
MR. EDM* MS1UJ.AS 
^704 W. 70th PL*.
' ' U, c 6062?CHLC.V30, ILt. , ..

DARBININKAS
Vol. LIX, Nr. 35
Rugpiūtis-August 30, 1974 Penktadienis-Friday

SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.
Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn. N. Y. 1 1207 15 centų

FORDAS IR LIETUVA
Pakartajam iš C.R. 88 kongreso 2 sesijos H. Con. Res. 342.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
AUGUST 6, 1964

Mr. FORD submitted the tallovving concurrent resolution; which 
was referred to the Committee on Foreign Affairs

CONFURRENT RESOLUTION

Savaitės įvykiai 
Rugpiūčio 20-27

RAGINA PROTESTUS SIŲSTI 
N. ZELANDIJAI

Whereas the Charter of the United Nations declares as one of its 
purposes the development of friendly relations among nations 
based “on respect for the principle of equal rights and 
selfdetermination of peoples”; and

Fordo-Rockefellerio 
medaus mėnesio 
pradžioje

Naujos eros pradžia?
R. Nixonui pasitraukus iš pre

zidento pareigų ir jas perėmus 
G. Fordui, opinijoje buvo suda
rytas tokis pasitenkinimas lyg po 
pasisekusios revoliucijos. Pasi
tenkinimas dėl to, kad, pasak 
Fordo, baigėsi “nakties slo
gutis”, kuris grėsęs palaužti 
Amerikos santvarkos tradicijas. 
Dabar apsaugos sekr. Schlesin- 
geris paskelbė, kad Kongresui 
svarstant nepasitikėjimą Nixo- 
nui, jis ir Pentagonas budėję 
ir saugoję Baltųjų Rūmų ryšius 
su kariuomene: esą galėjęs bū
ti tiesioginis įsakymas iš Baltų
jų Rūmų kuriam kariuomenės 
daliniui konstitucijos tvarką pa
žeisti. Kitaip sakant, baimintasi 
karinės diktatūros. Ar ta baimė 
turėjusi kokį pagrindą, kas žino, 
bet ja dabar norima parodyti, 
kad rūpėjo išlaikyti Amerikos 
konstitucijos tvarką nuo pažeidi
mo. I^š čia ir džiaugsmas, kad 
ji išlaikyta. Tai džiaugsmas, kad 
nors iš geldos išlietas vanduo, o 
su juo ir vaikas, bet gelda liko 
sveika.

Ir vis dėlto “gelda” buvo į- 
skelta: atėjo į Baltuosius Rūmus 
asmens tom pareigom žmonių 
nerinkti, kaip turėtų būti pagal 
tradiciją. Ypačiai krinta į akis 
Rockefellerio atvejis, kurio pa
stangos atsirakinti Baltųjų Rūmų 
duris rinkimų raktu nebuvo sėk
mingos. Šia prasme Fordo ir 
Rockefellerio atėjimas yra nau
jos eros pradžia.

Naujoji Zelandija 1 rugpiūčio 
22 pripažino Lietuvos inkorpora
ciją į Sovietų Sąjungą. Apie tai 
telefonu iš Australijos buvo pa
informuotas Vlikas, kuris tuoj 
perteikė liūdną žinią Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Tuoj Ameri
kos Lietuvių Taryba telefonu 
susisiekė su Naujosios Zelandi
jos ambasada VVashingtone, kuri 
šią žinią patvirtino ir telefonu 
perskaitė tuo reikalu padarytą 
Naujosios Zelandijos vyriausy
bės pareiškimą, kuris savo turi
niu labai panašus į Australijos 
pareiškimą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
prašo pavienius lietuvius ir or

ganizacijas reikšti protestus laiš
kais, telegramomis ir demon
stracijomis prieš tą neteisybę 
ir skriaudą lietuvių tautai.

Naujosios Zelandijos prem
jero adresas: The Right Honor- 
able Norman E. Kirk, Prime Mi- 
nister, Parliament Building, 
Wellington, New Zealand.

Ambasados adresas: Ambassa- 
dor Lloyd White, Embassy of 
New Zealand, 19 Observatory 
Circle, N. W., Washington, 
D.C. 20008. ALT įstaiga tar
pininkaus telegramų siuntime. 
Naujosios Zelandijos konsulatai 
yra Los Angeles, San Fran-

cisco ir New Yorko miestuose. 
Chicagoje nėra.

ALT informacija
- o -

PLB valdyba paragino visų 
kraštų Lietuvių Bendruomenes 
siųsti kuo gausiau protestus N. 
Zelandijos vyriausybei adresu: 
Hon. Norman E. Kirk, Prime 
Minister, Wellington, Nevv 
Zeland.

Amerikos lietuviai gali siųsti 
N. Zelandijos atstovui: Hon. 
Lloyd VVhite, Ambassador, 19 
Observatory Circle, Washing- 
ton, D.C.

Whereas the Union of the Soviet Socialist Republics has by force 
suppressed the freedom of the peoples of Latvia, Lithuania, 
and Estonia and continues to deny them the right of self- 
determination by free elections; and

and

con- 
seek

Whereas suppression of the freedom of the peoples of Latvia, 
Lithuania, and Estonia is an invitation to violence 
threatens the peace: Therefore be it 
Resolved by the House of Representatives (the Senate 

curring), That the President of the United Statės should
through the United Nations and otherwise to bring about the 
withdrawal of Soviet forces stationed in Latvia, Lithuania, and 
Estonia and the holding of free elections in those nations to the 
end that they may once again live as free, independent, and 
sovereign members of the community of nations.

Fordo slaptas užnugaris
Prezidento Fordo pirmi pa

reiškimai ir žingsniai buvo su
tikti labai palankiai kaip konso
lidacijos ir atvirumo veiksmas. 
Dabar NYT rugp. 26 paskelbė, 
kad tie žingsniai buvo paruošti 
jo draugų, tarp kurių buvo vie
nas iš Baltųjų Rūmų ir net vie
nas demokratas. Paruošti iš 
anksto, slaptai ne tik nuo Nixo- 
no, bet ir nuo Fordo. Ta grupė 
sudarė 
dentui 
pirmą 
dentu
Taktiką nustatė tokią, kuri skir
tųsi nuo Nixono ir patenkintų 
nepatenkintuosius.

naujam būsimam prezi- 
taktikos planą, parašė 

kalbą, net ir viceprezi- 
numatė Rockefellerj.

Rockefellerio dorybės
Rockefellerio nominavimas į 

viceprezidentus sukėlė naują 
pasitenkinimą drauge su siūly
mais viceprezidento pareigas 
praplėsti. P re z. Fordas kalbėjo 
apie opiausią dalyką perduosiąs 
viceprezidentui — kovą su in
fliacija. Spaudoje labiau kelia
mas jo nusimanymas užsienio 
politikoje, ypačiai lotynų Ameri
koje. Monitor, keldamas Rocke
fellerio politinę iniciatyvą, pri
minė, kad jis paveikęs ir Eisen- 
howerį leistis į susitikimą su 
Chruščiovu Ženevoje 1955. 
Tablet, girdamas viceprezidento 
parinkimą betgi priminė, kad 
Rockefellerio bankinės operaci
jos ir naftos biznis lotynų Ame
rikoje jo politiką gali daryti ten 
įtartiną.

Santūriai, bet palankiai 
Rockefellerj sutiko ir Maskvos 
spauda. O Brežnevas pasakė, 
kad tai bus daugiau nei vice
prezidentas. Matyt, turėjo gal
voje, kad Dovydas Rocke- 
felleris, Chase Manhattan Bank 
prezidentas, yra atidaręs Mask
voje savo skyrių su paskirtim or
ganizuoti Sovietam kreditus. 
Tuo gal remiamos stiprėsian- 
čios detente viltys. Tačiau iš ki
tos pusės Sovietus neramina 

(nukelta į 2 psl.)

AUSTRALIJOS PARLAMENTO 
OPOZICIJOS VADAS ATSAKĖ PLB 
VALDYBAI DĖL BALTIJOS 
VALSTYBIŲ

PLB valdybos pirmininkas 
inž. Bronius Nainys tarp kitų 
protesto laiškų parašė raštą ir 
Australijos opozicijos vadui B. 
M. Snedden, prašydamas jį į- 
taigoti vyriausybę, kad ji savo 
sprendimą pakeistų. Rugpiūčio 
19 iš B. M. Snedden gavo at
sakymą, kuriame rašoma:

“Kaip jūs žinote, liberalų par
tija griežtai priešinga darbiečių 
vyriausybės pasalūniškam Balti
jos valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą pripažinimui. 
Čia aš pridedu savo pareiškimą 
spaudai, duotą rugpiūčio 4.

“Opozicija mano, kad šis 
veiksmas buvo ir nereikalingas

ir nepateisinamas, ir pasmerkė 
vyriausybę dėl vengimo duoti 
viešą pareiškimą ar net paaiš
kinti savo veiksmą. Ministeris 
pirmininkas neatsakė į mano 
klausimus, kuriuos telegrama 
pasiunčiau rugpiūčio 4 ir pas
kiau rugpiūčio 8. Aš rašysiu ir 
toliau ministeriui pirmininkui, 
iki gausiu patenkinamą atsaky
mą”.

PLB valdyba tebekviečia vi
sus protestuojančius lietuvius 
rašyti opocijos vadui Hon. B.M. 
Snedden, Leader of the Opposi- 
tion, Parliament House, Can
berra, A.C.T. 2600, padėkas ir 
prašymus, kad reikalautų iš vy
riausybės sprendimą pakeisti.

