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IS ŽYDŲ ...
kaip reikia neužmiršti persekiojamų tikėjimo brolių, — kalbėjo 
VVestminsterio kardinolas Heenan

buvo 
prezidento Nixono kalboje rugp. 
15 dėl Watergate istorijos.

Jis pakartojo nesąs kaltas, 
sąmokslo iš anksto nežinojęs, 
jo nedengęs. Įsilaužimą ir kitus 
nelegalius veiksmus, susijusius 
su Watergate, pasmerkė, laiky
damas juos produktu pereitą 
dešimtmetį madingo ekstremiz
mo, kada asmens ar grupės ėmė
si smurto, teisindami jį savo 
kilniais tikslais. Prezidentą gy
nė savo teisę neperduoti tardy
tojam ar senato komisijai savo 
pokalbio juostelių. Apgailestavo 
nepakankamą budrumą, žadėjo 

ateity jo daugiau ir kvietė pa
remti prezidento politiką, ku- 
riančiaą visiem ateitį.

Pagal Gallupą prezidento kal
bą palankiai sutiko 27 proc., 
nepalankiai 44 proc. Spaudoje 
reikšta “nusivylimo”, kad pre
zidentas “nieko naujo” nepa
sakė, kad juostelių nedavė.

Kritikam būtų buvę “nauja”, 
jei prezidentas būtų kalbėjęs: 
žinojau, pritariau, dengiau — aš 
kaltas, dovanokite . ..

Tokia nuotaika buvo rengiama 
dar prieš kalbą. Monitor veda- 

~ majame: “Nei komisija nei Kon
gresas, nei Amerikos spaudos 
dauguma nenori jo pašalinti iš 
prezidentų. Nėra jokio rimto už
simojimo įvykdyti “im- 
peachment”. Faktas, kad vienas 
iš legislatorių, kongresmanas 
Robert Drynan, ta linkme ėmėsi 
iniciatyvos tėra autentiškas poli
tinio išsišokėlio žingsnis. Jo į- 
statymo projektas yra palaidotas 
komisijoje”.

“Didelė amerikiečių dau
guma nori, kad Nixonas pasilik
tų prezidentas. (Tai patvirtina 
anketos). Mes taip pat”.

Laikraštis tik ragino preziden
tą į nuolankumą, atvirumą. 
Toks prezidento gestas būtų, 
jei jis pateiktų savo pokalbių 
juosteles . ..

Ir J. Restonas (NYT) kalbėjo 
apie “visuotinės amnestijos” 
reikalą.

Prezidento kalba kritikus 
apvylė-nesulaukė, ko buvo lau
kę. Vienas iš Nixono šalininkų 
dar prieš kalbą netikėjo kritikų 
nuoširdumu. Esą “nepaisant, 
kiek juostelės sustiprintų prezi
dento tikinimą, kad jis nekaltas, 
tai neapsaugos jo nuo kritikų. Jie 
tebenori kai ko daugiau. Jie 
nori; jie sako, kad jis (preziden
tas) turi pasirodyti ir liudyti Er- 

. vino komisijoje. Ir po to dar ne
bus galas . . .”

Po kalbos, nors paskelbta, kad 
pritarimas prezidento politikai 
nukrito iki žemiausio per 20 
metų laipsnio — iki 31 proc., bet 
J. Restonas (rugp. 19) vertino: 
“Prezidentas pažeistas, bet išsi
laikys”. Išsilaikysiąs ir vicepre
zidentas Agnew.

Radikalieji liberalai tebekalba 
apie “impeachment” (McGo- 
vem); tebekalba apie Agnew at
sistatydinimą. Ir tokiu atveju 
ima populiarinti savo norimus ar 
galimus kandidataus į Agnevv 
vietą. Labiausiai pirmoje eilėje 
minimas Rockefelleris.

Catholic Standard, Washing- 
ton, D.C., rugp. 9 paskelbė iš 
Londono NC informaciją apie 
VVestminsterio kardinolo John 
Heenan pamokslą, kurį jis pasa
kė katedroje, dalyvaujant jo sve
čiui Vengrijos egziliniam kardi
nolui Mindszenty.

Heenan kalbėjo apie taiką, 
Vakarų krikščionis, komunistus 
ir jų persekiojamuosius, kaltin
damas Vakarus, kad jie ignoruo-

jos. Cambodijos vyriausybė pa
siliko gintis savom jėgom. Jų tu
rinti apie 250,000 ir apie 100 
menkų lėktuvų. Bet nuo Ameri
kos bombų priešas pasitraukė, 
ir savaitės eigoje kovos aprimo. 
Spėjama, komunistų jėgos per
grupuojamos ir ruošiamos sosti
nei paimti. Princas Sihanouk nė 
nekalba apie derybas su Nal vy
riausybe.

ja raudonųjų vykdomus per
sekiojimus.

Jei komunistai rimtai nori tai
kos suklestėjimo — sakė Heen
an, jie turėtų pakviesti kardinolą 
Mindszenty, kad grįžtų į Vengri
ją ... Vengrijos kardinolo atsi
lankymas Anglijoje primena 
krikščionių pareigą prisiminti 
kenčiančius brolius anapus ge
ležinės uždangos.

Rytų Vokietijoj, Lenkijoj, Ju
goslavijoj, Rumunijoj, Bulgarijoj 
ir Baltijos valstybėse religija 
tebepersekiojama. Ir ypačiai Al
banijoje. Ir tai sukelia maža pro
testų iš Vakarų.

“Vakarai dabar nežino ar ne
nori žinoti, kad Jugoslavijoje ir kiojimų”.

Sovietų Sąjdngoje tikėjimo 
persekiojimas paskutiniais mė
nesiais yra sustiprėjęs“.

“Baltijos valstybių okupavi
mas, kaip lygiai ir Čekoslovaki
jos bei Vengrijos išprievartavi
mas, neišvengiamai reiškia lais
vės atėmimą”.

“Krikščionys gal turėtų pasi
mokyti iš savo brolių žydų, kad 
tie, kurie gyvena laisvėje, neturi 
užmiršti persekiojimo aukų.”

“Mes, esantieji laisvėje, ne
turime nurimti, kai bet kurio ti
kėjimo vyrai ir moterys yra per
sekiojami.”

“Jei komunistinis pasaulis 
rimtai siekia taikos suklestėji
mo, tegul atsisako nuo perse-

Kanados užsienių reikalų mi
nisteris Mitchell Sharp 1973 
liepos 20 prisiuntė E. Čuplins- 
kui, PLB Kanados krašto valdy
bos pirmininkui, tokio turinio 
raštą (vertimas iš anglų kalbos):

“Ačiū už Tamstos birželio 18 
laišką dėl lietuvių kilmės kana
diečių pažiūros į Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenciją 
Europoje.

Norėčiau pakartoti tai, ką esu 
pasakęs Kanados Lietuvių Bend
ruomenės atstovams, kai susiti
kau su jais 1972 m. lapkričio 18 
d. Toronte. Kanada pastoviai at
sisakė pripažinti de jure Balti
jos valstybių inkorporaciją į So
vietų Sąjungą, nors de facto taip 
yra. Konferencija nepakeis mū
sų nusistatymo. Tiesą sakant, 
konferencijos darbotvarkėje nė 
nėra punkto, kuriuo pasiremiant 
galėtų būti iškelti klausimai, lie- 
čiantieji Baltijos valstybes, k^ip 
tokias. Tokiems klausimams, o 
taip pat klausimams, kurie ga
lėtų iššaukti sienų Europoje api
būdinimą ar juridinį jų pripaži
nimą, pasipriešintų daugelis

valstybių dalyvių. Kadangi kon
ferencija vyksta pagal valsty
bių dalyvių susitarimą, jo
kiai individualiai valstybei nėra 
galimybės insistuoti dėl rezoliu
cijos kuriuo nors ypatingu klau
simu arba valstybių grupei pra
vesti nutarimus prieš kitų valią.

Praeityje aš taip pat esu nuro
dęs, kad pažanga žmonių santy
kių srityje, imant ir laisvesnį 
žmonių judėjimą bei šeimų su
jungimą, yra konferencijos pasi
sekimo bandymas (touchstone). 
Mums pasisekė įrašyti tuos klau
simus į darbotvarkę, ir mes esa
me optimistiški, kad tam tikra 
pažanga, bus padaryta tose srity
se.

Kanados vyriausybės pažiūrą 
į tuos klausimus išdėsčiau Hel
sinkyje konferencijos pradžioje, 
liepos 4 d. Čia jungiu mano pra
nešimo nuorašą jūsų informaci
jai. Ypatingai norėčiau atkreipti 
jūsų dėmesį į pranešimo 3 pus
lapį”. (Trečiame puslapyj min
tys tos pačios. Red.).

(Elta)

SONNENFELDTO ISTORIJA:

Amerika iš Azijos ir 
traukiasi ir ne

P. Vietname, iš kurio pagal 
sausio 27 sutartį Amerikos ka
riuomenė atitraukta, komunistai 
atnaujino kovas įvairiose vie
tose. Paskutines porą savaičių 
stipriausiai buvo apšaudomos 
Hue miesto pozicijos. Kovos ei
na ir 15 mylių nuo Saigono.

Apsaugos sekr. James R 
Schlesinger rugp. -17 pareiškė, 
kad pietų Azijos sukilimų kalti
ninkas yra Hanoi ir, jei Hanoi > 
atnaujins agresiją prieš P. Viet
namą, Amerika parems P. Viet
namą oro pajėgom.

Thailande tebėra stipriausios 
Amerikos bazės — septynios 
bazės su 45,000 vyrų. Schlesin
ger pranešė, kad sutarta su Thai- 
lando vyriausybe sumažinti 
Amerikos karių skaičių.

Laose turėjo pradėti valdžią 
koalicija su komunistais pagal 
Kissingerio suorganizuotą sutar
tį. Sutarties nespėjus pasira
šyti, kariuomenė rugp. 20 suren
gė sukilimą prieš princą Souvan- 
na Phouma ir prieš koaliciją su 
komunistais. Valstybės departa
mentas paskelbė, kad teberemia 
Souvanna Phouma.

Amerikai iš Azijos traukiantis, 
Brežnevas į Aziją smelkiasi. Vie
nas jam laimėtas naujausias 
žingsnis perversmas Afganis
tane. Bet susiduria su Kinijos į- 
taka mažosiom Azijos valsty
bėm. Ištikimiausia ten Maskvai 
yra Š. Korėja, ištikimas Š. Viet
namas. Thailandas suka į Kini
ją, Cambodija taip pat. Lanky
damas Kazachstaną, Brežnevas 
piktai kalbėjo apie Kiniją, kuri 
varanti “sųbversyvinę veiklą 
tarp socialistinių kraštų”.

Prie Kinijos pasienio Maskva 
ėmė kurti kolchozus, sovehozus 
ir verbuoti savanorius ten apsi
gyventi. Duoda jiem ūkinių 
lengvatų. Kiniškus vietovių var
dus keičia rusiškais. Labiausiai 
gyventojus kelia į šias sritis: 
Kazachstaną prie Kinijos sienos, 
Chabarovską, Amur, Chitą, 
Kamčatką.

1971 pasirašė sutartį su Sovie
tais dėl raketų 1710:2358 Sovie
tų naudai. Buvo aiškinama, kad 
Amerikos MIRV atstoja tą ma
žesnį skaičių.

Tai viena iš svarbiųjų savaitės 
žinių.

AMERIKOJE:
Kainos viskam kyla. New Yor- 

ke vakarienės kaina per metus 
pakilo 17 proc., o fabriko dar
bininko uždarbis pakilo 5.4 
proc. Pagal statistikos . biurą 
jautienos vakarienė sausio mėn. 
buvo 7.57 dol., arba 1.11 dol. 
daugiau nei prieš metus. Vištie
nos vakarienė 5.20, arba 77 cn. 
brangiau nei prieš metus.

Pagal vartotojų departamento 
pranešimą keturių asmenų šei

mos maistas savaitei rugpiūčio 
mėnesio pirmą savaitę atsiėjo 

56.54 dol'., per vieną savaitę 
pakilo 2.13.

Automobilių firmos reikalau
ja, kad leistų kelti kainas 1974 
metų gaminiam: Fordas 106 dol., 
Gen. Motors 102, Chrysler 71. 
Prašo leisti kainas kelti taip pat 
už telefoną, lėktuvo bilietus, 
plieną, makaronus ir kt.

Dolerio vertė pakilo. Pereitą 
savaitę, palyginti su marke, dol. 
vertė pakilo 9.6 proc., palyginti 
su auksu, 9.44 proc.

Paryžiuje pereitą savaitę vaka
rienę galėjai gauti už 50 frankų, 
arba 11.80 dol. Prieš tris savai
tes už 50 fr., arba 12.40 dol.

Londone aukso uncija iš 114 
dol. nukrito iki 94 dol.

KITUR:
J. Tautos aliarmuoja, kad dėl 

maisto trūkumo J. Valstybės ne
galės skirti pašalpų užsieniam, 
o pašalpos reikalingi 80-100 mi
lijonų žmonių šimte valstybių.

Kanada įvedė kontrolę jautie
nos ir kiaulienos eksportui,

Sovietai jau turi tokią 
pat raketą kaip 
Amerika

Cambodijoje rugp. 15 Ame
rikos lėktuvai numetė paskuti
nes bombas. Per tuos Šešetą 
mėnesių jie numetė 200,000 to
nų — 50 proc. daugiau nei ant
rame pasaulio kare ant Japoni-

Aps. sekr. Schlesinger pra
nešė, kad Sovietai išmėginę ra
ketą, kuri gali nešti kelias ato
mines bombas į atskirus taiki
nius Amerika tokias raketas, va
dinamas MIRV, turi nuo 1970. 
Sovietai gali prisivyti Ameriką 
tokių raketų skaičium apie de
šimtmečio galą.

Sovietų naujo ginklo pažanga 
keičia derybų dėl puolamųjų 
ginklų apribojimo eigą. Nixonas

kad vuduje nekiltų kainos.
Saugumo taryboje rugp. 15 

pasmerktas Izraelis visais 15 
balsų už Libano lėktuvo užpuo
limą.

Norvegija išvarė Izraelio at
stovybės pareigūną, kuris globo
jo du Izraelio teroristus, nužu
džiusius Norvegijoje marokietį.

Švedija imasi kovos prieš rū
kymą. Parlamento komisija pa
siūlė cigaretes pabranginti (vie
toj dabar 1.35 dol., dėžutei iki 
3.25); bausti pasiūliusius ciga
retę jaunesniem nei 16 metų; 
uždrausti rūkalų reklamą ir ciga
rečių automatus; uždrausti rūky
mą įstaigose, dirbtuvėse; pakelti 
draudimo premijas rūkantiem.

Čilėje sunkvežimių streikas 
nebaigtas, ir visas ūkinis gyveni
mas paraližuotas.

Sovietai meta daugiau aukso į 
Vakarus. Pekino žiniom, Sovie
tai numato šiemet parduoti auk
so į Vakarus už 960 mil. dol. 
Viena aukso tona 4 mil. Pernai 
Sovietai išleidę pirkimam iš Va
karų aukso už 800 mil.

Sovietai mokėjo už Amerikos 
kviečius pernai apie 1.80 už 
bušelį. Dabar už bušelį arti 5 
dol.

kaip Nixonas praranda 
konservatorių pasitikėjimą

Lietuviai dailininkai 
Corcoran galerijoje 

VVashingtone

Rugpiūčio 10 Corcoran galeri
joje VVashingtone atidaryta 12 
lietuvių dailininkų paroda. Iš
statyta 105 grafikos ir tapybos 
kūriniai. Paroda uždaroma rug
sėjo 5. Paroda užima pirmojo 
aukšto salę ir dvi centrines gale
rijas.

Parodoje dalyvauja: Dalia 
Aleknienė, Adomas Galdikas, 
Vytautas Ignas, Vytautas K. Jo
nynas, Irena Mitkutė, Viktoras 
Petravičius, Zita Sodeikienė,

Spaudoje pritilo H. Kissinge
rio vardas, bet iškilo kitas — 
Helmut Sonnenfeldt. NYT ve
damajame jis laikomas pagrin
diniu Kissingerio pavaduotoju, 
daugiausia padėjusiu formu
luoti ir formuoti detante su So
vietais ir Kinija. Ypačiai jam 
priskiriami ekonominių santykių 
su jais nuopelnai.

