travel 
Service (212) 846-1650.

‘Together We Are Stronger

UBĄ BATUNo
KETVIRTASIS METINIS

Baltijos Festivalls-Gegužinė
įvyksta

ŠEŠTADIENĮ, RUGPIŪČIO 18, D., 1973 
Puikiame latvių parko “PRIEDAINE” 

FREEHOLD, NEW JERSEY
(Route 33 — apie 5 mylias į rytus nuo Route 9)

— Programa vykę 1000 vietų amfiteatre
— Bus pabaitlečių vyrų tinklinio varžybos
— Veiks turtingas pabaitlečių valgių Ir gėrimų bufetas
— Turtinga loterija
—Pabaitlečių spaudos ir liaudies meno dirbinių kioskai

Šokiams gros garsus “Continental” orkestras

FESTIVALIO PRADŽIA — 1 Vėl. p. p.
PROGRAMA — 4 vsl. p. p.

Festlvalls-gegužinė įvyks betkokiam 
orui esant!

Įėjimo auka: suaugusiems — $3.00 
studentams Ir pensininkams — $1.50 
valkams iki 12 m. — nemokamai

Kviečia
UBA-BATUNo Dlrektorlatas

STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME KULTŪROS ŽIDINĮ STATYKIME

LAUKIAME JŪSŲ

skubios ir nuoširdžios pagalbos Kultūros Židinio 
statybai užbaigti!

FRANCISCAN FATHERS BUILDING FUND 
680 BUSHWICK AVE., 

BROOKLYN, N.Y. 11221

____________________ Je_____

STATYKIME KULTŪROS ŽKNNĮ STATYKIME KULTŪROS ŽKNNĮ STATYKIME KULTŪROS ŽNNN| STATYKIME KU

s

S