Amerikos Lietuvių Tarybos centrinėj būstinėj Chicagoje liepos 24 įvyko spaudos 
konferencija. Pranešimą padarė pirm. dr. K. Bobelis apie tarptautinį antikomunistinį 
kongresą Taivvane ir apie lietuvių kongresą, kuris bus rugsėjo 28 - 29 Chicagoj. 
Nuotraukoje matome iš k. kun. A. Stašį, Altos vicepirmininką, dr. Petrą Jokubką, 
Teodorą Kuzienę, Altos valdybos narę, Teodorą Blinstrubą, Altos vicepirmininką, Mariją 
Rudienę, Balfo pirmininkę, Valerijoną Šimkų, Altos protokolų sekretorių, konsulę Juzę 
Daužvardienę ir Martyną Gudelį, Naujienų redaktorių ir Altos tarybos narį. Nuotr. V. 
Noreikos

SNEDDEN KLAUSIMAI WHITLAMUI DĖL 
BALTIJOS VALSTYBIŲ PRIPAŽINIMO 
SOVIETAM

Australijos parlamento opozi
cijos vadas Snedden rugpiūčio 
4 paskelbtame pareiškime pa
smerkia vyriausybės veiksmą, 
kuriuo ji pripažino Baltijos vals
tybių inkorporaciją į Sovietų Są
jungą; kaltina vyriausybę trau
kiantis nuo Vakarų sąjungininkų 
ir artėjant į “neutraliąsias” vals
tybes, ypatingai smerkia politi
ką, priešingą Amerikai. O dėl 
Baltijos valstybių inkorporacijos 

pripažinimo kelia ministeriui 
pirmininkui šiuos klausimus, į 
kuriuos prašo skubiai atsakyti:

1. Kada tas sprendimas (pri
pažinimas) padarytas?

2. Kas jį padarė?
3. Ar jam pritarė kabinetas ir 

partijų vadai?
1 4. Kodėl sprendimas buvo lai-

komas reikalingas kaip tik šiuo 
metu?

5. Kada apie tai painformuo
tas Australijos ambasadorius 
Maskvoje?

6. Kada painformuota Sovietų 
vyriausybė?

7. Kodėl nebuvo painformuo
ta Australijos visuomenė ir par
lamentas apie pasikeitusią už
sienio politiką?

8. Ar Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos piliečiai, gyveną Australi
joje, dabar Australijos vyriausy
bės yra laikomi be pilietybės?

9. Kada Latvijos konsulas 
Melbourne painformuotas apie 
sprendimą?

10. Ar jis toliau nebeturi jokio 
formalaus statuso? Jei taip, nuo 
kada?

Iš Australijos LB praneša apie reakcijas

Aktyviausiai reiškėsi Sydney, 
Canberra, Melbourne, Hobart, 
Adelaide apylinkės, susisiekę 
su estais ir latviais. Jų pastan
gom apie Australijos vyriausy
bės žingsnį rašė Sydney Mor- 
ning Herald, Melbourne The 
Age, The Sun, The Herald, Can
berra Time, o taip pat Adelaide 
The Advertiser; Hobarte net du 
vietiniai laikraščiai ir nacionali
nis The Australian. Dienraštis 
Canberra Times, pradžioje rašęs 
mum palankiai, kitą dieną jau 
atsisakė dėti apmokamą skelbi
mą ir visom informacijom buvo 
šykštus.

Canberroje rugp. 7 prie par
lamento rūmų buvo demonstra
cijos. Dalyvavo 700-800. Kalbėjo 
opozicijos atstovas Peacock, se
natorius Greenvvood ir kt. Buvo 
paruošta peticija senatui, kurią 
visi dalyviai pasirašė. Demon
stracija buvo trumpai perduota

per televiziją, plačiau per radi
ją-

Sydney, Melbourne ir Adelai
dėj rugp. 9 buvo demonstraci
jos su uždegtais fakelais. Labai 
geri ir naudingi komentarai 
buvo visuose trijuose Melbour
ne dienraščiuose, radijuje ir te
levizijoje. Sydney demonstravo 
4000 ir spauda buvo palanki, 
Melbourne demonstracijoje 
dalyvavo apie 5000, Adelaidėj 
3000. Adelaidėj spauda buvo 
šykšti, bet demonstracijoj kal
bėjęs šen. Davidson nuvežė mū-

KĄ TIE PRIPAŽINIMAI REIŠKIA?
Australijos ir Naujosios Zelan

dijos vyriausybės pripažino 
Baltijos valstybių inkorporaciją į 
Sovietų Sąjungą.

Tai, be abejo, Baltijos vals
tybėm tam tikras politinis pralai
mėjimas. Bet ne tik Baltijos vals
tybėm. Tai pralaimėjimas ir 
tarptautinėje politikoje teisės 
bei moralės principam. Tai ne 
tik toleravimas svetimo imperia
lizmo įvykdytam smurtui, bet ir 
to smurto įteisinimas.

Toks įteisinimas yra priešin
gas po antrojo pasaulinio karo 
skelbtiem pagrindiniam prin
cipam: tautų apsisprendimo
teisei ir žmogaus teisių dekla
racijai. Priešingas Jungtinių 
Tautų chartai . . .

Po antrojo pasaulinio karo im
perialistinės agresijos ir genoci
do vykdytojai buvo teismo 
sprendimu kariami. Dabar agre
sijos ir genocido veiksmai į- 
teisinami.

Buvo tada teisiami ir kariami 
diktatūrinių režimų atstovai. 
Dabar genocido ir imperialisti
nių užgrobimų aktus, įvykdytus 
sovietinės diktatūros, jau įteisi
no demokratinės vyriausybės, 
vadovaujamos socialistų. Jie į- 
pilietina smurtą tarptautiniuose 
santykiuose.

Koks pasikeitimas per 30 
metų! Pasikeitimas barbariios 
link!

-o-
Kodėl demokratinės vyriausy

bės vykdė tuos aktus, priešin-

gus ne tik tarptautiniam įsi
pareigojimam, bet ir savo par
tijų deklaruotiem principam?

Vargiai bus suklysta teigiant, 
kad į tą kelią pastūmėjo nusi
vylimas pirmiausia J. Tautom. 
J. Tautų pirmatakas, Tautų Są
junga, prieš antrąjį pasaulinį ka
rė pašalino iš savo tarpo Sovie
tų Sąjungą už agresiją prieš 
Suomiją. J. Tautos nė to padary
ti neįstengė, kada tas pats agre
sorius jau po visų deklaracijų 
vykdė agresiją prieš Vengriją, 
Čekoslovakiją. Visi mato, kad 
J. Tautos yra bejėgės pastoti ke
lią agresijai, invazijai. Jos nėra

(nukelta į 2 psl.)

sų peticiją į senatą ir Adelai
dės arkivyskupas bei jo koadju
torius pareiškė vyriausybei vie
šą protestą;

Mūsų peticijos iš visų vietų 
senatui buvo perduotos rugp. 
13 ir 15. Peacock kalbėdamas 
pareiškė, kad liberaliu partijai 
grįžus į valdžią pripažinimas bū
siąs atšauktas.

Veikė ne vieni baltiečiai. Ir 
kitų tautybių Australijos pilie
čiai parodė mum labai daug sim
patijos.

Rugpiūčio 27, antradienį, 2 vai. popiet, (laikraš
tį baigiant ruošti spaudai), atėjo žinia iš okupuotos 
Lietuvos, kad Simas Kudirka paleistas iš kalėjimo ir 
vieši pas savo motiną Griškabūdyje. Šiuo metu šios 
žinios yra tikrinamos per įvairius šaltinius — JAV 
valdžią, pasaulinės spaudos reporterius ir rusų disi
dentus.

A.A. KAZIMIERAS ČIBIRAS 
_______ 1911.VI.5 — 1974.VIII.11___

Kazimieras Čibiras, Montevi- 
deo, Urugvajuje, pasiuntinybės 
spaudos atttache š. m. rugpiū
čio 11, ištiktas širdies smūgio, 
mirė. Palaidotas rugp. 12.

Tai naujas nuostolis Lietuvos 
diplomatinei tarnybai ir Lietu
vos reikalų propagandai.

Kaip spaudos darbininkas 
(slapyvardžiu Verax) K. Čibiras 
daugiausia pasitarnavo Lietuvai 
eile ispaniškai parašytų knygų 
ir keliais šimtais straipsnių ispa
nų spaudoje. Beveik per 30 me
tų savo buvimo tuose kraštuose 
jis sugebėjo įeiti į vietos spau
dą. Tą darbą pradėjo, atvykęs 
į Buenos Aires, Argentiną, 1941. 
Paskiau su kelerių metų pertrau
ka Amerikoje, kur 1947 buvo 
Bostone ir vienas iš Darbinin
ko redaktorių, pertrauktą darbą 
atnaujino nuo 1948 Urugvajuje 
kaip spaudos attache. 1963 rug
sėjo — lapkričio mėnesiais lan
kėsi JAV ir Kanadoje.

Gimęs 1911.VI.5 Švenčiony
se, mokęsis Švenčionių gimna
zijoje ir Vilniaus mokytojų semi
narijoje, K. Č. iš karto palinko į 

oaudos darbą. Dar Lietuvoje, 
•riampolėje 1930-34 redagavo

“Šaltinį”, parašė porą monogra
fijų — apie arkiv. Jurgį Matulai
tį 1933, apie Mariją Pečkauskai- 
tę kaip gyvenimo menininkę 
1937.

Pusę savo 63 metų gyvenimo 
praleido ne Lietuvoje, bet visas 
jo darbas buvo skirtas Lietuvai.