Prieš ketvertą mėnesių prezi
dentas Nixonas paskyrė Sonnen
feldtą iždo sekretoriaus pava
duotoju. Bet senato prekybos 
komisija nesiskubina jo tvirtinti. 
NYT vedamasis dėl to kaltina 
Kongreso “dešinįjį sparną”, kad 
jis kliudo vyriausybės ūkinę po
litiką. Prašneko net apie atgiju
sį “makartizmą”, nukreiptą 
prieš Sonnenfeldtą.

Paaiškėjo, kad Ohio kongres
manas John M. Ashbrook, kon
servatyvus, buvęs Nixono kon
kurentas, kuris dabar yra vi
daus saugumo komisijos narys, 
ėmėsi ištirti Sonnenfeldto pra
eitį. Praeitį iš to laiko, kai Son- 
nenfeldtas tarnavo valstybės de
partamente.

Ashbrook pradėjo apklausi
nėjimus. Buvęs departamento 
saugumo skyriaus pareigūnas 
Otto Otepka liudijo, kad Son- 
nenfeldtas 1954 metais slaptas 
departamento žinias išdavinėjo 
spaudai. Kitas liudininkas John 
Hemenway, taip pat buvęs sau
gumo pareigūnas, dirbęs drauge 
su Sonnenfeldtu, liudijo, kaip 
Sonnenfeldt priešinosi, kad bū
tų įspėta apie Sovietų atgaben
tas raketas į Kubą; kaip Sonnen- 
feldtas gynė reikalą parduoti So
vietam kviečius. Sonnenfeldto ir

liudininko Hemenvvay, kaip ra
šo Robert Morris (VVanderer) 
nuomonės tais klausimais išsi
skyrė, ir Hemenvvay iš departa
mento buvo atleistas.

Ashbrook turi dar trečią liudi
ninką, buvusį departamento pa
reigūną, Stephen Koczak, kuris 
teigia matęs Sonnenfeldtą slap
tus departamento raštus išduo
dant užsieniečiui agentui.

Senato prekybos komisijoje 
Nebraskos senatorius Carl Cur- 
tis, resp., paprašė, kad iš depar
tamento būtų pristatyta Son
nenfeldto asmeninė byla.

Ar ji bus duota? — klausia 
Robert Morris — ir jei ne — 
ar šen. Ervin pareikalaus jos 
“subpoena” keliu?

Šis epizodas su Sonnenfeldtu 
rodo, kaip prezidentas Nixonas 
praranda konservatorių pasitikė
jimą. Jis kaltinamas, kad valsty
bės departamente jo laikais rea
bilituotas John Stewart, Owen 
Lattimorė, kuris prisidėjo prie 
Kinijos perdavimo į komunistų 
rankas. Esą varoma kampanija ir 
už Alger Hiss reabilitavimą. O 
tuo pačiu metu negrąžinamas į 
departamentą Otepka, kuris 
1963 buvo atleistas už žinių 
teikimą senato pareigūnui, paša
lintas Hememvay.

Kaltinamas, kad prezidentas 
pasidavęs įtakai savo patarėjo 
Kissingerio ir jo dešinės rankos 
Sonnenfeldto, kuriuos remia 
NYT grupė.

Kazys Varnelis, Romas Viesulas, 
Vytautas O. Virkau, Viktoras 
Vizgirda, Kazimieras Žoromskis.

To nepasitikėjimo nepaisy
damas, prezidentas eina tuo pa
čiu keliu, pakartotinai siūly
damas senatui Sonnenfeldto 
skyrimą patvirtinti.

Čiurlionio ansamblio moterų choras su kanklių orkestru. Dirigentas A. Mikulskis. An
samblis dalyvauja PLB seime VVashingtone. Nuotr. jono Gorios

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ

— Nracizas Tautvilas, buvęs 
Lietuvos kariuomenės gen. šta
bo pulkininkas, mirė rugpjūčio 
17, penktadienį, 6 v.v. po sun
kios ligos. Paskutiniu metu dir
bo Kongreso bibliotekoj Wa- 
shingtone. Palaidotas rugpiūčio 
21’Washingtone.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis 

vicepirmininkas kun. Adolfas 
S tašys rugpiūčio 11d. dalyvavo 
Lietuvos Fronto bičiulių stovyk
loje Dainavoje. Dr. Bobelis jau
nimo simpoziume pasakė kalbą, 
kuri buvo labai šiltai priimta. 
Vėliau dr. Bobelis taip pat daly
vavo diskusijoje, kurios tema 
buvo Lietuvos laisvinimo poli
tinių darbų koordinacija.
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Fasolino

Memorials CO.

Tokio pasirinkimo ©airspękty- 
voje reikia žiūrėti į “Ostpolfti- 
kos” padarinius, Į Europos sau-

Lietuvos vyčių 60 metų su
kakties seimas įvyko praeitą sa- 
vaitgaiį Brocktone. Seimas pra-

AL NATO' cebegnlh veikti 
toks, koke jis yra. Amerikiečiai 
susirūpinę Europos ūkine kon-

Lįetuviško stiliaus penrinklr' 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kurines New YoĄ, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

OFM, ii Rocbesterio, N. Y., 
ir Seserijos Dvasios Vadovu — 
kun. Paulių BaCiakį, OFM, ii 
BrooHyno, N.Y.

Taip pat pasisakyta; Kunigų

C6-86 86th Street (prieš St. Jobu’* kapines) 
Middle Vfflage, N. Y. Queem, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6-3159

A Aksommtis, Stzžybos ko
misijos pirmininkas, kelia klau
simą, kad Lietuvos kaupo gy-

Alice’s Florist Shop 
107-04 Jaaiofca Ava Aietawa6 HiO, JF. F.

politinę uuįją m bendra poii- 
tika Rytų atžvilgiu, į peršat 
zuotąNATO su JungtiEfe i Vąfe- 
Cy 22 .ą arba jie atsisakys pori
nės unijos ir savo ateitį nu
kreips į ekonominį ir politinį

būti sukurtas tas euiopkiH šu- karo reperadjos, kurias moka 
bs? Girdėti, kad kancleris VoktrtQa mrokndtodkieltai te 
Diandtas nėra "admtaris** Tflao iHoiįjūia, vdarieSal strigs pa
gos, olririauKmaiciaotrndKci- 
>1 vyras.

bas Helsinky, į karinių jėgų 
mažinimo konferencijąVienoje.

Sovietų politika Europoje nori 
panaudoti Vokietijos “Ostpoliti- 
ką” tam, kadišplėstų savo įtalcą 
vakarų Europoje ir kad sukliu
dytų Europos ūkinės bendruo
menės tarytus nuo šndcsymb 
politinės unijos su bendra gyny
ba. Ne mūsų interesas semti Šią 
politiką. Prieš ją yra kita gali
mybė —• Atlanto politika, kuri

Amerikoje*4r “žmomųos csradė- 
jri Maskvoje*. VoMetųos baL 
jsuotejų dauguma — manau, ir 
jaunimo, dauguma — mieliau 
renkasi . bendradarbiavimą su 
J.V., ne su "kitu išganymu*.

* Dujos S Ukrainos
Birželio 1 "Tiesa” skelbia^ 

kad Lietuvoje jau esą dujos 
į 500 tūkstančių butų.

VĖL NAUJI PROJEKTAI 
KOLCHOZAM

rikinius yeiksmus. Sovietai žino 
tatai. Kartais aan rodosi kad tie, 
kurie nori Europą pastūmėti «• 
čiau prie Maskvos, sveikina 
antieuropines reakcijas Ameri-

Kultūros vakare dalyvavo 
daug žmonių, buvo pagerbtas 
dr. J Štokas, kuris pirmas įve
dė vyčiuųse kultūros komisiją.

Priimtos rezoliucijos. Jose 
prisimenama Helsinkio įvykiai. 
Tuo reikalu bus pasiųstos tele
gramos Amerikos vyriausybės

" Tai ^Pstpmtikos vaisius. 
Amerikoje neišvengiamai kyla 
anrivokBkos n antieuropiškos

dvasios vadovai
Kunigų Vienybės centro val

dyba patvirtino naujai pakvies- 
tuosius LSS vadovybės 1973- 
1975 m. kri. dvasios
vadovus: Lietuvių Skautų Są
jungos Dvasios Vadovu <—■■ ps.

8 Aū MAISTO KRAUTUVU. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamafca Avė. 
Voodbaven, N.Y. 11421, 296-2512 arba 296-7774: 340 Grand St. Brookiyn, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir ptSr&vfcanG. Pristotam j namuo BetuvfSkus sūrius. We take
aH orders spėria! price for Weddbųs and Parties. Home-made Botagus.

dz2yvara> sžsto-
vaudarm 31 kuopą ir 4 apskri
tus. .0® dhhgaSų tJyvW ir 
dsasg kitų žmonių.

Nsujoa vaB^yboa Brukta: pir- 
ointe^Eė Zuzana Barauskas iš 
Brocktoco, I vicepėrm. Marija 
Skabeikienė B Maspetho, II vi- 
cepirm. Afljertas Oželis, iš Phila- 
delpbįjos, IH vicepirm. Lion
ginas švelnis B Bostono, proL 
sekr. Irena Adomaitytė B Wor- 
cesterio, fin. sekr. Irena Oželie- 
nė iš Pliiiadelpirijos, <žd- Irena 
Senkus iš Chicagos, iždo globė
jai Mary Kobės1 B Gresi Necko, 
Antanas Radzevičius B Amster-

lį amerikiečsuLJ0tĮrB daugiau- venviečių respublikoje galėtų 
šiai pasidari»y«Li«&vos labui, feog nedaugiau kaip 2000, ty.

Šiemet ^toks medalis gheiktes pase kartų mažiau negu
buvę suprojektuota. Daugiau 
Sucentrahzuotose gyvenvietėse 
galėtų būti apgyvendinta nema
žiau kaip po 500 asmenų. Kai 
1948 m. buvo pradėta kolčboziii- 
ti ir sovehozinti Lietuvos kai
mai, tada buvo daug rašoma apie 
agr^miesčius, atseit kas kol
chozas ar sovebozas — tai atski
ras “miestas”, kuriame būtų įtai-

roma gyventojų patogumui (į ką 
komunistai retai kada atsižvel
gi^, ar siekiant kaimiečių su
glaudinimo, kad teų paleng
vintas jų sddmas, agitatorių bei 
nnoj^;7j2sdfc3ų darbas ir pan., ga
lima tik spėboti. 2000 vietovėse 
£2^535 bttti apgyvendinta dau- 

kaip cnilijoEis gyventojų.
(Elta)

MOVED TO LARGER QUARTERS — KOBDOL FABR1C8 by » 
SUPERIOR PtECE GOOD8 €ORP. 1M (MtCSABD OT. New Toric, N. T. 
10002, tefef. Ali 4-8310. Vūnonta medriagov Jteų artterierieore — taųge> 
tiiotcs ir vietinės. VllMinte inedtiBgN JcūrilianiRBMt'pritama ir ariičiMMBMc- 
Trip pat sakhės maUytot^ spahrotos, lovoms ėKtėnriū, vūnoois ataria ir 
Salikai — geriausios rOMes pigtaurieum kriatateaUtascfatas autamavtam
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Ar aš einu į bažnyčią?
Lietuviškų parapijų klausimas 

vis garsiau pasvarstomas. Kuni
gų Vienybės seimas užsimojo 
imtis iniciatyvos, “kad kiekvie
nas lietuvis tikintysis būtų akty- 
vus lietuvių parapijos narys”.

Št.graži iniciatyva turės būti 
atremta į tikinčiųjų subjektyvi- 
raius' nusiteikimus ir objektyvi- 
raer sąlygas. Subjektyviniai se- 
i>os£qs Įkartos nusiteikimai buvo 
ii yxa aiškūs: prisirišimas prie 
bažnyčios, uolus jos lankymas, 
polinkis j tradicines formas.

Apie jaunimo nusiteikimus 
gražios medžiagos buvo davusi 
I auginimo žygio už tikėjimo lais
vę anketa. Dabar panašios in- 
struktyvios medžiagos davė R. 
Kriaučiūno anketa (Aidai 1973 
Nr.- 5). Joje apie jaunimo reli
ginės nuotaikas bei praktiką 
skaitome:

— Aš į Dievą tikiu: taip 81.6 
p»roc„ netikiu 4.94, svyruoju tarp 
tikėjimo ir netikėjimo 13.11.

— Į bažnyčią einu reguliariai: 
51.85, kartais 36.60, neinu 9.56.

-Manogyvenamoj vietovėj lie
tuviška parapija yra, ir aš jai pri
klausau: 75.12, nepriklausau
15.35, lietuviškos parapijos nėra
9.35.

Tikinčių procentas Australijo
je, Kanadoje, J. Valstybėse, P. 
Ameboj)“ beveik vienodas — 
ta.it>n83xxir/.-85. -Visai netikinčių 
mažiausia Kanadoje — 3.13. 
Išsi'sldna”Europa. Joje tikinčių 
62.50 proc., netikinčių ten pro
centas didžiausias — 16.67.

Sprendžiant iš anketos jauni
nto medžiaga religinei sielova- 
daiir lietuviškai parapijai pa
lanki.

Šią optimistinę išvadą gali 
niažinti faktas, kad anketa rodo 
“sąmoningo lietuviško jaunimo 
veidą.” Bet kiek jaunimo yra už 
tos “ ribos”? O ir jis vertas 
lietuviškos sielovados rūpesčio.

Rūpestis ne visose net Ame
rikos vietovėse turi vienodo pa
grindo. Svečias iš Detroito, šią 
vaĄarąį atsilankęs vienoje Brook- 

lyno bažnyčioje, buvo nustebin
tas, kad bažnyčia pustuštė; pas 
juos esą kitaip. Brooklyno ypa
tingą padėtį aliarmavo ir An
gelų Karalienės parapijos ga
nytojų laiškas parapiečiam. Rū
pesčiui pagrindo yra ir kitose 
Brooklyno parapijose.

Jei Kunigų Vienybė tikinčių
jų suaktyvinimą pajudino ap
skritai, — 
ar nebūtų prasminga, kad spe
cialiai Brooklyno ganytojai bei 
pasauliečiai susitiktų ir į para
pijų dabartį bei ateitį bendrai 
pažiūrėtų atvirom akim?

Susivienijime
Pagal “Garsą” liepos 26-8 

buvo A.L.R. K. Susivienijimo 
direktorių tarybos susirinkimas. 
Susirinkimo aprašyme dėmesį 
patraukia kai kurie pozityvūs 
nutarimai.

Prieš ir po Susivienijimo 
seimo buvo rimtos kritikos Su
sivienijimo veiklai. Dabar direk
torių taryba išrinko “teismo ko
misiją” tai kritikai, aprašyme pa
vadintai “žalingai propagandai” 
ir “nepagrįstiem gandam,” iš
tirti (Irgi “Watergate”?).

2. Nutarta kitais metais orga
nizuoti “jaunimo vasarines sto
vyklas”; sudaryta komisija sti
pendijų planui paruošti.

3. Nutarta “Garsą” leisti per 
metus ne 6 kartus, o 10.

Tai gera naujiena, nes ji reiš
kia ne spaudos retinimą, bet 
dažninimą, kaip lygiai gera skai
tyti apie antrą nutarimą, nes jis 
turi reikšti, kad “Susivienijimas 
stipriau prisidės prie lietuvys
tės išlaikymo ir pajėgs stambes
nėmis sumomis paremti mūsų 
tautos gyvybinius reikalus”.

Dirva š. m. balandžio 27, Nr. 
33 paskelbė straipsnį “Nutylėta 
tragedija”. Straipsnyje rašoma: 
“Visų Šventų lietuvių parapijos 
bažnyčia Chicagoje nebepri
klauso lietuvių visuomenei. 
Chicagos arkivyskupas panai
kino keturias tautines parapi
jas”. (Apie tai Darbininke buvo 
pranešta š. m. kovo 16, Nr. 11, 
psl. 1).

įvykis tikrai liūdnas ir skau
dus lietuviam. Tame pat straips
nyje nurodoma ir jo priežastis: 
“ .. .negrų invazijos išdava ...” 

Ar ta priežastis pateisinama?
Washingtone, D.C., negrų yra 

daugiau negu pusė visų gyven
tojų. Tačiau ten gyvena ir nie
kur nesikrausto pats JAV prezi
dentas, senatoriai, kongresma- 
nai ir kiti valstybės pareigūnai. 
Tai kodėl lietuviai Chicagoj iš
sižadėjo savo gražios šven
tovės ir, palikę ją, išbėgiojo?

Nesvarbu, kaip pavadinsim
lietuvių sukurtus židinius — re
liginiais, tautiniais, kultūri
niais ar kaip kitaip, — jų visų 
likimas bus toks pat, jei mes jų 
nebranginsim, jų nepalaikysim 
ir lengva ranka į juos numo- 
sim.

Bepigu Chicagos lietuviam 
lengva ranka išsižadėti savo už
dirbtu doleriu statytos švento
vės: jie turi jų ir daugiau, gali 
toj pačioj Chicagoj prisijungti
prie kitos šventovės. Bet yra pijos kunigui pasauliečiui, ir ne-

Ingrida Bublienė, tautybių centro Clevelande moterų komiteto pirmininkė, surengė 
madų parodą — pietus miesto centre didžiosios krautuvės salėje. Iš k. org. tarybos pirm. 
Frank Sturgis, moterų komiteto pirm. Ingrida Bublienė, popietės pirm. Mane Calandra, tau
tybių centro direktorė Lucretia Stoica, Clevelando miesto burmistro žmona Mrs. M. Penk, 
CIevelando dienraščio bendradarbė Mary Hirshfield, miesto tarybos pareigūnė Mercedes 
Cotnez. Nuotr. J. Garlos

SUGLAUSKIM GRETAS

JAV-ėse tokių vietovių, kur nėra 
tiek daug lietuviškų parapijų. 
Ką jos turi daryti?

Ar nebūtų geriau, kad mes, 
lietuviai, labiau brangintume 
lietuviškus židinius — religi
nius, kultūrinius ar kaip kitaip 
juos pavadintus?

Imu pavyzdžiu Rochesterio, 
N.Y., šv. Jurgio lietuvių para
piją- Ji yra visoj vyskupijoj vie
nintelė lietuviška parapija. Čia 
vyksta visas lietuviškas gyveni
mas: religinis, kultūrinis, visuo
meninis.

Pagal 1970 gyventojų surašy
mą Monroe County (Roches
terio mieste ir apylinkėse) užsi
rašė 1907 lietuviai. Bet prie lie
tuviškos parapijos priklauso tik
apie 500 asmenų.

Kaip ilgai ši parapija gali iš
silaikyti? Gal 10 metų ar kiek 
ilgiau, gal ir kiek trumpiau. Nu
byrėjimų būna visur. Tegu tik 
prie šios parapijos priklauso 
bent pusė tų, kurie užsirašė lie
tuviais, — tai parapijos amžius 
bus žymiai pratęstas, gal net ke
liomis kartomis.

Šiuo metu parapijos teisinė 
padėtis yra kiek pasikeitusi. 
Mirus lietuviui klebonui, vysku-

atsiradus kitam į jo vietą, vysku- rapįjos klebonas tėvas Augusti- 
pas sutiko perleisti parapijos nas Simanavičius, OFM, ir jo par 

galbininkas tėvas Eugenijus Jur
gutis, OFM, padėdami parapijos

valdymą lietuviam pranciško
nam. Tai išgelbėjo parapiją. Ro
chesterio lietuviai tuo džiau
giasi.

Tėvų pranciškonų dėka para
pija atgijo. Nors ir negausi,, bet 
daro didelę pažangą. Bažnyčioj 
įvesta naudingų pakeitimų, pa
maldų metu bendrai giedama, 
altoriai puošiami gėlėmis. Sek
madieniais dvejos mišios; au
kojamos lietuvių kalba, dvejos 
anglų kalba; vienos — šeštadie
niais, 5:30 vai. vak. Taikomasi 
prie parapiečių pageidavimų.

Parapijos pastatai ir patalpos 
taip pat įgavo kitokį vaizdą. Di
džioji salė pagrindinai atnaujin
ta. Visa tai atlieka dabartinis pa-

DAŽNĖJA BALSAI PRIEŠ VAKARŲ TYLĄ

Romoje leidžiamas trimėnesi- 
nis žurnalas “Rassegna Intema- 
zionale” kovo mėn. įdėjo ilgą 
straipsnį apie pavergtųjų tautų 
nepasitenkinimą Sovietų Sąjun
goje. Didžiausia rakštis So
vietam esanti Ukraina. Kalba 
taip pat apie nepasitenkinimo

tarybos. •
Visur jaučiamas parapijos ad

ministracijos ir parapiečių rū
pestingumas ir bendradarbiavi
mas. Tai iš snaudulio bundan
čios parapijos gražus pavyzdys. 
Tačiau parapijos gyvenime yra 
viena spraga, — laukiama nuo 
parapijos nutolusių lietuvių grį
žimo. - - . -

Reikia tikėtis, kad tėvų pran
ciškonų administruojama šv. 
Jurgio lietuvių parapija, paro
džiusi gyvybingumo, ras atgarsį 
visų lietuvių širdyse.

V.V.

reiškinius Pabaltijo respubli
kose. Lietuvoje 1972 m. įvyku
sios net trys politinės jaunuolių 
savižudybės, kurias sekusios ko
vingos demonstracijos prieš 
politinę Lietuvos ir bendrai Bal
tijos kraštų rusifikaciją. Esą 
komunistai sugeba išnaudoti ir 
Bažnyčią. Leidimus suteikti 
prelatūras duoda ne vyskupai, o 
komunistų valdžia ir tik tiems 
asmenims, kuriuos jie laiko pati
kimais. Vyskupai neturi ga
lios pasirinkti kunigus ir skirti 
juos į parapijas ar įvairioms re
liginėms apeigoms pagal jų ga
bumus. Jie turi paklusti valdžios 
delegato religijos reikalams nu
rodymams.

Visa tai patvirtina, kad vyks
tantieji persekiojimai kasdien 
aštrėja. Tai niekšiškas ir suktas 
Bažnyčios ir tikinčiųjų persekio
jimas, neturintis sau lygaus pa
saulyje. O laisvasis pasaulis ne
siryžta pasmerkti, tikybos perse
kiojimo, net patys katalikai ne- 
besuvokia, kas darosi pavergto
se tautose.

Sekant komunistų dialogą su 
Bažnyčia, atrodo, kad pastaroji 
atsisakanti atvirai ir viešai ginti 
persekiojamus savo narius. Ty
los Bažnyčia palikta komunistų 
sauvaliavimui. (Elta) 

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos suvažiavimas Pasaulio Lie-
tuvių Seime Washingtone ne
įvyks.

— Worcester laikraštis The • 
Evening Gazette paskelbė du 
Jono J. Matonio pasirašytu laiš
kus Lietuvos reikalais.

Wl»na Ii Lietuvos operos pradininkų:

JADVYGA VENCEVIČAITĖ — 
DAINININKĖ, AKTORĖ ir 
ŽMOGUS

STASYS SANTVARAS------

3
Ir tom akimirkom, ma

tydami, kas dedasi, mes žado 
netekom — tučtuojau nustojo lo
ti ir pulti vienas šuva, net uode
ga p. Jadvygai pradėjo vizginti, 
netrukus aprimo ir kitas, nors di- 
dąjio draugiškumo viešniai ir 
nerodydamas.

Kaž kokio narsumo apimtas, 
nors draugų ir tramdomas, ir 
aš prisiartinau prie Jadvygos 
Vencevičaitės, greta jos atsisto
jai* — tie baisūs šunes dabar jau 
ir manęs nepuolė ir nekoliojo. 
AiSku, tom akimirkom pas mus 
at|>ėgo dvaro žmonės, atėjo ir 
patys šeimininkai, bet taika su 
piktais įnamiais jau buvo pada
ryta, dvarionims beliko tik ste
bėtis ir pečiais traukyti. Šunes 
dar vieną kitą kartą amtelėjo tik 
tada, kai mes iš dvaro kiemo jau 
bų’vom išėję ir vėl lauko keliu 
liragsniavom į Ip. Nauragio tė
viškę.

(
Lietuvių liaudis, matyt, turė

dama pakankamai stiprių patyri
mu, tvirtina, kad gero žmogaus 
net ir pikti šunes nepuola ir ne
kanda. Ne tik šio nepamirštamo 
atitikimo dėka, bet ir ne vienu 

kitu atveju aš pamačiau, kad Jad
vyga Vencevičaitė yra tikrai ge
ras žmogus.

Valst. teatre buvo keletas dai
nininkų ir aktorių, kurie turėjo 
tik vieną tikėjimą, vieną kelią — 
tai jų darbas teatre ir jų namai. 
Tų žmonių niekuomet negalė
jai sutikti kavinėse ir restora
nuose, retai kada juos pamė
tydavai ir kitokiose linksmybėse. 
Tai buvo disciplinuoti žmonės, 
galima sakyti, savitvardos pavyz
džiai.

Tokių teatro žmonių priekinėj 
gretoj stovėjo Jadvyga Vencevi
čaitė ir Aleksandras Kutkus. Aiš
ku, jie buvo rimtuoliai, jie suvo
kė turimos atsakomybės svarbą, 
tad negalėjo būti pasišnibždė- 
jimų, apkalbų ir sensacijų ob
jektai nei pačiame teatre, nei 
senajame Kauno mieste.

Tačiau kartais ir tokie žmonės 
suklumpa ant pakelės akmens! 
Ar tai buvo suklupimas, ar neiš
vengiamybė, ar žmogaus likimo 
planas — dabar to dalyko jau 
nėra prasmės atnarpioti ir nagri

nėti. kTik yra tikra tiesa, kad 
vieną gražią dieną Operos teatro 
rimtuoliai Jadvyga Vencevičaitė 
ir Al. Kutkus mus privertė išsi
žioti, ne juodis nustebti — ir 
jie mums surengė tiesiog par- 
bloškiančią “staigmeną”. . .

Savo esme Jadvygos ir Alek
sandro romansas buvo natūralus 
ir suprantamas, bet kartu meke
no nelauktas ir netikėtas. Gan 
greit bendradarbiai į tą romansą 
pradėjo žiūrėti su gana sunkiai 
aptariama pagarba, daugelis ne
slėpė savo linkėjimų ir simpati
jų, gal tik vienas kitas liežuvis 
mėgino iš tos draugystės nu
plakti pašaipą ar anekdotėlį. Ir 
lemtis, kurios valioj visi esame, 
tiem jausmam nugaros neat
suko: Al. Kutkus (jo pirmoji 
žmona, už jį vyresnė, kurį laiką 
buvo ligonė), tapęs našliu, vedė 
Jadvygą Vencevičaitę ir, kaip 
visi žinom, dailų būrį metų jie 
išgyveno vedybinio gyvenimo 
taikoj, meilėj ir sandaroj.

Valst. operos teatre, beveik 
visą nepriklausomybės laikotar
pį, nepaisydami net jėgų per
tempimo, tur būt, niekad ir klai
dos nedarydami, sunkią, atsa
kingą darbų naštą nešė du fe
nomenai. Tai ir vėl tie patys 
asmenys, tie patys solistai — 
Jadvyga Vencevičaitė • ir 
Aleksandras Kutkus. Ne žmo
nės, ne draugai ar nedraugai 
juos “fenomenais” praminė, o 
visagalė prigimtis jiems tą “ti
tulą”, tą blėdį padovanojo — 

abu jie buvo trumparegiai. Kaip 
mes teatre anuomet sakydavom, 
“Vencevičaitė ir Kutkus dai
nuoja be dirigento”.

Būdamas tikras netikėlis, be
rods, ne vieną kartą aš esu 
klausęs: “Panele Jadvyga, argi 
iš tikro nematai dirigento?” Lyg 
būtų iš anksto pasiruošusi, ji 
man atsakydavo: “Santvarai, kas 
tau sakė, kad nematau? Gerai 
matau dirigento baltą krūti
nę” . . . Vadinasi, matydavo 
frako marškinių baltą plėmą, bet 
iš scenos nematydavo paties 

Valstybės teatro rūmai Kaune

svarbiausio dalyko — dirigento 
rankų . . .

Toks pasakojimas, žinoma, 
skamba anekdotiškai, jis gali net 
ir juoką sukelti. Tačiau Vencevi- 
čaitei ir Kutkui tai nebuvo links
mybė, o tikrai rimta problema. 
Jie turėdavo ne tik savo operi
nių vaidmenų natas stipriai įsi
kalti į galvas, ne tik su part
nerių žodiniais ir muzikiniais 
tekstais nuodugniai susipažinti, 
bet ir savo scenų akompanimen
tą gerai išmokti, vadovautis vei
kalų harmonijom, įsiklausyti į 

orkestracijų plonybes. Jie savo į- 
stojimus, gana dažnai keblius ir 
nelengvus įstojimus, imdavo ne 
iš dirigento rankos, o tiesiog iš 
orkestro. Ir, tikėkit man, jie tą 
darydavo tiksliai ir švariai, ne 
vienu atveju tiksliau ir švariau 
už būrį kitų solistų, kurie turė
jo ir geras klausas, ir vanagų 
akis. Taigi, ir muzikinės kultū
ros, ir muzikinio išsimokslinimo 
požiūriu Jadvyga Vencevičaitė 
ir Al. Kutkus stovėjo ano meto 
op. solistų šeimos prieky.

(Bus daugiau)
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Evoliucija
ir tikrovė

L. D. lyg ir kritiniu straips
niu “Ar evoliucija yra “potvy- 
niškai paplitusi klaida”? ne
seniai atsiliepė Drauge (1973, 
Nr. 170), pasisakydamas prieš 
mano evoliucines ir teilhardi- 
nes sampratas Darbininke (1973, 
Nr. 20*26), paskelbtas straipsniu 
Savotišką kritiką svarstant

Gerbiamas mano kritikas po 
tuo savo straipsniu nepasirašė 
vardo ir pavardės, pasitenkinda
mas tik inicialais.

Kadangi tie inicialai (L.D.) 
daug kam jau nėra jokia pa
slaptis, tai ir toks jo straipsnis 
nėra anonimiškai pasirašytas, 
todėl jis yra vertas mūsų dėme
sio.

Visa eilė skaitytojų laiškais ir 
asmeniškai kreipiasi į mane, la
bai pageidaudami, kad pirmiau
sia aš atsakyčiau į tą L.D. 
straipsnį, pirmajai progai pasi
taikius.

Kiek žinau, ta proga turėtų 
man pasitaikyti tik lapkričio mė
nesį, kai būsiu sėslesnis Wa- 
shingtone ir, svarbiausia, nerei
kės tiek daug, kaip dabar, va
žinėti pastoraciniais ir kitais rei
kalais.

Atrodo, kad anksčiau ar vėliau 
turėtų atsirasti laiko tam L.D. 
straipsniui pasvarstyti, saky
sime, Darbininke ar Drauge. 
Gana problematiškas pats 
straipsnio pavadinimas: Ar evo
liucija yra “potvyniškai papli
tusi klaida”?, tartum aš kiekvie
ną evoliuciją, t.y. kiekvieną evo
liucijos sampratą priskirčiau 
prie tokios klaidos.

Prie tokios klaidos reikia pri
skirti evoliucinį transfbrmizmą, 
reiškiantį rūšių ne tik įvairėjimą, 
bet ir visišką jų pakitėjimą, 
priešingą kiekvienos rūšies pri
gimčiai ir jos naujovėms bei į- 
vairovėms. Kalbėdami apie evo
liuciją, būtinai turėtume pa
brėžti, apie kokią evoliucijos 
sampratą kalbame. Visada buvo 
ir bus šiame pasaulyje tam tikra 
evoliucija, kuri nieko bendro 
neturi su potvyniškai ar nepo- 
tvyniškai paplitusia ir tebesiple- 
čiančia klaida, skelbiama net 
mokslo vardu. Tai tik keletas 
svarbesnių užuominų apie evo
liucijos ir tikrovės santykių pro
blemą, kurią spaudoje pasvars
tysime pirmajai progai pasi
taikius.

Tėv. Tomas Žiūraitis, O.P.

Dramos aktorius Vitalis Žukauskas kalbasi su poetu Romualdu 
Kisieliumi Lietuvos Atsiminimų radijo piknike. Jie abu da
lyvavo pikniko programoje. Nuotr. R. Kisieliaus

PAS D. BRITANIJOS LIETUVIUS

Artėjant PLB IV-ajam seimui 
Washingtone, tesusipažįsta skai
tytojai su Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Bendruomene.

D. Britanijos lietuviai 1951 
susiorganizavo į bendruomenę 
daug skirtingiau, negu tai buvo 
padaryta kituose kraštuose. Čia 
lietuvių bendruomenę sudaro 
visos D. Britanijos organizaci
jos bei draugijos. Dalies tų drau
gijų amžius siekia arti 70 metų 
ar daugiau. Tuo būdu D. Brita
nijos lietuviai, ankstesnieji ir 
naujieji emigrantai, yra sujungti 
bendram vieningam darbui per 

tas organizacijas.