Kazimieras Čibiras, Lietu
vos atstovybės Urugvajuje 
spaudos attache, miręs š. m. 
rugpiūčio 11.
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PERSEKIOJAMOJE LIETUVOS BAŽNYČIOJE

KOMJAUNIMO SEKRETORĖ 
PLATINO ANTITARYBINIUS 
ATSIŠAUKIMUS
Didelio daikto — atsėdė
siu ir pareisiu

Girdžiai. 1973 rugsėjo 1 į Gir
džių vidurinę mokyklą atvažia
vęs kažkoks pareigūnas iš Jur
barko rajono savo kalboje pareiš
kė: “Nedarykite Jūs taip, kaip 
padarė Mockienė”.

Žmonės ėmė teirautis, ką gi ta 
Mockienė padarė. Pasirodo, kad 
1973 balandžio 5 auklėtojas 
Simanavičius jos dukterį Jani

ną, IX kl. mokinę, įrašė į kom
jaunimą. Motina dėl to skau
džiai pergyveno ir komjaunimo 
bilietą sudegino, o auklėtojui 
pasiuntė tokio turinio raš
telį: “Mano duktė nepilnametė, 
todėl be mano sutikimo jūs ne
turėjote teisės jos įrašyti. Jos pri- 
.ėmimą į komjaunimą aš laikau 
neteisėtu ir bilietą paleidau dū
mais per kaminą”.

Vyras nuogąstavo, kad už tai 
gausianti parų.

— Didelio daikto, atsėdėsiu 
ir pareisiu, — atkirto Mockienė.

Balandžio 19 Mockienė buvo 
iškviesta į rajoną pasiaiškinti dėl 
savo elgesio.

— Bilietą sudeginau dėl to, 
— pareiškė Mockienė, — kad 
dukterį į komjaunimą įrašė be 
mano žinios. Nieko doro nėra 
iš to komiaunimo. Pilnos Mitu-

vos pakrantės porelių su ženk
leliais. Gėdą tėvams daro. Aš 
nenoriu, kad mano duktė išaug
tų pasileidėlė. Kas apiplėšė Pa- 
vidaujo krautuvę? Kas girtas ap- 
vėmė keleivius autobuse? Vis 
tai mokiniai komjaunuoliai, ko
dėl šitokių nededa į mokyklos 
sienlaikraštį? O kad mokinės 
pirmūnės Velykų procesijoje da
lyvavo, tai jų karikatūras mo
kykloje iškabino. Pagaliau įrašy
mas laisvas ar priverstinas? — 
paklausė moteris.

— Žinoma, kad laisvas.
— Tai kodėl verčia? Mokyk

loje pribaugina. Duktė parėjusi 
namo verkė, užmigti per naktį 
negalėjo.

Mockienei buvo paaiškinta, 
kad duktė negalėsianti įstoti į 
aukštąją mokyklą, o ji būsianti 
nubausta.

-o-
Prieš keletą metų Riklikienė 

sudegino savo vyro partinį bi
lietą. Panašiai pasielgė ir Stasė 
Banaitienė. Šaukiama pasiaiš
kinti, pasiuntė raštelį: “Po viena 
antklode dvi partijos negali gu
lėti!”

Antitarybiniai lapeliai ir 
trispalvė

Pabaiskas. Pabaisko viduri
nėje mokykloje 1973 kovo pra-

džioje mokytojams organizuotas 
pasitarimas internacionalinio 
auklėjimo klausimu. Į pasitari
mą atvyko Ukmergės rajono 
švietimo skyriaus vedėjas Vi. 
Vėbra. Direktorė E. Stasiukai
tienė paminėjo bažnyčią lankan
čius moksleivius ir nusiskundė: 
“Anksčiau mums buvo lengviau 
kovoti su moksleivių lankymusi 
į bažnyčią. Naujai atvykęs kulto 
tarnas turi didelį autoritetą, vi
sus patraukia, o visų svarbiausia, 
kad pamoksluose “muša ant na
cionalinio klausimo”.

Švietimo skyriaus vedėjas kal
bėjo, kad nacionaliniam klausi
mui reikia skirti daug dėmesio, 
nes mokiniai padarą išsišoki
mų. Šiemet vasario 16-ją buvo 
išsišokimų Jurbarko rajono mo
kyklose; viena komjaunimo sek
retorė platino antitarybinius at
sišaukimus, kiti moksleiviai iš
kėlė trispalvę vėliavą.

Gegužės pabaigoje, mokslo 
metų baigimo akto metu, di
rektorė E. Stasiukaitienė viešai 
pranešė, kad VII kl. mokinei Va
lei Amankavičiūtei už bažnyčios 
lankymą sumažinamas elgesys.

Mokykla ir valdžia gamina 
kandidatus teismui

Tiesoje balandžio 9 aprašyta iš 
teismo salės, kaip Vytautas Dū
das, Vladas Valantinas ir Olegas 
Michailovas įsilaužė į krautuvę,

išnešė 20 butelių konjako, ciga
rečių, užkandos. Kitą kartą, pasi
telkę dar draugą Algirdą Uždoną, 
apiplėšė krautuvęs “Uogytę” ir 
“Trofėjus” — vėl konjakas, vy

nas. Kitąsyk Dūdas, Valantinas 
ir Saulius Smagurauskas apiplė
šė 7 vidurinę mokyklą. Vėlų va
karą girti Olegas Michailovas ir 
Algirdas Uzdonas ėmė daužyti 
telefono būdelę. Nors Mi
chailovas pabėgo, bet Uzdoną 
sučiupo, ir jis išdavė visus drau
gus. Visi atsidūrė teisme.

Teisme paaiškėjo, kad Michai
lovas komjaunuolis, kad “tėvai 
jam įkyrėjo savo pamokymais. Aš 
apskritai su jais nesikalbėjau”.

Laikraščio korespondentė pa
stebėjo: “kažkoks didelis šaltas 
atstumas jautėsi tarp tėvo ir sū
naus”. Ir čia pat pamokymą duo
da tėvam: “Ar ne tėvų pareiga 
padėti teisėjams įstatymo kalba 
paaiškinti vaikams, ko nepavyko 
padalyti patiems?”

Kai vaikai padaro ką negero, 
kaltinami tėvai.

Bet atverskime kito laikraščio 
lapą, kur aprašomas Šilalės įvy
kis: “Atstovė iš rajono švietimo 
skyriaus vaikams nurodinėjo: 
“Vaikai, neklausykite tėvų ir ka
tekizmo nesimokykite” (LKB 
Kronika Nr. 7). Ateistinė mokyk
la, komjaunuoliai sugadina jau
nimą, o kaltina tėvus.

Baltieji Rūmai rugpiūčio 26 išleido raštą, kad dabartinė 
JAV vyriausybė nepripažįsta Lietuvos, Latvijos, Estijos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą.

Raštas išsiuntinėtas visiem Baltijos kraštų atstovam. Pasi
rašytas Robert T. Hartmann.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaicš AVenue, 
Woodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9r. i ki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVI7IJOS APARATUS sDalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas^dedarrf naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172, Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 .iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SU-PERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

Jonas Budrys, Lietuvos gen. konsulas Nevv Yorke, paskuti
niais savo gyvenimo metais, miręs prieš 10 metų.

KĄ TIE PRIPAŽINIMAI REIŠKIA?

JONAS BUDRYS —
10 metų mirties sukaktis

Jei ne mirtis, būtume š.m. 
gegužės 10 šventę Jono Budrio 
85 metų amžių. Dabar rugsėjo 1 
tegalima prisiminti tik 10 metų 
jo mirimo sukaktį.

Laikas greitai teka, bet jis ne
įstengė nusinešti Jono Budrio 
populiarumo iš to meto, kada jis 
buvo gen. konsulas New Yorke. 
O išbuvo jis tose pareigose 28 
metus. Konsularinę tarnybą 
pradėjo nuo 1928 Karaliaučiu
je, bet nuo 1936 perkeltas į Nevv 
Yorką ir gavęs čia 1940 Nevv 
Yorko garbės piliečio vardą.

Lietuvoje Jonas Budrys buvo 
labiau popularus kaip vienas iš 
Klaipėdos sukilimo organizato
rių ir to sukilimo vadas. Suki
limui pasisekus, buvo logiška, 
kad J.B. ten ėjo įvairias parei
gas ir 1924 buvo paskirtas Klai
pėdos gubernatorium.

Mažiau jis buvo žinomas kaip 
nepriklausomos Lietuvos pra
džios karinės kontržvalgybos 
viršininkas. Šios srities jo darbą 
išpopuliarino jau paskiau, po

mirties, jo atsiminimai kouu- 
žvalgyba Lietuvoje”, Darbinin
ko išleisti 1967.

Tas paminklinis leidinys pa
rodo autoriaus sugebėjimą pasa
koti, sugebėjimą įvykius stebėti, 
realiai žmones vertinti, hu
maniškai su jais elgtis. Tos cha
rakterio žymės jį darė dėl to 
popularų ir gen. konsulo parei
gose.

Dešimties metų mirties proga 
jį prisimenam kaip vieną iš se
nosios generacijos žmonių, kuris 
gimęs labai jau nelietuviškame 
Kaune, tada, cariniais laikais, jau 
reiškėsi lietuviškai, dalyvau
damas “Dainos” chore, o Rusi
joje tarnybose įgytą profesinį 
įgudimą sėkmingai pritaikė ne
priklausomai Lietuvai.

Dabar Nevv Yorko gen. konsu
late, vadovaujamame gen. kon
sulo A. Simučio, tebetalkina 
Budrio žmona Regina Karužai- 
te, o Karaliaučiuje gimęs sūnus 
Algirdas Jonas Budrys gabiai 
reiškiasi kaip rašytojas ir redak
torius amerikiniame pasauly.