Dabartiniu metu D. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenei va
dovauja visų organizacijų atsto
vų suvažiavime išrinktos taryba 
ir krašto valdyba.

Tarybai pirmininkauja prel. J. 
Gutauskas, arti 40 metų vado
vaująs Škotijos lietuvių dvasi
niam reikalam. Vicepirmininku 
yra Mečys Bajorinas, dirbęs 
Lietuvos pasiuntinybėj Lon
done, sekretorium — Domas 
Damauskas, ilgametis Manches- 
terio lietuviškos mokyklos vedė
jas.

Krašto valdybai pirmininkauja 
Stasys Kasparas, jaunesnės kar
tos žmogus, labai greitai susigy
venęs su abiem lietuviškom 
emigracijom, net ’ keliolikos 
draugijų valdybų pirmininkas 
arba jų narys.

Joana Sarafinaitė, muzikė, 
Glasgowo lietuvių choro ilga
metė vedėja, turėjusi daug kon
certų Škotijoj ir už jos ribų, 
yra krašto valdybos vicepirmi
ninkė Škotijos lietuviam ir me
niniam reikalam.

Kastytis K. Baublys, Lancas- 
terio universiteto profesorius, 
yra vicepirmininkas jaunimo ir 
kultūriniam reikalam bei ryšiam 
su anglų visuomene. Jis daly
vauja universiteto televizijos 
programose.

Inž. R. Baublys yra valdybos 
sekretorius. Jis dirba darbo mi
nisterijoj, kuri rūpinasi valdžios 
įstaigų statymu ir jų restauravi
mu. Platus visuomenininkas, da
lyvauja įvairiose draugijose.

Prekybininkas Jonas Babilius 
yra valdybos kasininkas.Ilgesnį 
laiką buvęs JAV, Kanadoj, Aust
ralijoj. Gimęs D. Britanijoj. Jau
nystę praleidęs Lietuvoj.

Valdybos nariu yra kun. dr. K. 
A. Matulaitis, MIC. Tai istori
kas, labai gerai pažįstąsJA.V lie
tuvišką gyvenimą. Didelę dalį 
savo gyvenimo praleidęsS'v. Ka
zimiero marijonų provincijoj 
JAV.

Valdybos nariu yrairprekybi- 
ninkas Petras Bulaitis, D. Bri
tanijos lietuviškos bendruome
nės ilgametis veikėjas,buvusios 
Užsienio Lietuviam Hemti 
Draugijos valdybos narys. 1972 
popiežius Paulius VI jam su
teikė Švento Silvestro kuni
gaikščio titulą. Malonusarkkstes- 
nės lietuvių išeivijos visuomeni
ninkas. Tai gyva D. Britanijos 
lietuvių gyvenimo enciklo
pedija.

D. Britanijos Lietuvių Bend
ruomenei PLB IV-ajame seime 
atstovaus Joana Sarafinaitė ir 
Stasys Kasparas. Abu ketina pra
leisti po kelias dienas Ne v Yor- 
ke, susipažindami su jo lietu
viais.

D. Britanijos Lietuvių Bend
ruomenės adresas: 55Ringmer

įjfr SPORTAS
Rytų sporto apygardos praneši
mas lauko teniso ir lengvosios 

atletikos pirmenybių reikalu 
1973 šiaurės Amerikos Lietu

vių lauko teniso pirmenybės į- 
vyks per darbo dienos savait
galį rugsėjo 1-3 Washingtone. 
Pradžia 10 vai. ryto. Pirmeny- 
bėsvyks šiose klasėse: vyrų, vy
tų senj. (40 m. ir daugiau), 
moterų, vyrų dvejetai, mišrūs 
dvejetai, jaunių (18 m. ir ma
žiau), jaunučių (14 m. ir ma
žiau), mergaičių jaunių (18 m. ir 
mažiau), mergaičių jaunučių (14 
m. ir mažiau), jaunių dvejetai, 
mergaičių dvejetai ir jaunių miš
rūs dvejetai, jei bus laiko.

Mokestis $2.50 bus imamas už 
sviedinukus dėl kiekvienos kla
sės. Pralošę galės pasiimti varto
tus sviedinukus.

Pirmenybės bus vieno minuso 
sistema, iš dviejų laimėtų setų. 
Burtai traukiami prieš prade
dant rungtynes ir dėl to registra
cija iš anksto nebūtina. Tačiau 
tie, kurie 10 vai. šeštadienio ry
tą aikštėje nebus, privalo pra
nešti iš anksto ar dalyvaus Br. 
Arui tel. 301 622-3682.

1973 lengvosios atletikos lie
tuvių pirmenybės įvyks sekma
dienį, rugsėjo 2, irgi Washingto- 
ne. Pradžia 9 vai. ryto.

Abejos pirmenybės įvyks toj 
pačioj vietoj, Largo Senior High 
School, Upper Malboro, Mary- 
land.

Tuo pačiu metu Washingtone 
vyksta PLB lietuvių seimas. 
Seimą jaunimo programa yra 
šios sporto varžybos. Dėl to gau
sus jaunimo dalyvavimas šiose

Avenue, London S.W. 6, 5 LP. 
Telefonas: 01-736-3093. JAV LB 
nariai, būdami Londone, šiuo 
adresu visuomet gali susisiekti 
su D. Britanijos LB žmonėmis.

Kita svarbi vieta: Lithuanian 
Church (Šv. Kazimiero bažny
čia), 21 The Ovai, Hackney 
Road, London E. 2. Telefonas: 
01-739-8735.

— Sao Paulo Brazilijoje lie
pos 9 minėjo 1932 metų revo
liucijos sukaktį, kurią ruošia vis 
mažėjantis skaičius tų kovų sa
vanorių. 1972 metais pirmą kartą 
veteranų komisija kvietė Pabal
tijo atstovus su vėliavomis daly
vauti iškilmėse. Šiais metais 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vė
liavas nešė tų tautų jaunimas. 
Kitų kraštų ar kolonijų vėliavų 
nebuvo. (Elta) 

varžybose yra būtinas. Ypatingai 
raginu rytų apygardos 
sporto klubus šiose varžybose
gausiai dalyvauti.

Pr. V. Gvildys,
R.S.A. Vadeivas

Lengvosios atletikos ir 
lauko teniso žaidynės

Washingtone
Rugsėjo 1, šeštadienį, Wa- 

shingtone, D.C., įvyksta 1973 
Š. Amerikos lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybės. Jos ren
giamos Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės seimo metu. Rengė
jas — Washingtono LSK Vėjas.

Varžybos vyks vyrų, moterų 
ir visose prieauglio klasėse ber
niukam ir mergaitėm. Jos skiria
mos 35 metų sukakčiai nuo I- 
osios pasaulio lietuvių tautinės 
olimpiados, įvykusios 1938 Kau
ne. Laimėtojam bus įteikti spe
cialūs medalionai, suprojektuoti 
skulptoriaus-dailininko Vytauto 
Raulinaičio, tragiškai žuvusio 
prieš keletą metų. Varžybų vie
ta — Largo Senior High School 
stadionas, Upper Marlboro, 
Md., prie Washingtono. Rung
tynės bus vedamos dviejose se
sijose: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
ir nuo 3:30 iki 6:30 po pietų.

1973 Š. A. lietuvių lauko teni
so pirmenybės bus vykdomos 
rugsėjo 1, 2 ir 3 Largo Sr. High 
School teniso aikštėse, prie sta
diono. Pradžia visas dienas 10 
vai. ryto.

Smulkios informacijos yra 
pateiktos visiems sporto klu
bams. Pavieniai suinteresuoti 
sportininkai prašomi kreiptis į 
rengėjus šiuo adresu: Mrs. Elvy
ra Vodopalienė, 6614 Bell Sta- 
tion, Glendale, Md. 20769. Te
lef. (301) 390-6026.

Mūsų klubai bei pavieniai

ADOLF SCHRAGER’S BALDU 
VASAROS IŠPARDAVIMAS

10%-50% NUOLAIDOS
unt 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) \'etc York City 
Tel.: T R 9-0400

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

sportininkai skatinami kuo gau
siausiai šiuose žaidynėse daly
vauti.

Š. A. lietuvių plaukymo 
pirmenybės

Po neblogai pavykusių baltie- 
čių plaukymo pirmenybių, įvy
kusių rugpiūčio 5 West Long 
Branch, N. J., kilo sumanymas 
suruošti atskiras Š. A. lietuvių 
plaukymo pirmenybes. Tenta- 
tyvi data šiom varžybom yra 
š. m. rugsėjo 16, sekmadienis, 
Clevelande, Ohio.

Varžybų programa apimtų vi
sų 4 stilių ir įvairaus plaukimo 
rungtis abiejų lyčių plaukikam 
šiose klasėse: virš 14 m., 13-14 
m., 11-12 m. ir žemiau 11 m.

Varžybos bus vykdomos tik 
tuo atveju, jei užsiregistruos pa
kankamas plaukikų skaičius. 
Smulkios informacijos pateiktos 
sporto klubam.

Registracijos terminas — rug
sėjo 5. Pavieniai suinteresuoti 
plaukikai prašomi kreiptis į ŠAL- 
FASS-gos plaukymo vadovą 
šiuo adresu: Mr. Algirdas Biels- 
kus, 13813 Othello Avė., Cleve- 
land, Ohio 44110. Telef. (216) 
681-9143.

Š. A. baltiečių šaudymo 
pirmenybės

1973 S. Amerikos baltiečių 
šaudymo pirmenybės įvyks š. m. 
rugsėjo 15-16 netoli Hamiltono, 
Kanadoj. Varžybas vykdo lietu
viai — Hamiltono lietuvių šau
dykloj “Giedraitis”. Detalės bus 
praneštos šaudymo vienetam ir 
bus paskelbtos spaudoj. Pavie
niai suinteresuoti šaudytojai gali 
kreiptis šiuo adresu: Mr. Juozas 
Usvaltas, 75 Evelyn Avė., To
ronto, Ont., M6P 2Z2. Telef. 
(416) 762-5019.

ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
ANT UOLŲ
Dienos 
atostogų kraite 
Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS

2.

Yra čia daug pažįstamų beržų, 
kurie budi prie aikščių aikš
telių ir kurie moka daug ką pa
pasakoti. Jų lapeliai šiurena tin
giai ir mieguistai.

Už vienuolyno yra fontanas su 
iv. Pranciškaus statula. Jis čia 
stovi su smuikele ir groja visai 
didžiajai Viešpaties gamtai. Čia 
mėgsta pasėdėti visi. Mėgsta su
stoti po savo skubos ir pamąsty
ti: ar ir tu taip moki groti, kad 
klausytųsi visa gamta?

Žvyruotais takeliais keliauji 
pro egzotiškas pušis. Jos taip su
siraizgę, susipynę, kad atrodo 
lyg kokios modernios statulos. 
Rodos, pasikviestu m iš Pary
žiaus skulptorių Antaną Mončį; 
jis nuplautų viršūnes, nukirstų 
nuo kelmo ir turėtų modernią 
skulptūrą. Tokia viena panaši, 
su daugel atsišakojimų, stovi 
kažkokiame pranciškonų vie
nuolyne.

Anapus tų pušų eini toliau 
siauru takeliu —- į laivų namelį.

Laivų prieplauka — gražus 
namelis, pastatytas ant kanalo 
kranto. Kai pakyla jūra, čia atei
na vanduo, net pelkę apsemia, 
palenda po pačiu namu. Čia yra 
pastatytas tiltas.

Kai saulė leidžiasi, čia vieniša 
ir gražu. Vandenyje atsispindi 
namai ir vilos, esančios anapus 
kanalo. Jie apšviesti vakarinės 
saulės, tai aiškiai atsimuša van
denyje. Praplaukia burinis lai
velis, kokia jachta tingiai ieško 
kranto. Ant vandens laiveliai jau 
sugulę nakčiai.

Šis laivelių namas šiemet atro
do liūdnai ir nykiai. Jo visi lan
gai ir durys buvo išimti. Buvo 
tik vieni griaučiai. Užpuolė na
melį naktiniai vandalai, kurie 
čia ant medinių grindų susikur
davo net ugnį. Nieko negelbė
jo užraktai. Vis atplėšdavo. Pra
eitais metais stikliniai langai 
buvo užkalti lentom, bet ir len
tos užkliuvo.

Dabar nebėra ko plėšti. Visa 
atvira. Naktį čia užeiti nebė
ra prasmės, nes šalta.

Parko takeliais eini upės 

krantu. Pro medžius,aukštas pu
šis, matai gražias vilas,namelius, 
prieplaukas su jachtomimet pa
čius jachtų klubus.

Takelis baigiasi ties “Tašku” 
— Point. Iš čia matai miestelį, 
baltą bokštą ir raudonąkiną. Čia 
ne vienas sėdi ir poilsiauja, skai
to. Vakare čia įkyriai puola 
uodai, kurių pamiškėse ne
stinga.

Čia tarp medžių yra indėnės 
. paminklas. Neatsimenu nei jos 
vardo, tik žinau, kad viena iš pir
mųjų krikščionių kankinių šia
me naujajame pasaulyje. Prie in
dėnės paminklo visada rasi gė
lių. Atneša jas keleiviai, leurie 
lanko parką. Tai pagarba šios 
kilnios tautos žmogui

Visada aplankai ir čiae sančius 
paminklus. Jie surenka turistų 
dėmesį. Patraukia ir tave, nors 
esi juos ne kartą lankęs.

Sustoji Liurdo grotoje. Ji pa
statyta 1953 metais. Vadinas, 
jau 20 metų! Ir kaip puikiai iš
silaikė visi akmenys, statulos. 
Kaip čia atrodo teatrališkai gra
žu. Pilkas granitas išsilenkia ža
lių eglių fone. Ypač gražu vaka
re, kai užsidega šviesos. Atrodo, 
kaip didelio teatro mistinė sce
na. Čia mirksi uždegtos raudo
nos votyvinės lempos Eilėm jos 
sudėtos ant altoriaus, ant laip
telių.

Kairėje pusėje surašyta fun
datoriai. Ir keista, kadi čia iš
kalta vytis, jojanti ne j tą pusę. 
Vytis paprastai joja įkaitę, o čia 
žirgas atsuktas į dešinę-

Čia pilna žydinčiągėlių, gra-

žiu dekoratyvinių medžių, kurie 
aplinkui prie grotos keroja.

Nuošaliau stovi Kryžiaus Ke
lių paminklas, apaugęs verkian
čiais gluosniais. Čia užėjęs, 
randi didelę ramybę. Pilna gam
tos, žydinčių laukinių gėlių, 
spalvingų pievų, o po tavo ko
jom ritmingai sudėtos plytos. 
Kieta ir tvirta architektūra, ky
lančios linijos. Bet visa derina
si ir nuteikia mąstymui.

Ankstų rytą, kokią 6 valandą, į 
aikštę suskrenda žuvėdros. Su
skrenda labai daug, tiesiog atro
do aikštė balta. Ir kas jas trau
kia čia susirinkti ankstų rytą? 
Lyg kokios baltos vienuolės, jos 
atskuba į Liurdo grotą, kad čia 
savo šūkavimais prisidėtų prie 
rytmetinių giesmių.

Paskui jos išsisklaido. Ap
linkui čia joms daug darbo, 
daug pajūrio, kurį reikia aplan
kyti, apžiūrėti Žvejų prieplau
kas, kur išdarinėja žuvį, apskris- 
ti laivelius, laivus. Žuvėdra tik
ras pajūrio sanitaras, kuris apvalo 
ir prižiūri pajūrį. Stambus jos 
kūnas, dideli sparnai, tai ir mūis- 

to reikia daug, kad galėtų išdi
džiai skraidyti. Tai nuolat jos 
ieško ir ieško, o užkandusios su
tupia ant stogų, ant uolų ir ten 
užmiega.

Mačiau miestelyje tokį reginį. 
Moteris atidarė geltono namo 
duris ir ėmė mesti baltos duonos 
gabalėlius. Tuoj nuo stogo paki
lo žuvėdra ir kvėktelėjo. J jos 
balsą atsiliepė kita. Taip bere
gint pulkelis žuvėdrų jau buvo 
priešais duris. Atrodė kaip žą
sys, kaklus ištiesusios. Ir grie
bia duonos gabalus, viena kitai 
pavydi. Pagriebusi didesnį ga
balą, tuoj kyla, kad kita ne
atimtų.