(atkelta iš 1 psl.)

jokia garantija nuo naujos agre
sijos, invazijos.

Amerika Sovietų įvykdyto 
smurto Baltijos valstybėm ne
pripažino ir nepripažįsta. Bet 
nuo Eisenhowerio laikų, nuo 
1955, Ženevos dvasia Amerikos 
politiką pakeitė — pasuko į 
koegzistenciją ir bendradarbia
vimą su agresorium. Pagal Ame
rikos pakitusią liniją rikiavosi 
Brandto Vokietija, nueidama to
liau — pripažindama Europos 
status quo.

Savaitės įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)
Fordo reikalavimas pinigų ka
riniam reikalam. Spėjama, kad 
derybose dėl nusiginklavimo 
Fordas galįs būti kietesnis ir sa
varankiškesnis, asmeniškai ne
suinteresuotas parvežti sutartį iš 
Maskvos.

Vienas antrą papildys
Taip vertina spauda Fordo 

konservatyvumą ir Rockefel- 
lerio liberalumą. Tik ar vienas 
antro nenustelbs? Tuojau po no- 
minavimo Fordas leido paskelb
ti, kad jis ankstesnę savo nuo
monę pakeitęs: anksčiau sakė 
nebūsiąs kandidatas 1976 rinki
muose, o dabar sakė galįs būti. 
Jei taip, tai uždaromos būtų du
rys Rockefelleriui 1976 būti 
kandidatu į prezidentus. Bet tas 
pasakymas vėl gali būti pakeis
tas tinkamu momentu ir užkuli
siui patariant. O tuo tarpu pra
džia yra gera ir spaudoje ji va
dinama “medaus mėnesiu”.

Kipro gaisrą Sovietai siū
lo praplėsti

Sovietai ėmėsi iniciatyvos kal
tinti Nato, kad jis sukurstęs 
perversmą prieš Makarios, pas
kui pakurstęs Turkijos invaziją. 
Konfliktui likviduoti siūlo Sau
gumo Tarybos narių konferen
ciją su Graikijos ir Turkijos at
stovais vietoj Ženevos konferen
cijos, kurioje dalyvauja tik Grai
kija, Turkija ir Anglija, Kipro 
garantai. Sovietai taip pat reika
lauja, kad iš Kipro būtų išim
tos visos svetimos kariuomenės. 
Graikai Sovietų siūlymą pri
ėmė. Turkai graikus už tai kriti
kavo, bet nesakė, kad tokioje 
konferencijoje nedalyvaus. 
Amerika abejoja, kad būtų leista 
Sovietam tokiu būdu kišti nagus 
į Kiprą ir drumsti vandenis. 
Waldheimas mėgina suvesti 
Kipro graikų ir turkų vadus, kad 
susitartų.

Ima darytis išvadas ir kiti, ku
rie įžiūri, kad Amerika savo įsi
pareigojimus sąjungininkam 
imasi vykdyti tiek, kiek tai 
naudinga jai pačiai. Ypačiai tai 
pamatė Tolimuose Rytuose, iš 
kurių Amerika savo įtaką atitrau
kia, perleisdama ją Sovietam 
ar Kinam. Tad tie Amerikos są
jungininkai Tolimuosiuose Ry
tuose ima veikti kas sau, ieš
kodami Sovietų palankumo.

Traukimasis nuo principų, 
pragmatinės sau naudos ieškoji
mas yra pralaimėjimas ir Ameri
kai, nes pralaimimas sąjungi
ninkų ir nesąjungininkų pasi
tikėjimas.

-o-
Negalės praeiti be reikšmės 

tas pripažinimas patiem Austra
lijos ir N. Zelandijos žmonėm. 
Tarp jų iš naujo išpopuliarin
tas Baltijos valstybių likimas. 
Juose galės sustiprėti kritiškas 
žvilgsnis į vakarų ir į savo vy
riausybės liniją.

Australijos bei N. Zelandijos 
pripažinimas sujaudino išeivijos 
lietuvius. Bet jis dar labiau iš
ryškino tai, kuo jau seniai ne- 
galuojam — susiderinimo, vie
ningo veiksmo stoka.

Pripažinimo proga, užuot 
skelbus pareiškimus kiekvie
nam veiksniui sky rium, ar nebū
tų buvę tikslingiau duoti visų 
vardu bendrą pareiškimą? Ar tai 
nebūtų sustiprinę viltis prieš 
planuojamą veiksnių konferen
ciją?

Ligšiolinė padėtis tokia. Tur
kija turi apie 40 proc. Kipro 
teritorijos. Siūlo Ženevos kon-, 
ferenciją turkų sąlygom: padaly
ti Kiprą į graikišką ir turkišką 
autonomijas ir susieti jas leng
va federacija. Jei ne — tai tur
kai organizuos užimtos terito
rijos autonomišką administra
ciją. Turkam reikalauja 28 proc. 
teritorijos. Graikai atmeta tokią 
konferenciją, kol turkai nepasi
traukė iki sutartos paliaubų zo
nos ir vis toliau braujasi. Kipro 
min. pirmininkas pagrasino: jei 
turkai nesitrauks, graikai pradės 
partizaninį karą.

Ameriką jaudina antiameri- 
kinės nuotaikos pačioje Graiki
joje ir tarp Amerikos graikų 
etninės grupės. Jaudina Euro
pos spaudos ir diplomatų kri
tika Kissingeriui dėl iniciatyvos 
stokos. O labiausiai—kad Grai
kija, nusisukdama nuo Ameri
kos, rado paramos Prancūzijoje, 
kuri sutiko Graikiją ginkluoti. 
Tai panaujino įtampą tarp Ame
rikos ir Prancūzijos.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių 
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare: 
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia 
Darbininko spaudos kioskas.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 8:05- 
9:00 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK —- Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 
(212) TW 4-1288. / , .

. . ■ : » < < . . • . Ai

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S.Min- 
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
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Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 

Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežinskaitė, sav.

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

Fasolino
Memorials CO.

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

■ : i ■

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Kai muzikai susirenka

Rugsėjo 2, Darbo dieną, New 
Yorke vyksta Muzikų Sąjungos 
seimas. Seimą globoja kleb. kun. 
Pr. Raugalas. Jis ir vyks Apreiš
kimo parapijoje. Pirma bus pa
maldos, koncertas, o paskui — 
darbo posėdis tos pačios para
pijos salėje.

-o-
Pati vargonininkų organiza

cija yra sena. Įkurta ji 1911 Bal- 
timorėje. Tai buvo profesinė są
junga. Ji pirmiausia rūpinosi 
vargonininkų profesiniais reika
lais, kad jiem būtų geriau su
mokama, kad jie turėtų ir tin
kamos literatūros. Sąjunga leido 
gaidas, rengė paskaitas, norė
dama išlavinti vargonininkus. 
Didžiausias jos nuopelnas buvo 
tai, kad plėtė chorų veiklą, ren
gė plataus masto koncertus, dai
nų šventes.

Sąjunga keitėsi, buvo perra
šytos jos konstitucijos. Dabar į 
ją priimami visi muzikai, ne tik 
vargonininkai. Ji ir vadinasi Var
gonininkų — Muzikų Sąjunga.

Paskutinius kokius 10 metų 
jos valdyba buvo šioje apylin
kėje. Pirmininkavo Vincas Ma- 
maitis. Jis Sąjungą sustiprino, 
aptvarkė. Pastoviai leido “Muzi
kos žinias”, kurias jis pats reda
gavo. Išleido ir stambų veikalą 
— J. Žilevičiaus “Lietuvis var
gonininkas išeivijoje”, išleido 
visą eilę gaidų, suorganizavo 
lietuviškų mišių konkursą ir tas 
mišias išleido. Tai gražus indė
lis į mūsų muzikinį gyvenimą.

Dabar susirenkant muzikam 
pasikalbėti, linkime jiem kuo 
geriausios sėkmės. Tegu daly
vauja šios apylinkės visi muzi
kai — ne tik vargonininkai. Kai 
daugiau susirinks, tai ir jų kal
ba bus įvairesnė, ir pačią veiklą 
pagyvins.

Drauge jungiamas ir chorve
džių suvažiavimas. Bus pasi
kalbėta apie naują dainų šventę. 
Tegu toji dainų šventė būna ir 
gera ir gerai suorganizuota. Sėk
mės chorvedžiam!

The Lithuanlan Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351
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Norime dar atkreipti dėmesį 

į ateities veiklą. Kitais metais 
yra 100 metų nuo M.K. Čiur
lionio gimimo. Jis muzikas ir 
dailininkas, savo genialia kūry
ba praturtinęs mūsų kultūrą. Pro 
sukaktį praeiti tikrai būtų nepa
togu. Kad būtų ji įspūdingiau 
paminėta, organizuokite kokį 
konkursą. Pavyzdžiui, pa
skelbkite konkursą parašyti so
natai ar kokiam kitam kūriniui, 
kuris būtų lengvai prieinamas 
mūsų pajėgom. Simfonijos ne
reikia, nes sunku bus ją pagroti.

Kitais metais yra ir 100 metų 
nuo vyskupo Valančiaus mirties. 
Tas vyras buvo praėjusio am
žiaus centrinė figūra, išvedęs 
tautą per tamsiausius laikus, tau
tą mokslinęs, blaivinęs, davęs 
jai knygą į rankas, organizavęs 
ją sunkiai kovai su okupantu. 
Reikėtų ir jį pagerbti kokiu nors 
kūriniu. Čia gali būti ir kantata 
ir oratorija iš senųjų giesmių 
(Valančiaus kantičkų) sudaryta.

Kalbant apie konkursus, tuoj 
klausimas iškyla — pinigai. Iš 
kur jų gausi. Taip yra, kai nie
ko nedarai, nieko ir nepadarai. 
O kai organizuoji, sukeli entu
ziazmą — randi ir pinigų. Ir 
šiuo atveju, skatinant muzikinę 
kūrybą ir pagerbiant mūsų tau
tos žmones, atsiras ir lėšos.

Kviečiame tad seimą pasisa
kyti tuo klausimu ir paskelbti 
konkursus. Dabar pats laikas.

Norime dar atkreipti dėmesį 
ir į mūsų koncertų repertuarą. 
Per daug jame svetimų autorių. 
Skirkite daugiau laiko lietuviam 
muzikam. Pirmiausia jų kūrybą 
atneškime iki savo žmonių. Tik 
tokiu atveju ir mūsų lietuviško
ji muzikos kūryba turės progos 
augti ir didėti. Kai ji palieka
ma stalčiuose tylai, kai sce
noje laiką užima ištraukos iš 
tarptautinių operų, lietuviškai 
kūrybai tikrai daroma didelė 
skriauda, (p.j.)

. Šiomis dienomis Akademinės 
Skautijos Leidykla išleido 464 
puslapių puikią profesoriaus 
Stepono Kolupailos monografi
ją, kuria atžymima jo mirties de
šimtmetis. Knygos autoriai dr. 
Jurgis Gimbutas ir Juozas V. 
Danys. Knygą atspaude Drau
gas.

-o-
Dažnai biografijos būna sau

sos ir nuobodžios, ir jas yra sun
ku skaityti, tačiau Stepono Kolu
pailos autoriam pavyko parašyti 
įdomiai ir gyvai. Knygą perskai
čiau su malonumu. Iš tikro juk 
buvo ir dėkinga medžiaga. Pro
fesoriaus Kolupailos gyvenimas 
ne eilinis, jo veikla plati, jo dar
bai dideli. Visa tai dr. Jurgis 
Gimbutas labai vykusiai ir 
kruopščiai perduoda jo parašy
toje pirmoje knygos pusėje.

Per 330 puslapių autorius įdė
jo daug darbo ir širdies, pateik
damas Stepono Kolupailos biog
rafijos bruožus: 1. Jaunystėje,
2. Lietuvoje 1921-1925 metais,
3. Kaune 1925—1940 m. (iki 
okupacijos), 4. Kelionės ir spau
dos darbai 1925-1940 metais, 
5. Okupuotoje Lietuvoje 1940- 
1944 metais, 6. Vokietijoje 
1944-1948 metais ir 7. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Toliau knygoje eina kun. Juo
zo Prunskio atsiminimų pluokš- 
telis apie profesorių Steponą 
Kolupailą. Tada V. Danys rašo 
apie Steponą Kolupailą kaip 
mokslininką ir profesorių.

Knygos pabaigoje kruopščiai 
surinkta Stepono Kolupailos raš
tų bibliografija. Surinko dau
giausia dr. Jurgis Gimbutas, tal
kinant Juozui V. Daniui.

-o-
Dabar noriu dar kartą pavar

tyti šios puikios knygos pus
lapius ir peržvelgti profesoriaus 
Stepono Kolupailos gyvenimą 
ir darbus.

Prof. Steponas Kolupaila ir prof. J. Jodelė

STEPONAS KOLUPAILA

Steponas Kolupaila buvo la
bai darbštus žmogus.

Šiais laikais, kai televizija ir 
kitos pramogos mum atima daug 
laiko, profesoriaus Kolupailos 
pavyzdys mus turėtų nuteikti 
darbui.

Dar vaikystėje “ . . .Steponas 
stengdavosi savo pamokas pa
ruošti klasėje pamokų metu, o 
vakarais mokė kitus mokinius, 
reikalingus pagalbos, galinčius 
užsimokėti. Baigęs gimnaziją, 

Steponas Kolupaila jau turėjo 
susitaupęs šiek tiek pinigų uni
versitetui.” (p. 18).

Studijas jis taip pat baigia savo 
lėšomis ir taip gerai, kad to pa
ties universiteto buvo pakvies
tas asistentu ir ruoštis profesū
rai.

“Kita profesoriaus Kolupailos 
ištvermės ir darbo našumo pa
slaptis glūdi jo asmeninėje dis
ciplinoje. Dar jaunas būdamas, 
jis nusistatė sau tvirtą kasdieni
nį gyvenimo planą. Keldavosi 6 
valandą ir tuoj po pusryčių im
davosi darbo. Po pietų prigul
davo penkiolikai minučių . . .

Grįžęs namo, lengvai užkąsdavo 
ir sėsdavo prie rašomo stalo iki 
vakarienės ir tada galėdavo pa

sikalbėti su šeima. Po vakarie
nės vėl darbas ligi vidurnak
čio.” (p. 113)

Taip tokiu dideliu nuolatiniu 
darbštumu ir atsidėjimu profe
sorius Kolupaila galėjo atlikti to
kią gausybę didelių darbų.

Profesorius Kolupaila buvo 
tikslo žmogus.

Štai ką jis pats sakėsi apie 
save: “Mano pasaulėžiūra . . . 
tik tas žmogus laimingas, kuris 
turi aiškų gyvenimo tikslą . . . 

Norėčiau save priskirti prie to
kių laimingųjų. Dar jaunas bū
damas pasirinkau savo paskirtį, 
susikūriau sau idealą ir jam sten
giausi ištikimai tarnauti. Mano 
tikslas aiškus kaip kristalas: tirti 
žavingą Dievo kūrinį — gamtą 
ir stengtis ją pasekmingai pa
lenkti žmogaus naudai, pirmiau
siai savo krašto žmonių naudai. 
Kadangi vanduo yra tobuliausias 
daiktas gamtoje, mano idealas 
yra hidrologija — mokslas apie 
vandenis .... Vienintelis tų 
darbų tikslas — Lietuvos atei
tis”. (p. 354).

Taigi profesorius Kolupaila ne 
tik turėjo tikslą, jo siekė, bet 
ir viską atliko. Tai tikrai įrodo 
jo atliktų darbų gausybė.

Pasaulio masto hidrologas.

“Mokslinę veiklą Kolupaila 
pradėjo anksti ir pirmąją savo 
knygą parašė 1918 m. (“Hidro- 
metrija”, 1918, 268 p., . . .), kuri 
buvo pirmasis hidrometrijos 
vadovėlis Rusijoj .... Kolupaila 
turėjo eilę savybių, reikalingų 
moksliniam darbui: greitą orien
taciją, sugebėjimą greitai daly
kus suprasti, metodiškumą, ne
paprastą darbštumą ir mokėjo ei
lę kalbų”, (p. 358).

Moksliniam darbui Kolupaila 
ir toliau liko atsidavęs visą savo 
gyvenimą. Grįžęs į Lietuvą, 
1923 dirbo Dotnuvos Žemės 
Ūkio technikume, Aukštesnioje 
Technikos mokykloje, Hidro
metrijos biure ir Kauno univer
sitete.

Be savo gausių darbų jis da
lyvavo ir tarptautinėse moksli
nėse konferencijose: Pabaltijo 
geodezinėje komisijoje Helsin
kyje 1924, Stockholme 1926, Ry
goje 1927, 1928 Leningrade II- 
me Sovietų S-gos hidrologų 
kongrese; pasaulinėse energijos 
konferencijose 1930 Berlyne ir 
1936 Washingtone. Dalyvavo ir 
regioninėse energijos konferen
cijose Barcelonoj 1929, Stock
holme 1933, Rygoje 1937.

Tuo pačiu metu paruošė dvie
jų tomų pagrindinį hidrometri
jos veikalą, kurį išleido Vytauto 
Didžiojo universitetas; I tomą 
(396 p.) 1939, ir antrą tomą 
(474 p.) 1940.

Mokslinio darbo Kolupaila 
nepaliko nei tremtyje. Jis dirbo 
mokslinių instrumentų firmoje 
Kemptene, Vokietijoj, organiza
vo ir dėstė Aukštuosiuose tech
nikos kursuose Kemptene, 
UNRRA laikiname universitete 
Muenchene.

Mokslinis darbas atvedė Ko
lupailą ir į JAV, kur buvo kvie
čiamas Notre Dame universite
to, Indianoje. Ir čia jis dėstė, 
projektavo ir pastatė universite
to hidrometrijos laboratoriją, ra
šė mokslinius veikalus. Jis vėl 
dalyvavo mokslinėse konferen
cijose. Savo darbą jis apvainika
vo tarptautinio masto 975 pusla
pių veikalu “Bibliography of 
Hydrometry”. Veikalą išleido 
Notre Dame universitetas 1961.

“Hidropaila” — Lietuvos van
denų karalius.

Steponas Kolupaila mėgo 
gamtą, o ypač mylėjo Lietuvos 
vandenis. Jis juos tyrinėjo, ma
tavo, studijavo ir parašė daugy
bę veikalų bei raštų. Jis pats 
juos išbraidė ir apkeliavo savo 
mėgstama baidare “Chronus” 
(senoviškas Nemuno vardas lo
tynų kalba).

Štai kaip pats Kolupaila rašo 
savo knygoje “Nemunas” 86 
puslapyje: “Šimtais pasklido 
mūsų jaunimas lengvomis bai
darėmis po visus gražiausius 
mūsų tėvynės užkampius. Gra
žiausias atostogų laikas buvo 
praleidžiamas baidarėse su irk
lu, palapinėje kur nors ežero 
saloje ar neprieinamose 
“džiunglėse”. Perplauktos 
upės: Nemunas, Neris, Nevėžis, 
Dubysa, Minija, Šventoji, Sie- 
sartis, Baltoji Ančia, Dainė, 
Strėva, Dzūkijos didieji ežerai, 
Malėtų — Linkmenų ežerai, 
Platelių ežerai . . .”