Pavažiavus toliau į šiaurę, vie
name parke prie jūros žuvėdros 
net iš turistų rankų griebė duo
ną. Nusileidžia prieš vėją, grie
bia už duonos ir vėl į viršų. 
Taip eilutė traukia viena po ki
tos. Tada iš arti pamatai, koks 
didelis ir gražus paukštis.

Andai iš jūros grįžta laivas. 
Ant to laivo meškeriotojai. Tai 
kapitonas Jim grįžta. Ir kiek žu
vėdrų palydi laivą. Jos klykauja. 

puola į vandenį, kur iš laivo me
ta šiukšles, žuvų liekanas.

Anapus tilto, kur upė išsilie
ja į pamiškes, pamatysi kartais . 
ir laukinių ančių, žąsų. Bet jos 
niekis! Čia yra žuvėdrų žemė, 
čia jų laivai, laukinės uolos, ne
rami jūra. Žuvėdrų šalyje netin
ka gyventi nei antim, nei žąsim. 
Jos čia tik trumpam pasisve
čiuoja.

Apima keistas džiaugsmas, kai 
eini per tiltuką, kvėpuoji vėsų, 
jodu pakvipusį orą, stebi meš
keriotojus, ant stogų nutūpusias 
žuvėdras. Žinai, tai vasara, tai 
vėjų laisvė. Žinai, tai atostogos 
prie jūros, kuri nuolatos ošia ir 
ošia, baltom skiauterėm ritasi į 
krantą. Todėl ir pamėgsti tuos 
kaimelius, kur kvepia žuvim, pa
mėgsti net statulėles, kurios 
vaizduoja seną jūrininką su me
dine koja, pamėgsti ir tinklo ga
balą, tas gėles, kurios žydi medi
nėse dėžėse. O dėžės išdėliotos 
visur palangėse, šaligatviais, 
balkonuose, knygynų laiptuose, 
krautuvėlių prieangiuose. Ir 
keista — džiaugiasi miestelis, 
puošiasi gėlėm, kad vasara būtų 
graži ir patraukli.

Stai vasara ant suoliuko parke. 
Stebi čia suvažiavusius žmo
nes. Iš visur jie atvyko: iš Chi- 
cagos, Clevelando, Baltimorės, 
New Yorko, Bostono, Worces- 
terio, Montrealio. Stebi žmones 
ir juos skaitai kaip įdomiausią 
knygą.

(Bus daugiau)
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Lietuves vizitas JAV kongrese
Pabaltijo Moterų Tarybos pir

mininkė Regina Žymantaitė bir
želio 7-8 lankėsi Washingtone ir 
buvo priimta 7 senatorių, su ku
riais jai teko kalbėtis Lietuvos 
reikalu — apie dabartinę padė
tį Lietuvoj, ame lietuvių bend
ruomenę laisvąjam pasauly ir 
baltiečių rezistenciją.

Pirmiausia ji aplankė Ohio 
kongresmeną Wayne L. Hays, 
kuris yra kongreso užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas, va
dovavęs apklausinėjimam Simo 
Kudirkos byloj. Regina Žyman
taitė turėjo radijo pokalbį su 
šiuo kongresmanu Simo Kudir
kos įvykių metu; ji taip pat yra 
lankiusis pas jį keletą kartų 
Washingtone. šį kartą kongres- 
manas Wayne L. Hays ją pain
formavo apie vis labiau kong
rese įsigalinčias liberalines 
nuotaikas, pridurdamas, kad ne
galįs savo kolegų šia prasme su
prasti.

Aplankius Arizonos senato
riaus Paul Fanin įstaigą, Regi
nai Žymantaitei teko kalbėtis su 
užsienio reikalam tvarkyti tar
nautoju George Pritts. Jo nuo
mone, dabar laikas būti bud
riem, nes Sovietų draugiškumas 
atsiradęs tik dėl to, kad jie sie
kia sau naudos ir santykių su 
Amerika.

Tennessee senatoriaus Bill 
Brock nuomone, dabar ne laikas 
nusiginkluoti, nes, nežiūrint So
vietų tariamos draugystės, jie 
kovoja prieš nuolat mažėjantį 
laisvąjį pasaulį ir siekia Ameri
kos sunaikinimo. Dėl to reikią 
išlaikyti Radio Liberty and Ra- 
dio Free Europe ir neatitraukti 
Amerikos kariuomenės iš Euro
pos. Jis užtikrino savo paramą 
baltiečiams.

Marylando senatorius J. 
Glenn Bell Jr. buvo narys septy
nių senatorių delegacijos, pa
vasarį aplankiusios Brežnevą

Baigė dramos studijas

Povilas Pranas Manomaitis, 
sūnus inž. Eugenijaus ir Ire
nos Manomaičių, šiais mokslo 
metais baigė Northeastem uni
versitete dramos studijas, gau
damas BA laipsnį ir įgydamas 
diplomą “Liberal Arts vvith Ho- 
nor”.

Povilas lankė lituanistinę mo
kyklą, dirbo jūrų skautų, neo- 
lituanų eilėse, daugiausia kaip 
vadovas. Buvo tautinių šokių 
vikrus dalyvis. Aktyvus dalyvis 
Jaunimo Kongrese Chicago- 
je, kur Bostono jaunimo scenos 
mėgėjų ratelis gražiai suvaidino 
J. Grušo “Barbora Radvilaitė”. 
Šio ratelio branduolį sudaro A. 
Antanavičius, R. Šležas, A. Lap- 
šys, B. Vaičjurgytė, L. Antanavi
čiūtė, A. Makaitis, M. Drunga. 
P. Krukonis ir P. Manomaitis.

Povilas nėra ir nebuvo tik teo
retikas. Jis, dar aukštesnėje mo
kykloje besimokydamas, scenos 
vaizdų pasirodymuose bei su- 
batvakariuose kūrybingai reiš
kėsi žodžiu ir smuiku. Reiškė
si ne tik kaip aktorius, bet ir kaip 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė į koncertą ypač kviečia Washingtono, Baltimorės, taip pat 
Pennsylvanijos, Virginijos ir apylinkių lietuvius ir jų svečius amerikiečius. Puiki proga jiem 
parodyti lietuvių liaudies meną spalvingame koncerte.

Salė vėsinimą, daug vietos šalia automobiliams pastatyti. Pasiekiama College Park, iš U. S. 
Route 1, važiuojant CAMPUS DRIVE į vakarus arba iš University Boulevard (Md. Route 
193) ir Adelphi Road sankryžos į rytus.

BILIETAI po 6.00, 4.00 ir 2.00 dolerius gaunami: Lithuanian Concert, 1019 Welsh Drive, 
Rockville, Maryiand, 20852 arba nuo rugpiūčio 31 d. teatro kasoje.

Tuo pačiu adresu galima gauti informacijų apsistojimo ir nakvynių reikalu.

Maskvoj. Reginai Žymantaitei 
paklausus šen. Bell nuomonės 
apie Sovietų Sąjungą, jis atsakė, 
kad, jam ir kitiem senatoriam 
ten besilankant, visiem buvo 
aiški ten vyraujanti priespaudos 
atmosfera. Jis užtikrino, kad jam 
įdomūs mūsų projektai ir mūsų 
byla.

Regina Žymantaitė susipažino 
ir trumpai kalbėjosi su Wiscon- 
sino senatorium William Prox- 
inire. Ilgiau jai teko kalbėtis su 
jo teisiniu patarėju Van Der 
Voort, kuris mažą tebuvo susipa
žinęs su Pabaltijo klausimu. Ji 
savo klausovą labai sudomino. 
Jis sakė, kad Amerikos žmonės 
turėtų daugiau žinoti apie as
menišką keliautojų patirtį dabar
tinėj Lietuvoj, nes apie tai čia 
tėra girdimos tik oficialios So
vietų pareigūnų versijos.

Illinois senatorius Charles 
Percy ir jo pirmasis asistentas 
Scott Cohen, kurio tėvai yra kilę 
iš Vilniaus, aprodė Reginai Žy
mantaitei senato rūmus ir supa
žindino ją su senatoriais Mark 
Hatfield (Oregon) ir Adlai Ste- 
venson 3rd (Illinois). Senatorius 
Percy kalbėjo apie lietuvius Lie
tuvoj ir Amerikoj, apie mūsų or
ganizacijas ir apie savo projektą 
išlaikyti Radio Free Europe 
gyvą, nors jis ir turįs dėl to 
daug sunkumų. Šis Illinois sena
torius 1966 yra lankęsis Lietu
voj. Už fotografeivimą vienoj 
turgaus aikštėj jis buvo suareš
tuotas ir turėjo daug vargo be
siaiškindamas, kad nuotraukas 
daręs ne šnipinėjimo tikslais .. . 
Prieš atsisveikindama su senato
rium, Regina Žymantaitė buvo 
supažindinta su ponia Percy.

VVashingtone ji dar aplankė 
senatorių Harrison William 
(New Jersey), Roman Hruska 
(Nebraska) ir Henry Jackson 
(VVashington valstija) įstaigas, 
prašydama jų teisinius patarėjus 

Povilas Manomaitis

scenos projektuotojas ir saržis- 
tas.

Dabar Povilas su šios paskir
ties diplomu peržengė slenkstį 
ir kūrybinį darbą jau kaip pro
fesionalas ir tuo sudaro gražų 
įnašą jaunimui, scenos veikė
jams.

Sveikiname ir linkime sėk
mingo kūrybinio darbo!

K.Š.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
KONCERTAS

šeštadienį, 1973 m. rugsėjo mėn. 1 d., 8:15 vai.
Marylando Universiteto Tawes Fine Arts Teatre 

College Park, Maryiand
ČIURLIONIO ANSAMBLIS

su pilnu kanklių ir liaudies instrumentų orkestru 
ir tautinių šokių šokėjais

diriguoja muz. ALFONSAS MIKULSKIS

KAS NORI sustoti Statler Hilton viešbutyje, kur vyks seimas, užpildo viešbu
čio registracijos kortelę. Seimo dalyviams kainos yra papigintos, tokios, kaip pažy
mėtos kortelėje. Užpildytą kortelę siųsti registracijos kortelėje nurodytu adresu — 
dr. Z. Va Itužiu i.

GUEST ROOM RESERVATION REQUEST
Name.......... . .................................................. .... ........... . ...... . ........ . .
Address .......................... ..... ......................... . .................... . .............
City............................................... ........ State..... —... Zip......... -
"Reservations mušt be received no later than two weeks prior 
to opening date oi meeting, and rooms will only be held until 
6:00 p. m. on the date of arrival unless we are othenvise 
advised. Checkout time is 1:00 p. m."
Arrival Date— .._ ...... Hour.............A. M. P. M.
Departnre Date  ..... -.........................— Hour...... ...... AM. P.M.

PLEASE CIRCLE RATES DESIRED
.......... SINGLES 118.00 _____  TRIPLES (32.00
_____ DOUBLES 126.00 .......... SUITES U 1.00
_____  TWINS 326.00 “P Maa'jafomMtai

ALL RATES SUBJECT TO 6% 0. C. SALES TAX

Chicagoje susirinkę dalis foto menininkų. Iš k. I-je eilėje M. Budrys, K. Izokaitis, M. Ėivai- 
tė, D. Vakarė; II-oje eilėje — dr. K. Ambrazaitis, V. Eivaitė, M. Traškaitė, A. Urba, dr. M. 
Budrienė, R. Kunsmanas, H. Vepštienė, M. Ambrazaitienė ir kun. A. Kezys, SJ.
Nuotr. Liet Foto Archyvo

Rengiama lietuvių fotografų paroda
Chicagos lietuviai fotografai 

liepos 2 dr. Budrių bute sušau
kė savo metirų susirinkimą. 
Dalyvavo nemažas skaičius foto
grafų. Jų tarpe buvo ne tik pro
fesionalų, bet ir mėgėjų bei be
sidominčių foto menu.

Susirinkimas pradėtas LF Ar
chyvo vedėjo kun. A. Kezio, 
SJ, trumpu pasveikinimo žo
džiu. Susirinkimo tikslas buvo 
pasidalinti įspūdžiais iš praėju
sių metų foto parodos ir pasi
tarti artėjančio foto meno kon
kurso reikalu. Vakaro programą 
papildė fotografo profesionalo 
A. Urbos įspūdingų nuotraukų 
skaidrės. Lietuvių Foto Ar
chyvas skelbia metinę fotografi
jos parodą ir konkursą.

perduoti senatoriam Pabaltijo 
Moterų Tarybos ir lietuvių 
bendruomenės padėką už jų dė
mesį ir paramą Lietuvai ir už jų 
pasakytas kalbas senate Vasario 
16 proga. i

Šiuo mum nepalankiu politi
nių nuotaiku metu, kad Tunffti- 
nių Amerikos Valstybių prezi-
dentas siekia kuo geriausių san
tykių su Sovietais, mum labai 
reikia ieškoti paramos Amerikos 
įstatymų leidėjų — senatorių ir 
kongresmanu tarpe. Labai svar
bu yra rašyti jiem galimai dau
giau laiškų, kiekviena proga pri
menant mūsų krašto reikalą. Pa
baltijo Moterų Taryba, Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija ir at
skiri klubai yra parašę daug laiš
kų Radio Free Europe ir Radio 
Liberty išlaikymo svarbos 
reikalu.

Mūsų atstovei — Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkei 
Reginai Žymantaitei tenka dide
lė padėka už jos padarytus žy
gius Washingtone. Tai nauja 
mūsų jaunosios kartos ambasa
dorė — kartos, kuri, kad ir tvir
tai įleidusi šaknis šiame krašte, 
yra visa širdim atsidavusi savo 
gimtajam, lietuviškam pasauliui.

SLVN

Paroda įvyks lapkričio 17-25 
Jaunimo Centre. Kviečiami joj 
dalyvauti visi lietuviai fotografei 
profesionalai bei mėgėjai, gyve
nantieji visame laisvame pa
saulyje.

Konkurso nuotraukos skirsto
mos į dvi grupes: juoda balta ir 
spalvota. Juoda balta nuotrau
kos turi būti padarytos paties 
fotografo; išimtis spalvotom.

Nuotraukos turi būti 5”x 7” 
dydžio, pritvirtintos prie tam 
tikslui skirto storesnio popie
riaus. Kitoj pusėj pažymėti paro
doj dalyvaujančio vardą, pa
vardę, adresą, amžių bei nuo
traukos pavadinimą. Su parodoj 
išstatytomis nuotraukomis at
siųsti ir jų duplikatus, kurie bus 
panaudojami spaudai. Kiekvie
nas fotografes gali dalyvauti pa
rodoj ne daugiau kaip su de
šimt nuotraukų.

Dalyvavimo mokestis — 3 dol. 
asmeniui.

Komisija, kurios sąstatas bus 
“ paskelbtas vėliau, atrinks nuo

traukas parodai. Kūriniam pre
mijuoti bus pakviesta speciali 
komisija. Premijos už geriausius 
darbus bus skiriamos tik jaunes

KVIEČIAME Į PLB SEIMĄ VVASHINGTONE
Vykstantieji prašomi užpildyti šią kortelę Ir pasiųsti nurodytu adresu. Bilietu* Į 
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

niesiem fotografam — iki 30 me
tų amžiaus. Bus paskirtos šios 
piniginės premijos: I — 350 
dol. (mecenatai dr. Stasys ir Mil
da Budriai), II — 250 dol. (me-, 
cenatai dr. Romas ir Kotryna Gi- j 
niočiai), III — 150 dol. (mece-j 
natas dr. Algimantas Kurgonas). ,

Nuotraukas siųsti iki lapkričio 
10 šiuo adresu: Algimantas Ke
zys, SJ, 2345 W. 56th Street, 
Chicago, III. 60636, USA.

Parodos proga numatoma iš
leisti foto albumą su rinktinėm 
nuotraukom iš paskutiniosios 
lietuvių fotografų parodos, įvy
kusios 1972 pasaulio lietuvių 
jaunimo antrojo kongreso metu 
Chicagoj. Kitais metais bus iš
leistas antras nuotraukų albu
mas iš šioj parodoj dalyvavusių 
fotografų darbų.

Kviečiam visus foto meno my
lėtojus dalyvauti šioj 1973 metų 
parodoj lapkričio 17-25 Jaunimo 
Centro galerijoj — mažojoj sa
lėj.

Pageidaujantieji papildomų 
foto konkurso taisyklių prašomi 
kreiptis anksčiau nurodytu ad
resu.

D. Vakarė

įiŠ visui^
— Amerikos Lietuvių R. K. 

Moterų Sąjungos 35-tas seimas 
įvyks rugpiūčio 23-25 Nekaltai 
Pradėtos Marijos Seserų vienuo
lyno sodyboj, Putnam, Conn. 
Seimo rengėjos — 17 kuopa iš 
Hartford, Conn.