Niekas kitas tikrai nėra taip 
artimai pažinęs Lietuvos van
denis bei taip juos mylėjęs, kaip 
Kolupaila. Jam tinka jo pravardė 
Hidropaila (taip jį studentai pra
vardžiavo) — Lietuvos vandenų 
karalius.

Lietuvos elektrifikacijos spiri
tus movens, visuomenininkas, 
kultūrininkas, rašytojas.

Beribiai jo asmeninės energi
jos šaltiniai vedė jį prie daugy
bės visuomeninių darbų. “Lietu
vos elektifikacijos rūpestis buvo 
profesoriaus Kolupailos visuo
meninės veiklos vedamoji min
tis . . .” (p. 81).

Vienu metu Lietuvoje buvo 
mokama belgų bendrovei 1,35 
lit. už elektros kilovat-valandą. 
Kolupaila eilę metų energingai 
kovojo, kad Lietuvoje būtų sta
tomos hidraulinės elektros sto
tys, kad būtų mažinamos išlai-

(nukelta į 4 psl.)
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Mėsa supiaustoma keturkampiais gabalėliais, pavoliojus mil
tuose, paskui tie gabalėliai apkepami riebaluose, pirmiau kiaulie
nos. Kai kiauliena gerokai apkepa, tada sudedama jautiena ir 
visa kartu apkepama. Apkepus sudedama į prikaistuvį: Mėsa, 
suspirginti svogūnai, smulkiai supiaustyta morka, salieras, pomido
rai, sultinys, ir viskas troškinama. Kai mėsa minkšta, pridėti pagal 
skonį druskos ir pipirų.

Į stalą duodama su atskirai troškintais ryžiais.

Šutinys su raugintais kopūstais
2 sv. raugintų kopūstų,
4 unc. lašinukų,
1/2 sv. mėsos likučių,
1 svogūnas,
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštelis miltų,
4 stiklinės vandens, druskos, pipirų.

Rauginti kopūstai nuspaudžiami, jei labai rūgštūs, nuplau
nami vandeniu, vėl nuspaudžiami, sudedami į prikaistuvį, api
pilami sultiniu ar vandeniu ir troškinami kartu su lašinukais. Dar 
kopūstam neišvirus, lašinukai išgriebiami, supiaustomi mažu
čiais gabaliukais ir sumaišomi su smulkiai supiaustyta virta ar 
kepta mėsa. Tas mišinys kartu su smulkiai supiaustytu svogūnu 
pakepinamas svieste, į kurį įdedama truputį miltų. Taip paruoš
tas mišinys sudedamas į kopūstus, pasūdomą, įdedama truputį 
pipirų. Troškinama uždengtame prikaistuvyje, dažnai maišant, 
kol kopūstai bus minkšti.

Į stalą duodama su virtomis bulvėmis.

PARŠIENA
Skaniausia mėsa yra 4-8 savaičių paršelio. Papiautą paršelį 

nuplikyti, nurauti šerius, nusausinti, įtrinti sėlenomis ir nusvi
linti. Tai daroma atsargiai, kad odelė liktų nesužalota. Nusvi
lintas paršelis nuplaujamas, nusausinamas, pilvelis perplauna
mas nuo pat krūtinės ir išimami viduriai. Po to, švariai išplovus, iš 
vidaus ištrinama druska ir kelioms valandoms paliekama įsisūrėti. 
Po to reikia gerai išplauti.

KEPTAS PARŠELIS
Anksčiau nurodytu būdu paruoštas paršelis padedamas 

kniūpsčias ant skardos, patepamas sviestu ar alyva ir kišamas į 
karštą krosnį. Pradėjęs kepti paršelis gerai patepamas sviestu 
ar alyva ir visą laiką laistomas atsiradusia sunka. Užpilama truputį 
karšto vandens ir žiūrima, kad paršelio oda neapdegtų. Pagal 
paršelio didumą ir krosnies karštumą kepama apie 1-1 1/2 vai.

Iškepęs paršelis perplaunamas išilgai perpus ir skersai į 5-6 
dalis. Gabalai sudedami į pusdubenį taip, kad atrodytų lyg tai 
nepiaustytas paršelis. Likęs padažas, pridėjus prie jo truputį 
miltų praskiedus sultiniu, pavirinamas, perkošiamas ir paduodamas 
padažinėje.

Prie paršelio duodamos įvairiai paruoštos bulvės, agurkai, 
pomidorai, kopūstai ir kt.

Keptas įdarytas paršelis
Paršelis paruošiamas minėtu būdu ir prikemšamas įdaru, 

kuriam pagaminti reikia: 
paršelio plaučių, širdies, inkstų, kepenėlių,
1 sv. veršienos,
2 unc. sviesto,
4 šaukštų džiuvėsėlių,
2 kiaušinių,
2 kiaušinių, 
pipirų, druskos, įvairių prieskonių.

Paršelio širdis, plaučiai ir kepenėlės išverdami prieskonių 
sultinyje (inkstai išverdami atskirai pakeičiant du ar tris kartus van
denį). Išvirus supiaustomi smulkiais gabaliukais ir pridedama mal
tos veršienos. Sviestas išsukamas iki baltumo, sudedama mėsa, tru
putis trinto muškato, išmušti kiaušiniai, džiuvėsėliai, pipirai ir 
pagal skonį druska. Tą viską sumaišius, prikemšamas paršelis, 
užsiuvamas ir kepamas taip, kaip ir neįdarytas. Į stalą duodamas 
supiaustytas gabalais. Padažas ir kiti priedai tinka tie patys, 
kaip prie aukščiau minėto paršelio.

Aukščiau nurodytą įdarą, kuriuo prikemšamas paršelis, gali
ma pakeisti kitokiu. Jam pagaminti reikia: 
paršelio plaučių, širdies, inkstų, 
kepenėlhj ir po truputį prieskonių,
4 unc. lašinukų,
1 šaukšto sviesto,
4 šaukštų džiuvėsėlių,
3 kiaušinių,
4 unc. korinčių, truputį muškato, pipirij ir druskos.

Paršelio plaučiai, kepenys ir kita išverdama daržovių sul
tinyje, kaip ir pirmąjį įdarą darant. Prie išvirtos mėsos pridedama 
lašinukij ir viskas sumalama.

Sviestas išsukamas iki baltumo, sudedama mėsa, ištrinti 
tryniai ir džiuvėsėliai, truputis trinto muškato, nuplautos korintės, 
pipirai, druska ir paskiausiai išplakti kiaušinių baltymai. Viską 
sumaišius, paršelis prikemšamas, užsiuvamas ir kepamas. Taip į- 
darytą paršelį galima išvirti daržovių sultinyje.

Keptas paršelis gali būti įdarytas skriliais ar lakštiniais.

Virtas paršelis su baltuoju padažu
Nuvalytas paršelis supiaustomas gabalais ir dedamas į verdan

tį vandenį be prieskonių. Prieskonių nededama todėl, kad liktų 
paršelio skonis. Virinama atsargiai ant nekarštos ugnies, kad mėsa 
nesutižtų. Kai mėsa pasidaro minkšta, puodas nukeliamas, ir mėsa 
ataušinama tame pačiame vandenyje, kad būtų sultingesnė. Pra
aušus! mėsa iš puodo išimama, sudėstoma pusdubenyje, užpi
lama baltuoju padažu ir užbarstoma smulkiai supiaustytais pet
ražolių lapeliais. Prie jos galima duoti virtų ryžių ar grikių, 
keptų bulvių ar bulvių košės.

Virtas paršelis į stalą galima duoti duoti ir su kitokiais pada
žais: krienų, grybų, saldžiarūgščių ir kt.

Paršelis drebučiuose
4-6 savaičitj paršelis,
1 citrina,
1 kiaušinis,
8 lapai želatinos (knox gelatine), 
keletas džiovintų grybų, 
daržovių ir kitų prieskonių, druskos.

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIŲ XXI 
STUDIJŲ SAVAITĖ ŠVEICARIJOJ
Dalyvavo atstovų iš 10 valstybių

Rugpiūčio 4-11 Šveicarijoje 
vyko dvidešimts pirmoji Euro
pos lietuvių studijų savaitė. Sa
vaitę rengė Šveicarijos lietuviai. 
Tai pirma studijų savaitė, su
rengta už Vokietijos ribų.

Morschach ties Brunnenu yra 
kurortų vietovė Keturių Kan
tonų ežero pakrantėje.

Jau 14-me šimtmety Angli
jos karalienė atvykdavo čia po
ilsiauti ir medžioti. Tuomet jai 
priklausė visa apylinkė.

-o-
Rugpiūčio 4 studijų savaitė 

prasidėjo su prof. dr. Liudos Als- 
sen (iš JAV) pačios susuktu fil
mu apie M.K. Čiurlionį. Po fil
mo buvo susipažinimo vakaras.

Rugpiūčio 5 studijų savaitės 
atidarymas, kur kalbėjo studijų 
savaitės rengėjas dr. A. Ge-‘ 
rutis. Jis pasveikino visus 
studijų savaitės dalyvius ir, su
pažindinęs su esama namų tvar
ka, palinkėjo sėkmės visiem 
dalyviam. Be to, sveikinimus 
perdavė ir kitų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkai: 
Šveicarijos, Belgijos, Prancū- 
zijos; Vokietijos ir LFB vardu 
kalbėjo dr. K. J. Čeginskas.