— Rašytojas Aloyzas Baronas, 
šių metų Draugo romano premi
jos laureatas, rugpiūčio 25 skai
tys savo karinius Ateitininkų 
sendraugių stovykloj, lietuvių 
pranciškonų sodyboj Kenne- 
bunkport, Maine.

— Dail. Telesforas Valius, 
daug paskutiniu metu sukūręs 

į litografijos technika, liepos 
i mėn. pabaigoj turėjo lengvą šir- 
’ dies ataką ir teko porą savaičių 
• pagulėti Sv. Juozapo ligoninėj, 
I Toronte. Dail. Valius dar dės- 
| to meną dvejose mokyklose ir

vasaros mokytojų kursuose.
— Michingan City, Indiana, 

prie nepriklausomos Lietuvos 
prezidentų Aleksandro Stulgins
kio ir dr. Kazio Griniaus eg
lių, esančių International 
Friendship Garden, pamink
liukai jau pastatyti. Jų iškilmin
gas atidengimas įvyks Tautos 
šventės proga rugsėjo 9.

— Dr. v.s. A. Mauragis, il
gametis LSS vadovas Australijoj, 
atvyksta į JAV ir dalyvaus Ju
biliejinėj stovykloj, atstovauda
mas Australijos rajonui.

— Midland, Ont., Kanadoj, 
pirmųjų Šiaurės Amerikos kan
kinių vietovėj, pastatytas kry
žius Lietuvos kankinių garbei. 
Kryžiui projektą paruošė dail. 
Telesforas Valius. Darbą atliko 
V. Sodeika iš Chicagos. Šio sti
lingo kryžiaus statymu rūpinosi 
Kanados liet. kat. centras, vado
vaujamas dr. Juozo Sungailos. 
Kryžius pastatytas prieš garsiąją 
kankinių šventovę, reprezen- 
tacinėj vietoj. Kryžiaus dedika
cija įvyks rugsėjo 9. Tada įvyks 
ir. lietuvių maldininkų kelionė 
su specialiomis pamatSornis,1,

— Lietuvių apsakymų anto
logija išleista armėnų kalba 
“Saulė pakyla aukščiau” (Ereva- 
ne, 300 psl., 10,000 egz.). (E)
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Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

?
-M

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

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic AveL, 

Ocean City, N. J. 08226

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

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 Wed Broedvfey, South Boston Mmachusktts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

Mo tanko Mroktortų taryboje yra kdv. Jdhas J. GrlfaftSB. ReUcak

• Rogulara/e— 8%% • 1 yetr TennlSepCdt —
• BjMclal Node»a/c — 5H • 2 year Tena Depoatt—6%

■i -■ An AcdMiits Ccmųxxmdėd Daily----------

Šių metų rugpiūčio mėn. 25 dieną sueina pirmos 
mums taip skaudžios metinės nuo brangaus vyro ir tėvo

Antano Ustjanausko
mirties. Gedulingos mišios bus laikomos tą dieną, 8 v.r. 
Švč. Trejybės bažnyčioje Hartford, Conn.

Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už velionį.

Šeima

Mylimam sūnui ir broliui

Gintarui Pauliui

tragiškai žuvus, motiną p. Otiliją Siernaškienę, sesutę 
Dainą, brolį Arimantą, visus gimines ir artimuosius giliai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

J. A. S meškai 
D.S. Biručiai

Mirus

Narcizui Tautvilui,

žmona Bronę, dukrą Danutę su Seimą užjaučia

Nijolė, Almus, Almis, Andrius, Matas 
Šalčiai

Miela Tetą Bronę Tautvilienę, jos dukrą Danutę 
su šeima giliai užjaučiame nelaimės valandoje, netekus 

vyro ir tėvo

Narcizo Tautvilo

V. K. Jonynas ir 
Giedrėjonynaitė Troncone

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
(Vilniuje 5, Kaune 1. Rygoje 2, 
Taline 3 ir Helsinky) 3 d.d.)

THEWIG SHOPPE
S3

also Latoat ta Cnatlve, Halratyltag tor Wo<nen

16 DIENŲ

KAINA nuo $675.00
Vykstantiems iš Chicagos, $100.- ir iš Detroito 66.- 
d augiau.

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Dar yra vietos šiose grupėse:

SPALIO 3 IR GRUODŽIO 21

Grupėse dalyvių skaičius ribotas —NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

tom
ŽINIOS

L.K.M. Akademijos IX suva
žiavimas įvyksta rugpiūčio 31 
— rugsėjo 2 Bostono kolegijoj 
(McQuinn Hali, prie Beacon St.) 
Bostone. Suvažiavimas prade
damas rugpiūčio 31 mišiomis 
Šv. Igno bažnyčioje (B.C., Com- 
monwealth Avė.). Atidaromas 
10 v. Suvažiavimo rengimo ko-

Albertas Ošlapas į Darbinin
ko redakciją buvo pasiuntęs ži
nią apie velionės žmonos Anta
ninos Ošlapienės dvejų metų 
mirties sukakties prisiminimą, 

pamaldas ir paminklo šventi
nimą. Jis prašė tą žinią įdėti 
du kartu, bet taip nutiko, kad re- 
dakcijoje pateko tarp įvairių po- 
pierių ir pradingo . Praneši Iną 
suraddffter jau tada’, kai Darbi-’ 
ninkas buvo atspausdintas. A. 
Ošlapą ir visus artimuosius Dar
bininko redakciją atsiprašo.

Dariaus Girėno minėjimui 
rengti komitetas praneša, kad ži
nia Darbininke (nr. 33, 8 psl.) 
yra netiksli. Minėjime prie lakū
nų paminklo Union Avė. buvo 
ne 50, bet apie 175.

CARPETS SHAMPOOED ' ‘
Service with a Smile, ^adiipeą brought 
right to your Hpuse. Ą11 Wp<k done in 
your Home. Free Esnųiates. 9ęa square 

fbot. Dependable. ęatf212 245-0349

YOUR AD
CANCEL OR CHANGE 

Tel.: GL2-2923

iSERVICK

PAŪL’S ALIGNMENT AND * 
BRAKE SERVICE

Tune Ups,? 24 Tfoifr' lAving' Sėn ice
417 Rosewood Ave.lAHkėland.'N.J.

Call 609 69V1424 ' !

CISCO FASHKJNS
Op*« Mondoy ihrough Fndoy — 5 doyi

TODAY'S STYLCS4N SHIRTS
• • ..r ; dvd •' ‘

••■3*59
-ttf —■

KENILVVORTH STUDIO OF 
f PHęTOGRAfHY.. ;

Custom AVeddingi ahd Portraits . . 
Commercial and Aaveftising.Pho'tos 

624 Boulėvard Kėnllivotth 07033
DIAL201 241’^800

i

? ’s VięLA‘PROSl»ErtĮTY. • r ' ' j'
Highland, N.Y. (914) 883-7201

Mudam Summar Raaort,1 1/2 beura Iron N.Y. CMy - 
Įtallan-Amarlcan culalna. 3 Hot naals daNy. Air 
,Cond. cocktoH founge dlntaa ąraa. Fųlį Ąctlvtttoa. 
taaakly •ntertalnmatrt. Dancing. Soit and hbtaaback 
didina naarby. Arti taęlIHIaa. Ratas atatt at 873.
Apačiai CtiSdrans Ratas. Sand tor Fraa Cotortul< 
frochurs. Vata 'Roato: FaL'’Tony J and Angelo! 
J ,
į-----------------------------------------------------------
' --------FORMICA KITCHENS ' "
.Bath, Vanity, Formica Counter Tops 
^Free Estimates. Ali 5Z Work: Botos.

Nassau and Suffolk Countie?-,.
I PRIDEKITCHEN CABINĘTS 
t (516) 420-1894

l

Ą TO Z WATERPROOFING, 748-0078 
Dlq Down and Rapair thirt Foandatioh Crack. Don't 
ba Footod artai othar mt amt HIm Mataoda! «rtek 
And Stoną PoMidgr4Mdond aptartas- Coridng. 
Water Dhrartod. 0rataaga,4ydtaa*.M«Mi«d. AH Wortr 
• Dona by Local Man. Al Wo>k Guarantaod

FINESTCUSTOMTAf^YfNG 'i

miteto pirmininku yra prof. dr. 
Juozas Navickas. Paskaitos vyks 
tris dienas. Rengėjai programą 
yra daug kam išsiuntinėję. Ta
čiau ir negavę pakvietimų, kvie
čiami pasiklausyti Akademijos 
darbų ir paskaitų.

Iškilminga vakarienė-su me
nine programa bus Lietuvių Pi
liečių D-jos auditorijoj rugsėjo 
2 d., 6:30 v.v. Vietas ir stalus 
rengėjai prašo užsisakyti iki rug
piūčio 27. Prie įėjimo bilietai 
nebus parduodami. Bilieto kai
na asmeniui $10. Bilietų rezer
vacijos reikalais kreiptis: Bro- 

■ nius Paliulis, tel. 282-6827; Pra
nė Kaladienė, tel. 268-1154; Ire
na Eivienė, Brocktone, tel. 583- 
6492; Liet. Enciklopedija, tel. 
268-7730.

Algis Barūnasjaunas mo
kytojas. vasaros atostogas pra
leidžia keliaudamas. Išvyko au
tomobiliu. Kelionės tikslas Alas- 
ka ir atgal. Kelionėje aplankys ir 
sustos toje kriptyje pri'ė įdomes
nių vietų. - ■ ■■

HERMAN PENNICK
1591 Park Ava. N.Y.C., 

Floor Waxlng, Floors Cleaned, Waxed 
and Pollahed

Stores, Home* and Off ices 
CaH 212 289-1727

Anywhere, Anytipe, „Compjeręįal, 
Residential,' Interior; EŠfterior. Rėalbn- 
able Prices. Hundreds of Recom- 

mendations. Free’feštimates. 
Call Anytime (2ĮŽ)i523-5636

MOVING ANY BORO 
and TRI—STATE ĄJU:A, LIG/INS. 
Free Storage. Jree phe^e ėst, Lge. or. . 
šmall jobs. Call 8 AMįį> 10 PM 645- 

7641'

BOAT NEED F1XING? 
We rapalr Flbarglaae Boato,; ^Ickup and Dell*.

Moblle Serv. CaH us today fer Eatknatea 
ANDREWS MARINE PMI3HING 

518 CH p-7253—St S-823-»73»

v.^ąEFEGERHARI> ;-------- --
CUSTOM CABINĘTS 

iSpečialists iii 'Plastic ‘ Esirriinaites. ‘ Fide 
Estimates on. Kitchen .and Bathroom 

Walnut;Avę. Berlinį P,Q^AĮbi®a»N.J<ęr
Call 609-767-4852

į . MASŲ.CCI & SONS_____ _____
HA 4-1308

Call us lašt then cojnęare
Prices!! Ali' Rūbbish femdved, no 
(Gimmicks. Commercial and Residęntial 
^stablished 30 yearš. Freė ėst' ęptiffs

i CONDOR PAINTING
Attention Landlords,; Home Owners~ . -T' - — - ..MICllUUn V^VVI.^AO

Yard Soty.. Warranty. Work,, Cistom ReOntąljIng. Ouality Painting.ąt.jReasonable Prices
aa.m.taH» •*—- f*ait na taftai far CtflmatM : . i* v **. t’ Private — KDommercial, Interior and 

, Exterior. Call (212) ,424-5330

JamesDavid
W« Ctoan Ruga — Carpta* AdRd Fumttufo 4for 

Homea, InduatrlaKomaieįclal Haeaa
DURA CLEAN INTERNATIONAL ■
208 Stoną Ava. Brookiyn, N.Y.

CMI345-57M

j W.T. SMITH JR. PAINTER
Commercial and Residential, Interior 
and Exterior, BĮrush Spray Roll -r Esti- 
fnates Cheerfully Given. 592 Haniilton 
$t. Rahway, N. J. Call Anytime (201) 

388-4619

. MR. JOHN ZITO
maSon contractor

• Souįį>iHacken»ckfN<'jZ?»
,f;t Q»ll.-201'44G-3568 .hY ..rmiri

JAMAHA
We Haiil ' SerVfėe ■■ Eėonolitie,, (Light 
liauling and Detivcrie# 7-iJays Weekly, 
< VVe Clean CfcllMrs, Atties/Lots and 
iYards. Call 34268662'. Mrį J- Bradley

FLOOR WAXING Scraping-Refinish- 
ing. References, Free. Jįętimates, Good 
Prices. Over 30 Yearš, (įj Experience. . 
Ali Area. Anytime. Call’Ą'illiams (2J2)

JE 8-7530-. /

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

Avė. Bronx, N.Y. 993-5284

1

SCHENECTADY, N. Y.
Sulaukusi apie 90 metų am

žiaus, liepos 8 mirė Adelė Sta- 
nionytė-Stanionienė, gimusi 
Katkų kaime, Kėdainių valsčiuj, 
gausioj šeimoj. Amerikoj, 
Schenectady mieste, išgyveno 
daugiau kaip 60 metų.

Aš, Jūsų sesers Antosės, savo 
brangios motinėlės, sūnus, nu
važiavęs Jūsų aplankyti, šeš
tadienio vakarą įteikiau Jums 
gėlių puokštę. Sakėte: “Staseli, 
kam tiek gėlių? Juk jos bran
gios. Kur Henrikas?” O jau ry
tojaus dieną, sekmadienį, 11 vai. 
ryto Viešpats pasiėmė Jus pas 
mano brangiuosius mamytę ir 
tėvelį.

Antradienį slinko pro karstą 
vieni po kitų šio miesto negau
sios lietuvių kolonijos gyvento
jai, draugai amerikiečiai, pažįs
tami ir gausi giminė. Trečia
dienį iš lietuvių bažnyčios, kun. 
A. Petraičiui atlaikius pamaldas, 
gausus būrys žmonių lydėjo Jus 
į R. katalikų kapines.

Sudiev, brangi mamyte, bo
bute ir probobute! Sudiev, svai
nio a.a. Mykolo Adele! Sudiev, 
mūsų mamyčių sesute ir bobute! 
Sudiev, mūsų tėviškės laukų 
kaimyne, kėdainiete! Sudiev, 
savo mylimoj Amerikoj su mu
mis praleidusi gyvenimą!

Liko nuliūdime sukterys 
Frances Masliank ir Elen Sta- 
nis, sūnus Eduardas Stanionis, 
7 anūkai, 3 proanūkai, sesuo 
Stella Kolesk su šeima, Yonkers, 
N. Y., sesers sūnus Stasys Cia- 
pas, sūnaus Henriko šeima, 
daug seserų ir brolio vaikų Lie
tuvoj, Kanadoj, sesuo Višniaus- 
kienė Lietuvoj ir daug tolimes
nių giminių Lietuvoj ir Ameri
koj.

Sudiev, brangi tetule, iki susi
tikimo gyvųjų ir prisikėlusių iš 
numirusių susijungime!

Antosės sūnus Stasys

Any Business Bought and Sold 
You Name lt, We’ve Got H 

NATIONAL BUSINESS BROKERS 
(212) 858-7528 

Ask for Hy Fine

TRUCK AND DRIVER FOR HIRE
By Hour; Day, Week <?r Month. For 
Light Moving or any Purpose. Going 
Anywhere Day ,Night. Good Ratcs. 

Estimates on P^one
CALL ANYTIME 672-2582

$35 week ’ for; 2 and Up. :Complete 
Jiousekeeping, Boating, Swimmirlg etc.

THE RO Y AL WHITE LAKE, N.Y.
VVrite for Brochure

914 583-7325 . ■

Att: PURCHASING MGRS.
W, otfar apačiai Dlacount Prlcaa on

Ouantlty ordera for our famoua

SMOKED TURKEYS

GIFT BOXED FOR HOUDAYS

Phone or wrlte for prices on ordera of 100, 
500, 1000. Fulfy cooked. DelectaMy cured. 

Paramount Prima Ouallty

trbutora (Regular turkays alto avalaMa.) 
SOLOMON & HARRIS 

PouMry Corp.

1«2 R. Graane Ptoca, BMyn 11217 
(212) S3A-1034 or (212) 7VM157

PETE’S 
AUTO AIR CONDITIONING CENTER 

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

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

FOKMEN
tal«ctlon Mow,ny. Proareulv* 
•(•etronk compiny V9d«rn, 

•lr»-c<x»dit:on«d pi»nf In LAJAS.
PUERTO »ICO Is tota.ng too 

man for Moldlng dtp*.. Foraman 
Mušt ba abia to suaorvisa 
•at-up folKtion mofong aqu>> 

mant romeosad of arbov-g. Naw 
•rl’alr. and Mot>o* for mofdlng

Nylon Polystarona w<th oxpa- 
rlanee. Llbeni bcnof.ts and 
focatfon. Sond rosuma fa:

Miką Togoart. DYNAM1C INS* 
TP.UMENT CORP. I1S Eaa* 
•atapaya Rood. Plalnvlow, 

L.l. Htol.

3 DAY FAMILY SPECIAL $69.50 
Redrose Motei čr Housekeeping Cot- 
tages, Minutes from Lake George Vil- 
lage on beautifut Lake Vemare. Prtvate 
Beach, Svvimming, Free Boating and 

Fishing. Call 518 793-1515

NEW YORK__Lietuvos atsiminimų radijo valanda Šeštadieniais nuo 4 iki 5,yal- '
WEVD 1330 kil._ AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 r 6rcė
Dr., Mountainside, N)f. 07092, TEL. (201) 232-55^5. . : |

Mi r jmtmt — “Mario of UtiKianla” ria» 8K»- 9:00 .v»L ta* ■iSJSSS. -75? i-a*. "**>.**
Dtr. pMC. 4r. Joktttaa Stokai, So. Orange, NJ. 07079- \

•>10 vriL ryto WBBI lOM FM tanfš. Vj$dŠ>a Romu Kosyw^w 4-1M8 
•MS OOth FL, Mlddle vma<o, N.T. 11879.

-f

Ekskursiialvykstr nuo

■ r

rugsėjo 11 Iki spalio 2.

BOSTON, MAS8. -rVoOOjM Btop. Minta* WL>TN 1300 kflocyeleo Ir FM »

SKUBU! SKUBŲ!
TELEGRAFU IŠ VILNIAUS 
PRANEŠA, KAD

Lito ekskursija į 
Lietuvą gavo ekstra

1 vietų.

Prašom registruotis 
Litas Travel Servles 

(212) 846-1650
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=|HAPPY LABO* DAYį
■ *■■■   Am»

UNITEDRENT-ALLS
VINNY*S RESTAURANT

1438 Rlngwood Avė.

Haskell, N. J.
(211)4714934

201 835-1750

3358

Tel. 683 -0136

SAN ROC
GLOBĖ BOOK SHOP

DANIO PLASTI C CO VERS
NEILS

TA 80331

141 E 52 
PL 8-8129

1698*Steeę< 
Pante, N. J. 

(201)778-8222

Dining Room. 50 PondMsid Rd. 
W. BronxvtUe. N.Y. 014 861-3200

212 Evorett Avenue 
WYCK0FF, N J. 07481

B.B.HRECOMPANY 
Tkes at Wholeaate Priees 
140 South Virginfa Avė. 

Penas Gtove, N. J.

Ftae Pfctars Remtas 
22nd Aatoury Avė. 
Oceen City, N. J. 
Ca« 800 386-1171

1053 Morris Perk Ava. 
Brome, Naw York

A graat spot 
for supert) food. 

lunch ■ dinnar

6.FHOHT SI, EUZABETH

20\2W-5744

EISEMANN
BUICK-OPEL 

330 W. Old City Rd 
Hicksville, N. Y. 

516 931-0900

CAfKKX3O RE3TAURANT 
Femoer for ottrft** 

ItaH**Food 
399 Jericho Tpke. 

Jericho, N. Y. 
. (516) 831-2727

TBUCKSTOP DINEB 
Good Food at Sensfble Priees 

10S9Pa*enon Plank Road 
->• Secancns, N. J.

KENT BAR & GRILL 
Route 52 — Lake Carinei 

Wbere Good Friends Meet 
Call: (914) 225-9853

Gbn Rock, N. J. O74S* 
Fhone 201 4444800

GUILLEN 
IRONVVORKS

Over 40 Years Experience 
Manufacturers of

JERSEYLAND ABSTRACTCO. , 
Agent for N. J. Beaky TMte laaanace 

Co. 133 HMi St P. a Boa 513 
Menat HoUy. N,J, Call 600 261-0655

Dinner Served Daily from $2.95 
Dancing & Entertainment Fri. & Sat 
- ,14ftS«w MMRivor Road ta .--, 

HAST1NGS, N. Y„ 4914) OR 8-2331

THE COACH HOUSE
Old Tappan RcL, Old Tappan, N J. 

Your Hostess: Mary “Opai” Drojoch 
A charming oonntry pub ofiering casual 
eiegance and distinctive dining. Open 
for lunch and dfamer. Closed Mon. te

Entertainmont Ttavsday Mm Sunday 
rvm cnwnmnwfi( nt^rtvy 

20 Esat Fort Lee Rd. 
BOTOTA, N. J. 07603 

201488-7675

Open 7 Deys a Wsek 
lOMadteon Ava. 
CraaakM,N.J.

BALDWIN HARBOR 
CITOO 

Atlantic Ava. & 
GrandBtvd. 

Baldwin, L.I.N.Y. 
516 223-9875

NINO S RĘST.
Open Noon tifl 11 F. M.

Tel (914) 234-3374 
Route 121, Bedford Village, N. Y.

JOHN’S 
HOME REMODEUNG

. econo-RAMA 
.. VSEDCARS 
SALES teSERVICE 
415 NorthBnadSt 

Elfatabeth, N.J.
Call 201353—3550

ALEiit.6 Gerdai Stabą Hėfrmk 
P. O. Cape MayCeert Hanse 
. N. K<^86094854786 .

THE PARIS INN
featuring (formerty TaUit’s) 
Continental Culsine 

Fri. teSat Jimmie Liddle Duo 
Featuring Robert White 

CATERING FACILITIES FOR 
75-100

1292ALPS ROAD, WAYNE,NJ.
American Express Master Charge 
FOR RESERVATIONS CALL 

Mr. Paris 201 696-0543 
Closėd Mondays

C. W. DHON TRUCDNG 
Foot of Grace Street 

Secancus, N. J. 
Call 201 864-2300

RELIABLE DIESEL SERVICE 
Pert Service Anthorised Mack Dealer 

Reale 22 Lebanon, N. J. 
Call 201 236-2233 ar 2612

HARRY BONNET 
GENERAL te LIFE INSURANCE 

........ 5 Northfield Avė. . ..
West Orange, N. J. 
Call 201 731-1913

Catering for Ali Occasions from 25 
to 400 peopte

ANN te TONY RĘST. "

Specialfadng in Neopolitan Kitchen 
2407 Arthur Avė. 187 St Bs. 

364-9275

AR Appliconts Carefully Screened 
By Multi-linguoi lnterviewers

15 E. 40 St. (Svita 106) 725-5210

DCCON’S BICYCLE SHOP 
7 ' 792 Union St

BrooHyn,N. Y.’ 
212 6364)067

D’AMICO AUTO BODY 
Division of Barich Inc.484 Essex St. 

Hackensack, N. J. 
Call 201 342-7791

ALAPETTS
TBKACO SERVICE STATION

Open 7 Daga A Waek Votasvagen 
Rapalra Oor SpactaRy. Tiras; Battar les 
Aoasaaariaa sadToartag Service to Our 
CtMtoSMrs78Gotfarta Avė. RidRevrood, 

N. J. CS« 201 4464416

N«w Yorkar 
Rt M Mt Lakm, N. J.

LunchMn A Dkinar Svnrad. Ctosvd Mondays. Our
Staaks Are Ssrved to You Staitogtl!

MARY’S TRAVEL AGENCY 
See Mary 

Air— Land 
5861 79 St Ebnhurst, 212 335-0281

Travel Trailera 
Truck Campers 

Motor Homes 
ANDY CARLSČN — PROP. 

SUFFOLK TRAILER SALES 
1100 E. Jericho Tpke. 
Commeck, L. I.N.Y. 

(516)543-9242)

EVERGREEN CEMETERY 
Bushwick Avė. te Conway St 
Brooklyn, N.Y. (212) 4555300

ALBERTS OF LONG1SLAND 
FURNITURE

287 Frout Sfceet Htiapttead, N. Y. 
(516) 48546828, Open Moti;, Tues. 
Thun^ Fri. 9^04-J» (Wed. & Sat 

9-3O6d»)

South Bnmswick
- Asphalt, Ine.

Fresh Ponds Road, Box 304 
Daytori, N. J. 00810 
James Castiglione 

(201) 329-2345

CHESTER’S HIGHWA Y 
< GARAGE 

606 Port Wa«hington Blvd., 
Port Waahington, L.I.N.Y.

516 PO 7-0547

Nerto Jarssy s Flnaat Catartofl For Evary Oocaalon 

Call 334-0010 Now

LYNNE*S AUTO BOOY 
SpecfaKsts in Corvette te ColksiM Work 

55 Greenwood Avė. 
MonMafr.N.J. 

Call 201 7464244

The BEEF g
ANO

BOVRBON^
R62TAURANT. 1

108 East 38th St 
k (Town House Hotal)

p lunch
dinnor 

cocktaHs

Ihc brazNicMi poviMoii 
s optimo culsine

BQWL£
LUMCHEON W 
COCKTAILS 

OINNER

NlCaOLASHAIRSTTUSTS

■i'-\ 433Merrick Rd.
' LyhbrookrL. 1N.Y. 

516 5994569

COOKS -CHAUFFEUHS « HOUSEKRHftS 
HOUS6MEN • CHAM8ERMAIDS • BUTLERS 
GOVERNESSES -COUKES

SZeepūvout Full-PartTime

FRANKLIN LAKĘS FL0M3T 
For Unusual Florai Anangements 

831 Franklin Lakęs Road 
Fnmldfa Lakęs, N. J. 

Call 201 891-8030

SIDETEX CO. INC.
imą 1/3 Mm, 3 Cutaa Mdy. Vtoyl, 

WM Cadar, Steel AviRaMi InataRaVon
. SMVameed 3I3 343-133* «• 333-san

; CHALKLETS 
SODA AND BEERIHSTR1BUTORS 

For cdke Home and Office .Deliveries 
2105 New Branswick.Ave. South 

Piainfield, N. J. Call (201) 9684677

Tues. Reservations 201 — 768-6530 Eapanaton a Redecoratlng Program (Ovar S2M4B0 
Spenį) To FrovMe You wlto Eleganee Fina New

EDWARD'K. CUMMING te <XL» INC.

Eeuopean Delivery. Service by toained 
'' techntetanit. Body andPaint itedp 

416 Morrir Aite. ĖM^eth, N J. 
(201)351-3131 .

Complete Auffiu snd Vbual Service

1887 Norffi Dehea Drive 
Vineiand, N. J. Call 609691-0006

FOREST HILL AUTO BODY & 
' FENDER SHOP

404 Broadway Newark, N.J.
Call 201 481-0800 CHIRILLO’S SEA CREST

RESTAURANT

HEIGHTS AUTO SALES INC. 
Guaranteed U sėd Cars 
Route 46 & Clark St.

" Lodi, N. J.
Call 201778-2782

Starllght Room — 150, Cryatal Room — 275, 
CandMIgM Room — 150, The "Red Room” — 

ZTS, Grand Balroom—<M, Bodege Room—100.
H You Wl»h Wa W« Provlde E»ery Servfca (Muele,

FREEDMAN te COMPANT 
REALESTATE 

1030KingsHighway 
Cherry HiH,N.I. 
Call 609 779-1400

A.C. ELECTRONICS

Lyndtant, N. J.

RIDGECO REALTY 
Call Us for Free Market Value Appraisal 

632 A Bergen Blvd. 
Ridgefield, N. J. 

Call 201 943-0110

4440 Sunrise Hwy. 
Massapequa, L. I. 

516 U 1-4545 FIRST NATIONAL

SAFER FOOD

QUEEN ANNE 
PHARMACY 

376 Qneen AnaeRoad 
Teanedų N. J. 0786& 201836-2889

CAPRI MOTORS CORP.

Call 201 864-8887 or 8644233

MIKE’S AUTO RODY

SAND PEBBLES 
914446-0230 

"We Couldnl Hite the Best Chinese 
Chsf in America. So we mede hkn a 

Partner"

SHERATON 
POST 
INN 

RoutoNo.70 
Cherry HM, New Jersey

Phone 201 279-0313

ĄĄM DENTAL LABORATORT 6W W. Hsrtsdste Avė., White Pfsins. 
(AtintorsectlonRoutss 100A& 100 B)

CaN 609 428-2900

PRODUCTS

505 North Mlchlgan Avė.

Kenllworth, N. J.

THEFOXESDEN

BANK

OF HOPE

Member of F.DJ.C.

CHARLES ANDERSON 
REALTOR

2000 Sprnce Street 
TRENTON, N. J. 08638 

Ph. 609 8824710

105 Prince St

Call 2pl 271-6655
GORCZYCA 

AGENCY 
REALTORS

SpsdsAzIng in Investment Property 
221 Cbsstnut St Roselle, N J. 

201 241-2442

HARNISH BROWN 
PAVING CO. INC.

HOPE, NEW JERSEY

FISHERMAN’S INN
Long Island’s Newest Seafood Pub-

Featurlng Contpteto Ffosh S«afood DinnerM

; FRIDE AUTO RODY PAINTING

107Mi<9andAve.

Call 201 7964868

CULLKAN.

We do Osnsrsl Auto Rspsirs

SS MANSTTO HMX RD, PLAINVISta

618 822-9644

A rew 86LBCTI0N8 FROM OUR MINU 
Uvs Matas LsMsr—646, Mhrtmp Scsmpl — ■

Industrisl, Residentisl. 
Commercisl Psving 

P. O. Box 68 Mssonville. N J. 
Call 609 2674288

2M7Rontott' 
Union, N. J. 01683 

201688-1600

JAMES A. KAELDf REAL ESTATE

tAERTS CARE SHOP

345 Roff AVv. PaHtadtoPtok, N. J. 
CallSO! 9474155

MP ANDSTIPINC.

r WadtecRiver,N. Y.

CaB SOI 2614800

THE LEHRER-CRABIEL 
PUNERALHOME

mtvicv wibi otyniiy. oincM iooa 
0AVID B. CRABIEL

176 WMST MLT0N AVINUI
RANWAV, NJ.

GRANGER’S TEXACO 
SERVICE STATION

Ali Dinnen include: Appetizer or Soup, Crisp Green Salad, Choice of 
Dressing, Baked Potato, French Fries or Fresh Vegetable of the Day, 

Dessert and Coflee.
CHILDREN-S Menu — From 1.7S

Specislty of the House Lobater Fra Diablo. Lobeter Tali Fra Dlablo 
Buckot of Stoamsrs — 2.50 per pereon. 4.00 for two



aikštės ir įrengimai kitokiems 
užsiėmimams. Klubo nariai ne
nori atsilikti nuo kitų pabaltie- 
čių brolių. Jie nori statyti klu
bą, kuris jungtų visus lietuvius,

Rūgpiūčio 12 susirinkime klu
bo nariai balsavimo keliu nu
sprendė ieškotiir pirkti5akrus 
žemės, kur tilptų Įdubo pastatas,

S
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Tiežinomi piktadariai iŠ rug- 
piCėio 13 į 14 nakties metu įsi
brovė į lietuvių Šv. Onos baž- 
dyčią, JerseyCity, N. J. Išnešė 
liktorių žvakides, sugadino durų 
“traktus, išnešė misinginius 
vamdentekio vamzdžius, suga- 

pečių ir buvo mėginę net
i AjKrHO fahamalmlą Tos para- -

Vienuolynas -------- __4S$-7M8 p^ klebonu yra kun. V. Ka- maudymosi baseinas, teniso
Kultftros Židiuyc ral-ovičius.

Atgyja Amerikos Lietuvių 
Suffolk County klubas

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Brooklyno vienuolyno 
viršininkas, ir Tėv. Kornelijus 
Bučinys, OFM, Darbininko re
daktorius, kitą savaitgalį daly
vaus PLB seime, įvykstančiame 
Washington, D.C. Ten atsto
vaus Lietuvių Rašytojų Draugi
jai, Darbininkui, Aidam ir lietu
viam pranciškonam.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj Pildomoji Taryba rugpjū
čio 4 New Yorke metiniame su
važiavime dr. Danielių Degėsį 
išrinko daktaru kvotėju. Jis į 
SLA14 kuopą Clevelande įstojo 
prieš 20 metų. Jis tvarkys Su
sivienijimo medicinos ir sveika
tos klausimus bei eis Pildomo
sios Tarybos nario pareigas iki 
1974 seimo, kuomet delegatai 
ratifikuos naujai išrinktą kandi
datą.