Po sveikinimų buvo dr. A. Ge
ručio paskaita — Lietuviai Švei-

KOLUPAILA
(atkelta iš 3 psl.)
dos užsieniui. Taip pat ir ma
no tėvas vedė kovą, kad cemen
tas būtų gaminamas Lietuvoje, 
o ne importuojamas iš užsienio 
už aukštą kainą. Deja, nei Ko
lupailai nei Jodelei nepavyko jų 
svajonių pasiekti nepriklauso
mybės laikais. Tada buvo svar
besnių dalykų, reikėjo ginkluo
tis, statyti savo karo lėktuvus . . .

-o-
Kolupailos visuomeninė veik

la nesiribojo jo profesine sriti
mi. Jis dalyvavo ir vadovavo 
organizacijose, skaitė viešas ir 
populiarias paskaitas, rašė dau
gybę knygų ir straipsnių, ku
rių suminėti čia neužtenka vie
tos. Monografijoje Kolupailos 
raštų sąrašas užima40 puslapių!

-o-
Visuomeniškoje veikloje Ko

lupaila pasižymėjo savo taktiš
kumu bei tolerancija. Jo dalyva
vimas visados atnešdavo santai
ką ir darnumą. Jis visada buvo 
pozityvių darbų rėmėjas, vado
vas, judintojas. Jis toleravo ir 
gerbė ir kitokias pažiūras. Ir 
man, savo krikšto sūnui, “pa
mokslavo” tolerancijos klausi
mais, papasakodamas, kaip ma
no tėvas gynė V.D. universiteto 
senate Adolfo Damušio pakvie
timą asistentu.

Žmonos ir šeimos įtaka.
Jurgis Gimbutas labai vyku

siai iškelia Kolupailos žmonos ir 
namų įnašą į jo gyvenimą. Čia 
profesorius Kolupaila turėjo tik
rai pavydėtiną pavėsį per visas 
savo gyvenimo dienas. Ypatin
gai švelnaus būdo Kolupailos 
žmona Janina nešė jam ramybę 
ir stiprybę. Jis mėgo muziką, 
o žmona pianistė gaivino jį ir 
dukteris švelniais muzikos gar
sais. Sakoma, kad kiekvieno di
delio žmogaus užnugaryje būna 
didi moteris. Be abejonės ir pro
fesoriaus Kolupailos gyvenimo 
draugė buvo didi, išmintinga, 
kukli ir švelni moteris.

Kritika.
Monografijos darbas atliktas 

labai kruopščiai, — tad ir kriti
kos nedaug. Keletoje vietų teko 
pastebėti pasikartojimus, pada
rytus atskirų autorių, bet kurie 
galėjo būti išleisti. Be to, ga

lėjo būti mažiau tipografinių 
klaidų.

Padėka.
Autoriam dr. Jurgiui Gimbu

tui, Juozui V. Daniui ir ki
tiem, o taip pat ir leidėjam 
— Akademinei Skautijos Lei
dyklai tenka didelė padėka už 
gerai atliktą darbą mano krikšto 
tėvo ir “sponsoriaus” į Ameriką, 
profesoriaus Kolupailos mono
grafijos išleidimą. Knygą tikrai 
verta turėti ir skaityti!

Julius Jodelė 

carijoj. Popietinę paskaitą skaitė 
kun. Alfredas Franzkeit (Frei- 
statt) — Lietuvių poezijos verti
mai į vokiečių kalbą.

Rugpiūčio 6 kun. prof. dr. J. 
Juraitis (Sion) siaitė paskaitą— 
Vieno pasaulio riboje. Po vaka
rienės buvo diskusijos.

Antra tos dienos paskaita — 
gimnazijos direktoriaus Vinco 
Natkevičiaus (Huettenfeld) Idė
jinė Jurgio Baltrušaičio ir Fausto 
Kiršos poezija.

Rugpiūčio 7 ekskursija laivu į 
Luzemą, kur buvo išstatyta lie
tuvių dailininkų kūrinių paroda. 
Kelionė buvo iš anksto supla
nuota. Autobusu nuvažiavom į 
Brunneną ir ten, truputį palau
kę, kol atplaukė laivas, visi su
sėdom ir plaukėm Luzernos 
link. Oras buvo labai gražus. 
Aukšti kalnai, apaugę medžiais, 
mus sutelkė į vieną grupę ir už
traukėme lietuvišką dainą.

Nors vėjelis traukė ant denio, 
bet vis daugiau ir daugiau stu
dijų savaitės dalyvių rinkosi pri
tarti dainai. Iš karto mūsų tar
pe buvo ir kitų keleivių, bet, 
pradėjus dainą, jie paliko vietas 
ir iš tolo klausėsi mūsų dainos.

Po trijų kelionės valandų pa
siekėme Luzemą, išlipome iš 
laivo, ir mūsų vadovai nuvedė į 
senos rotušės salę, kur buvo 
išstatyti šių lietuvių dailininkų 
kūriniai: 1. Prano Gailiaus (Pa
ris) 8 kūriniai. 2. Tado Burbos 
(Muenchen) 11 kūrinių. 3. Juzės 
Katiliūtės (Geneva) 12 kūrinių.
4. Vytauto Kasiulio (Paris) 10 kū
rinių. 5. Gabrieliaus Stanulio 
(Geneva) 15 kūrinių. 6. Eugeni
jaus Budrio (Švedija) 10 kūri
nių. 7. Adomo Raudžio (Prancū
zija) 16 kūrinių. 8. Ewald Rob- 
bert (Vokietija) 13 kūrinių.

Rugpiūčio 8 prof. dr. Juozo 
Ereto paskaita — Šveicarai ne
priklausomoje Lietuvoje.

Popietinę paskaitą skaitė rašy
tojas Romualdas Giedraitis-Spa- 
lis iš Halifax — 100 metų nuo 
valstybės prezidento 
Smetonos gimimo.

Vakarinę paskaitą 
doktorantas Petras 
lis (Freiburg) —Kooperacija ne
priklausomoje Lietuvoje.

Rugpiūčio 9 dr. Kajetono Če
ginsko (Uppsala) paskaita — 
Egzodas laiko slinktyje.

Popietinę paskaitą skaitė prof. 
dr. Jonas Grinius (Muenchen) 
— Juozas Paukštelis — ro
manistas.

Vakare tėvynės valandėlę 
pravedė rašytojas R. Giedraitis- 
Spalis šveicarišku humoru, solo 
padainavo A. Stempužienė (iš 
JAV).

Rugpiūčio 10 kun. dr. Juozo 
Vaišnoros (Roma) paskaita— 
Lietuviškos spaudos draudimo 
laikotarpis.

Antano

skaitė 
Nevu-

Vakare Johannos Stasiulienės 
(Zuerick) vadovaujamo lietuvių 
tautiniu ansamblio vakaras 

Lietuvos generalinis konsulas Anicetas Simutis su Philadelphijos aukštesniosios lituanis
tinės Vinco Krėvės vardo mokyklos mokytojais, svečiais, organizacijų atstovais ir moki
niais 1973-74 mokslų metų užbaigimo proga. Iš k.: Philadelphijos ateitininkų sendraugių pir
mininkas dr. Antanas Juzaitis, mokyt, dr. Jonas Stiklorius, mokyt. Jūra Viesulienė, ra
šytojo Vinco krėvės dukra Aldona Krėvaitė, direktorius Juozas Kananavičius, pradž. mo
kyklos vedėja Dana Surdėnienė, Lietuvos generalinis konsulas Anicetas Simutis, moky
klos globėjas Šv. Andriejaus parapijos klebonas Jurgis Degutis, mokyklos auklėtojas 
dr. Jonas Puzinas, kapelionas kun. Kajetonas Sakalauskas. JAV Lietuvių Bendr. krašt. 
valdybos pirm. Juozas Gaila, pradžios mokyklos mokytoja Onutė Pliuškonienė, Lietuvių 
Bendr. Pietinės Nevv Jersey apyl. pirm. Vyt. Volertas ir šalia su tautiniais drabužiais 
abiturientės, užbaigusios dvyliktąjį skyrių: Aušra Kananavičiūtė ir Alė Surdėnaitė. Nuotr. K. 
Cikoto

Brunneno auloje. Dalyvavo dai
nininkas Otto Linsi (Zuerick), 
baritonas. Į salę susirinko 180 
žiūrovų, įžangos žodį tarė kun. 
prof. dr. J. Juraitis. Po to užgeso 
šviesa, atsidarė scena, kurioje 
stovėjo lietuviškais tautiniais rū
bais apsirengęs šveicaras daini
ninkas. Gera tarme jis traukė 
lietuviškas dainas solo.

Ilgais plojimais publika dėko
jo ir už tautinius šokius. Tokiu 
Šveicarijos lietuvių pasirodymu 
galima tik pasidžiaugti, nes pati 
vadovė nėra stiprios sveikatos ir 
taip sugeba pasirodyti svetimų

jų tarpe. Tai pagarba Šveicari
jos lietuviam.

Rugpiūčio 11, užbaigiant stu
dijų savaitę, iškilmingas pamal
das atlaikė vysk. A. Deksnys.

Kun. prof. dr. J. Juraitis bu
vo visos studijų savaitės dvasios 
vadas, dvasiškai dailino esančias 
sielas ir teikė asmeninę pagalbą 
ten, kur ji buvo reikalinga.