Tėvynė, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj New Yorke lei
džiamas organas, kaip praneša 
SLA Žinyba, rūgpiūčio mėnesį 
dėl atostogų neišleidžiamas.

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redaktorius, išvyko vasa
ros atostogų. Redakcijon 
tuoj po Darbo dienos.

grįš

Tautos šventės 
minėjimas

Rugsėjo 8 yra lietuvių tautos 
šventė. Šiemet ji bus paminėta 
rugsėjo 9, sekmadienį.

Iškilmingos pamaldos bus 11 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Po pamaldų — tautos šventės 
minėjimas — akademija parapi
jos "saloje. Bus paskaita ir me
ninė dalis. įėjimas visiem lais
vas.

Kviečiame visus lietuvius, o 
ypatingai šaulius ir ramovėnus 
gausiai dalyvauti ir palaikyti 
mūsų tautinių švenčių tradicijas.

Ramovėnai ir Simo Kudirkos 
kuopos kauliai

Vidas Monstvilas ir Rima Zubaitė, Toronto studentia, atosto
gų metu lankėsi New Yorke ir Darbininko redakcijoj, lydimi 
Danos Zubaitės iš Long Island, N. Y.

Kultūros Židinio statyba 
artėja prie pabaigos:

— Baigtos vidaus sienos, ir pradėti 
dažymo darbai.

— Sudėtos spaustuvės grindys, ir bai
giamos terazo grindys.

— Baigiama dėti visos lubos.
— Baigiama sudėti tualetus ir prau

syklas.
— Dedamos apšvietimo lempos.
— Pradėti kiemo tvarkymo darbai.
— Visi kontrakte numatyti darbai bus 

užbaigti rugsėjo mėn.
Kontraktoriui apmokėti dar trūksta 

60,000 dol.
Laukiame Jūsų skubios ir nuoširdžios 

pagalbos.

Franciscan Fathers 
Building Fund 
680 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Maironio lituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 8, šeštadienį. Mokykla 
veiks toje pačioje vietoje kaip ir 
praėjusiais metais, Holy Child 
Jesus mokykla, 111-11 86 Avė. 
Įėjimas iš 111 Street, Richmond 
Hill. Veikia visi 8 skyriai ir šie
met atidaroma aukštesnioji li
tuanistinė mokykla su 9 sky
riumi, kad tokiu būdu būtų pa
gilintas jaunimo lituanistinis
švietimas. Visi prašomi savo Jonas Nagel, 73 metų am- 
vaikus leisti į lituanistinę mo- žiauas, gyvenęs Middle Village, 
kyklą.

i A. a. Antaninos Ošlapienės 
dviejų metų mirties sukaktis pri
siminta rūgpiūčio 18 d. Tą dieną 
9 v. Apreiškimo parapijos bažny
čioje buvo pamaldos, po pamal
dų Cypress Hills kapinėse pa
šventintas paminklas. Pašventi
nimo apeigas atliko kun. A. Rač
kauskas. Dalyvavo gražus bū
relis giminių, artimųjų bei bi
čiulių. Po visų apeigų visiem 
dalyviam priėmimą surengė sū
nus Algis ir Elvyra Ošlapai, gy
veną Richmond Hill.

Jean Balukas, 14 metų lietu
vaitė iš Brooklyn, N. Y., lai
mėjo pirmą 2000 dol. premiją 
ir rūgpiūčio 11 tapo moterų 
čempione National Open Po
cket biliardų turnyre Sheraton- 
Chicago viešbuty, Chicago, III. 
Ji antrą kartą nugalėjo Donna 
Ries, 26 metų psichologę, kuri 
praeities metais baigė turnyrą, 
laimėdama penktą vietą.

Dr. Br. Radzivanas dalyvavo 
Liet. Fronto Bičiulių studijų sa
vaitėj, kuri buvo rūgpiūčio 5- 
12 Dainavoj.

Skautai rūgpiūčio 18, šešta
dienio vakarą, dviem autobusais 
išvyko į jubiliejinę stovyklą. 
Prie Woodhaveno ir J amai co s 
kampo vakare buvo susirinkę la
bai daug žmonių skautų palydė
ti.

Antanas ir Aušra Sabaliai rug- 
pitkčio 19 išskrido į Europą tri- 
jį savaičių atostogų. Aplankys 
Vokietiją, kur dalyvaus lietuvių 
studijy savaitėj. Ten A. Sabalis 
skaitys paskaitą. Paskui keliauja 
i Austriją ir Italiją.
Pulk. K. Škirpa praeitą savaitę 

lankėsi pranciškonų spaustuvėj 
ir Darbininko redakcijoj. Jis čia 
buvo atvykęs spausdinamos 
knyjgos reikalais.

mir^ rūgpiūčio 12. Pašarvotas 
M. Valinskienės laidojimo kop
lyčioje. Iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios laidojamas rūgpiūčio 
16 §v. Jono kapinėse.

NKišics už Marijos S. Dabulis 
sieką, s nėjus vieneriems metams 
nuo jos mirties, bus pranciškonų 
hplyčioje rugsėjo 26 d. 8 v. 
Užprašė P. Šlapikas iš Maspe- 
tbo.

Natalija Jasiukynaitė atosto
gauja Iowos valstijoj pas savo se
serį Mrs. Meyers. Siųsdama re
dakcijai sveikinimus, dailininkė 
praneša, kad ruošia naujus pa
veikslų komplektus. Jos paroda 
pramatoma 1974 rudenį Pen and 
Brus h galerijoj New Yorke.

Leonardas Žitkevičius Pa
vergtų Tautų Savaitės proga 
sueiliavo ir pasiuntė New Yor
ko dienraščiui Daily News tokį 
posmą (jis buvo išspausdintas to 
dienraščio Voice of the People 
skyriuj):

CAPTIVE NATIONŠ
Brooklyn: Thanks to the sum- 

įvi* (—-"“O» ....... ..
Uit the enslaved natioas will 
suffe^r more and more.

LEONARD ŽITKUS.

Klubas apžiūrėjo tinkamą že
mės sklypą ir daro žygių jį nu
pirkti, nes be tokio klubo Long 
Islando ir New Yorko lietuviai 
toliau sunkiai beišsivers, norė
dami bendrauti savo tarpe. Tai 
drauge palaikytų ir lietuvybę.

Šiuo metu klubas turi kuklią 
sumą pinigų ir šiek tiek neju
damo turto. Žemės pirkimas ir 
statyba bus vykdoma, parduo
dant "šėrus”, kurie bus po 25 
dol. Klubas tikisi, kad tokias ak
cijas — šėrus pirks ne tik arti
mos apylinkės, bet ir tolimesnių 
vietų Amerikos lietuviai bei jų 

m meeting, no more cold war. draugai.

DARBININKE 
GAUNAMOS ŠIOS 

KNYGOS:

intasis Raštas, Naujasis 
Testamentas 5 dol.

Dievas Šiandien, kun. dr. J. 
Gutausko 6 dol.

Ištiestos rankos, J. Gailiaus 5 
dol.

Už mylimą Baltiją, A. Bražins
ko eilės 2 dol.

Karnavalo aikštėje, J. Švaisto 
novelas 5 dol.

Didieji dabarties klausimai, 
Dr A- Maceinos 6 dol.

Dabarties kankiniai, M. Raiš
upio L0 dol.

Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos 
5 dol.

Taikos rytas, J. Gliaudos no
vele -4 dol.

Užlcandis, J. Jankaus novelės 
4.50 dol.

Pasisėjau žalią rūtą, P. Naujo
kaičio 4 dol.

Aidai ir šešėliai, V. Kavaliūno
5 dol.

Kiauros rieškučios, A. Mustei
kio 4S0 dol.

Jurgis Krasnickas, V. Liulevi- 
čiiis4 <loL

Kreiptis į Darbininko admi
nistraciją.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ

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

Kelionės reikalais skambinti 
G L 2- 2923,

Lake Ronkonkoma išnuomoja
mas papiginta kaina vienam ar 
dviem Smonėm butas iš 2 ar 3 
kambarių su visais patogumais. 
Heilas karts nuo karto, savinin
kam išvykus, prižiūrėti namą. 
Skambinti po 7 v.v. (516) 981- 
0141

Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731.

Lietuviai, nepraleįskime pro
gos sukurti linksmą ir malonų 
klubą, kuris jungtų visus lietu
vius ir ilgam tarnautų lietuviš
kiems reikalams!

Gera proga su klubu ir su klu- 
biečiais susipažinti bus per jų 

_ v ___ _ . . tradicinį pikniką, kuris bus rug-
neatsižvelgiant nei. -politinių, sėjo 9, sekmadienį, 2784 Ocean 
nei religinių ar kitokių skirtu- Avė., Ronkonkoma, N. Y. Tai yra 
mų. visai prie patLong Island Ex-

press, Exit 59. Išsukę važiuokite 
Brooklyne baigiamas statyti į šiaurę, ir čia pat pamatysite 

Kultūros Židinys, kur galės susi- lietuvišką trispalvę.
rinkti lietuviai, dideliems kultū- Jurgis Birutis
riniams užsimojimams, čia bus —■ "■ '■ ..................   -

V- KUDIRKOS MOKYKLA

Tačiau reikia vietos, kur ga
lėtume praleisti karštas vasaras, 
besimaudydami baseine, be
vaikščiodami po medžiais parke, 
čia pat atsigaivindami gėrimu 
ir užvalgydami. Ir visa tai bus 
lietuvių žemėje! Vyresniesiems 
būtų patogu susitikti savo pažįs
tamus ir pabendrauti. Jaunie
siems batų puiki proga sportuo
ti, susitikti su jaunimu. Į tokį 
klubą mielai važiuotų jaunimas 
ir vaikai.

Jau dabar visi kviečiami įsi
rašyti nariais į klubą. Įstojama
sis mokestis kol kas yra tik 10 
dol., metinis nario mokestis — 
2.50 dol. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į klubo pirmininką: J. L.

Lietuviai dalyvaus Dievo dienoje
New Yorko apylinkėje, St. 

John’s University, Grand Cent
ral ir Utopia Parkways, Jamaica, 
rugsėjo 15, šeštadienį, 1 vai. po
piet įvyks Dievo dienos iškil
mės. Šventę organizuoja “Con- 
cemed Citizens For God and 
Country”. Bus pagarbintas Die
vas kaip kūrėjas ir valdovas, 
paminint visas karų aukas, taip 
pat ir nekaltas nusikaltimų au
kas. Kardinolo J. Cody įgaliotas, 
iškilmėse dalyvaus vysk. Vin
centas Brizgys.

Įspūdinga programa prasidės 
trumpa eisena. Po- to bus mi
šios, kurias koncelebruos kardi
nolai, arkivyskupai, vyskupai 
su vietos vyskupu F. Mugave- 
ro, lietuviu vyskupu V. Briz
giu ir su daugeliu kunigų. Lie-

DIEVO DIENA

Maldos, pamaldų ir susitelkimo valandos Dievo garbei Įvyksta rugsėjo 15 dienų, 1 vai. pp., 
ieitadlenj, šv. Jono Universitete Grand Central Ir Utopia Parkways, Jamaica.

Visi lietuviai kviečiami ir visi laukiami

ypač organizacijos su savo vėliavomis Ir uniformomis bei tautiniais drabužiais.

"Pavergtų Tautų Tautinių Šoklų Šokėjai” atliks meninę programų. Dalyvauja New 
Yorko Lietuvių Tautinių Šoklų Ansamblis, vad. Jadvygai Matulaitienei.

Įėjimas nemokamas. Automobiliais Ir autobusais (važiuoti Ii Union Tumplke prie 175
St., Gate 4; Utopia Pkwy. Gate 2 ar 3; Grand Central Pkwy. Gete 7 ar 8

Užbaigiama šv. Tėvo palaiminimu.

LIETUVI, DALYVAUK IR KITUS PARAGINKI

PRADEDA MOKSLĄ
Elizabetho V. Kudirkos litua

nistinė mokykla pradeda naujus 
mokslo metus rugsėjo 8 dieną, 
9:30 vaL

Toji nedaug save garsinanti 
mokykla daug prisideda prie 
N. J. lietuviškojo gyvenimo. Ke
liasdešimt jaunų lietuviukų 
mokosi lietuvių kalbos, dainų, 
tautinių šokių. Lietuvių šventi
niuose parengimuose mokiniai 
dažnai atlieka dalį meninės pro
gramos.

Mokyklos Kalėdų eglutės va
karas visuomet sutraukia daug 
lietuvių vaikų, net ir mokyklos 
nelankančių. Tradicija virtę mo
kyklai paremti pavasario baliai 
praeina su dideliu pasisekimu, 
nes N. J. lietuvių bendruomenė 
vertina ir remia mokyklos darbą.

Mokykla turi dvi tautinių šo
kių grupes ir, tur būt, geriau
sią rytinio pakraščio lietuvių rėčkas, Mykolas Cibas, Vytautas 
vaikų chorą.

Pradedant naujus mokslo me
tus, mokyklos vadovybė kviečia 
šeimas, kurių vaikai dar lietu
viškos mokyklos nelanko, leisti 
savo vaikus į V. Kudirkos šeš
tadieninę mokyklą.

Mokyklos vedėjas yra visiem 
žinomas, ir ,visų mėgiamas Jqin. 
Juozas Pragulbickas. Tame dar
be jis turi ilgų metų patyrimą.

Mokyklos adresas: Šv. Petro ir 
Povilo parapija, Ripley Place, 
Elizabeth, N. J.

G. A.

tuviai kunigai prašomi gausiai 
dalyvauti. Atitinkamas korteles- 
kvietimus galima gauti kreipian
tis į LKRŠ įstaigą, 64-09 56 Rd., 
Maspeth, N. Y. 11378.

Po mišių bus programa, kurioj 
dalyvaus įvairių tautinių grupių 
meniniai vienetai. Lietu
viai galės džiaugtis New Yorko 
lietuvių tautinių šokių grupe, 
kuriai vadovauja J. Matulaitie
nė.

Visos lietuvių grupės ir asme
nys gali dalyvauti be ypatingo 
kvietimo, nes įėjimas nemo
kamas. Jau žinoma, kad rengia
si dalyvauti lietuvių veteranai, 
ateitininkai, Lietuvos vyčiai, 
skautai. Visi laukiami su tauti
niais drabužiais, vėliavomis ir 
atitinkamais plakatais. KR

Inž. Jurgis Katelus su žmona 
Alberta iš Mountainside, 
N. J., rūgpiūčio 28 išvyksta 
trim savaitėm į Europą. Lan
kysis Belgijoj, Šveicarijoj, 
Ispanijoj ir Maroke. Inž. J. 
Katelus, Elizabetho mieste 
turi nuosavą fabriką, kuria
me dirba visokius dalykus iš 
plastikos. Jo tėvas daugelį 
metų yra buvęs Elizabetho 
mieste sėkmingas vaistinin
kas ir geras lietuvis, jau mi
ręs, o motina dar gyva — 
Darbininko ir kitų lietuviš
kų laikraščių skaitytoja ir ži
noma keliauninkė. Linkime 
sėkmingos kelionės.

JURY KOMISIJA DAINOS 
KONKURSUI

Gydytojų korporacijos Frater- 
nitas Lithuanica New Yorko sky
rius yra paskelbęs konkursą 
muzikams. Jie turi sukompo
nuoti muziką Birutės Pūkelevi- 
čiūtės premijuotam eilėraščiui.

Dabar sudaryta New 'Yorke 
muzikų jury komisija, kuri įver
tins atsiųstus kūrinius. Į jury 
komisiją įeina: kun. Ladas Bud

Strolia, Vincas Mamaitis ir dr. 
Vaclovas Paprockas.

Konkurso terminas — š. m. 
rugsėjo 1 d.

Naujos elektrinės rašomosios 
mašinėlės, Olympia de Lux, su 
lietuviškais ženklais gautos 
Spartoje. Mašinėlės gaminamos 
V. Vokietijoje. Užsakyta buvo 
prieš Kalėdas. Kreiptis į Spartą: 
10 Barry Dr., East Northport, 
N. Y. 1173J.

Jonas Maslauskas, kuris lan
ko Shore Road School Bell- 
more, L.I., ir yra 6 skyrių- 
je, su savo klase dalyvavo 
tarptautiniame festivalyje, 
kur įrengė lietuvišką stalą su 
lietuviškais valgiais ir pa
puošalais. Jis pats pasirišęs 
lietuvišką kaklaraištį.
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