Atskirus posėdžius turėjo atei
tininkai sendraugiai, Europos

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA INFORMUOJA
Alfos posėdis

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdybos posėdį, rugpiū
čio 9 pravedė pirm. dr. K. Bo
belis. Dar dalyvavo T. Blinstru- 
bas, kun. A. Stašys, dr. K. Šid
lauskas, dr. J. Valaitis, dr. V. Ši
maitis, J. Skorubskas, V. Šimkus,
T. Kuzienė, Eug. Smilgys, A. Pa
kalniškis, I. Blinstrubienė, kun. 
dr. J. Prunskis ii Chicagos Al
fos atstovai J. Beliūnas ir St. 
Mankus.

Dr. K. Bobelis painformavo, 
kad buvo užaliarmuota spauda 
ryšium su neteisėtu Australijos 
žygiu pripažinti Baltijos valsty
bių inkorporaciją. Visiem Alfos 
skyriam išsiuntinėtas paragini
mas siųsti protesto raštus ir tele
gramas Australijos vyriausybei, 
atstovybei, konsulataųi. Alfos 
centrinė įstaiga tarpininkauja 
persiunčiant protestus ir yra 
persiuntusi daug telegramų.

Buvo aptarti Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimo reika
lai. Suvažiavimas įvyks rugsėjo 
27 Pick Congress viešbuty, Chi
cagoje.

28 ir 29 d. tame pat Pick 
Congress viešbuty įvyks Alfos 
šaukiamas Amerikos Lietuvių 
Kongresas.
Vyskupai Kongreso pamaldose

Vysk. V. Brizgys ir vysk. A. 
Deksnys dalyvaus Amerikos 
Lietuvių Kongreso pamaldose, 
kurios įvyks Chicagos centre, 
Šv. Petro bažnyčioje, 110 W. 
Madison St, rugsėjo 29 d. 9:30 
vai. Mišias aukos vysk. Ant. 
Deksnys. Pamokslą pasakyti 
kviečiamas prel. J. Balkūnas. 
Pamaldose giedos Dainavos an
samblis.

Spaudos ir radijo komisija
Sudaryta Amerikos Lietuvių 

Kongreso spaudos ir radijo ko
misija, kuri informuos visuome
nę apie šį ne eilinį, tik kas 
penkeri metai organizuojamą 
įvykį. Į komisiją įeina: Christine 
Austine, Vladas Butėnas, kun.

Diskusijos Europos lietuvių studijų savaitėje

Lietuvių Fronto Bičiuliai ir kiti.
Uždarymo žodį tarė dr. A. Ge

rutis. Baigta Lietuvos himnu.
Savaitė gerai pavyko. Dalyva

vo apie 120 žmonių iš 10 vals
tybių — Anglijos, Belgijos, Ka-

Petras Cinikas, Aldona Daukus, 
Jurgis Janušaitis, Jurgis Jašins- 
kas, Vytautas Kąsniūnas, Petras 
Petrutis, Kazys Pocius, kun. Juo
zas Prunskis, prof. Jokūbas Stu
kas, Valerijonas Šimkus, Vacys 
Urbonas, Matas Zujus.

Kviečiami dalyvauti
Alfos centras siuntinėja lietu

vių organizacijom kvietimus at
siųsti savo atstovus dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Kongrese. 
Pirmieji apie savo atsiunčiamus 
delegatus pranešė Detroitas ir 
Hot Springs. Detroito SLA 200 
kuopa į kongresą siunčia atsto
vus: Antaną Sukauską ir Bronę 
Sukauskienę. L.A.S. Hot 
Springs skyrius į kongresą siun
čia savo pirmininką J. Bagdana- 
vičių. Ne visų organizacijų val
dybos ir jų adresai žinomi Al
fos centrui, todėl ir organizaci
jos, raštu negavusios kvietimo, 
prašomos savo atstovus į Ameri
kos Lietuvių Kongresą atsiųsti, 
pranešant ALT centrui atstovų 
pavardes raštu.

Kongreso rėmėjai
Amerikos Lietuvių Kongresui 

aukų atsiuntė — po 100 dol.: 
dr. L. Kriaųčeliūnas, dr. J. Meš
kauskas, J. R. Kuzas Meats, Ine, 
Dom. ir Roz. Riauka, Lietuvių 
Prekybos Rūmai; Racine Alfos 
skyrius — 200 dol.; po 50 dol.: 
Parama, kun. J. Ruokis, Liet. 
Vyčių centro valdyba; po 25 
dol.: G. Sharko, Ine, Chicago 
Savings and Loan Assn, Sei- 
gari’s Store, Palanga, Alfos Lin- 
den skyrius, Alfos Detroito sky
rius, Liet. Atg. Sąjūdžio Hot 
Springs skyrius, J. Bagdanavi
čius, Vance Funeral Home, Chi
cagos vyčiai sendraugiai, Leon’s 
Sausage Co. Lack Funeral Ho
me, ALRK Federacija, Mutual 
Fed. Savings & Loan Assn, Al
girdas ir Aldona Braziai, Liet. 
Atgimimo Sąjūdžio vyr. valdyba, 
Alfos Miami skyrius, A-J Meats, 
Kazimieras Oksas. 

nados, Prancūzijos, Italijos, Iz
raelio, Šveicarijos, Švedijos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Vokietijos. Taip pat buvo ir ne
mažas skaičius jaunimo.

Dalyvis

Amerikos Lietuvių Taryba la
bai dėkinga kongreso rėmėjam.

Garbės komitetas
Vis daugiau JAV senato ir at

stovų rūmų narių atsiunčia į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centrą dr. K. Bobelio adresu sa
vo linkėjimus Lietuvių Kongre
sui. Kongreso garbės komitete 
dar sutiko dalyvauti: J. Y. 
McCollister, R.A. Roe, J. Prit-

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS NEW YORKE

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Kunigų Vienybės seimas 
šiais metais vyko New Yorke, 
Commodore viešbuty, rugpiūčio 
21.

Po prel. J. Balkūno, P.A., 
atidarymo žodžio maldą sukal
bėjo vysk. V. Brizgys. Sudary
tas prezidiumas: pirmininkauti 
pakviesti kun. Vytautas Zakaras 
ir kun. dr. Matas Čyvas, sekre
toriauti — tėv. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM. Perskaityti svei
kinimai raštu.

Pirmoj paskaitoj prel. Vy
tautas Balčiūnas kalbėjo apie 
Šventuosius Metus ir pasaulio 
lietuvių kunigų suvažiavimą Ro
moj 1975. Popiežius Paulius VI 
1975 metus paskelbė šventai
siais, jubiliejiniais. Jiem pasi
ruošti visam pasauly jau dabar 
vykdomi jubiliejiniai metai — 
nuo 1973 Sekminių. Liūdna, kad 
daug kur silpnai atsiliepiama į 
Šv. Tėvo raginimą ir kvietimą — 
atsinaujinti ir susitaikyti su Die
vu, artimu ir savimi. Šv. Tėvas 
ragina gilintis į Šv. Dvasios vei
kimą, domėtis Šv. Dvasios žo
džiu Šv. Rašte.

Prieš pietus dar išklausyta 
Kunigų Vienybės centro valdy
bos pirmininko ir sekretoriaus, 
iždininko pranešimų. Šalia 8 
posėdžių, išsiųsti 33 raštai bei 2 
biuleteniai. Atspausdinti 4 są
siuviniai pamokslų. Anglų kalba 
paruoštas memorandumas dėl 
religijos persekiojimo Lietu
voj ir įteiktas Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių komiteto vi
siem nariam. Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos keturi nu
meriai (4, 5, 6 ir 7) išsiunti
nėti visiem JAV vyskupam ordi
naram, anglų kalba spausdina
mų laikraščių bei žurnalų re
dakcijom, per Batuną asmeniš
kai įteikti Jungtinių Tautų atsto
vybių nariam, o per Lietuvių 
Bendruomenę išsiuntinėta vi
siem senatoriam ir kongresma- 
nam.

Ateity pramatoma išleisti lie
tuvių kunigų ir katalikiškų įstai
gų sąrašą (elenchus), psalmyną 
(leis Krikščionis Gyvenime),

L.K.B. Kronikas anglų kalba vie
noj knygoj.

Kunigų Šalpos reikalam iš
rinkta nauja valdyba: pirm. prel. 
J. Scharnus, sekr. kun. A. Rač
kauskas ir ižd. kun. L. Budrec- 
kas.

Už gyvus ir mirusius Kunigų 
Vienybės narius buvo aukoja
mos koncelebracinės mišios, va
dovaujant vysk. V. Brizgiui. 

chard, M. F. Murphy, L. Sto- 
kes, B. Chappell. Iš viso jau dau
giau kaip 150 JAV kongreso na
rių ir gubernatorių sutiko įeiti į 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
garbės komitetą.

Kongreso bankete
Amerikos Lietuvių Kongreso 

banketas įvyks rugsėjo 28 Pick- 
Congress viešbuty. Bankete in- 
vokaciją sukalbėti pakviestas 
vysk. V. Brizgys. Banketo 
bilietai (po $12.50) gaunami Al
fos centre 2606 W. 63 St., Chi
cago, III. 60629 ir pas banketo 
šeimininkę O. Gradinskienę, 
2512 W. 47th St, Chicago, 111, 
60632. Tek: FR 6-1998. Užsa
kant paštu dėl tinkslumo atsiųs
ti adresuotą voką.

Linkėjimai iš Vatikano
Aukštas pareigas Vatikane tu

rįs vysk. P. Marcinkus atsiuntė 
sveikinimus ir geriausios sėk
mės linkėjimus Lietuvių Kong
resui. Vysk. Marcinkus apgailes
tauja, kad gausios pareigos Va
tikane jam neleis asmeniškai 
kongrese dalyvauti.

Leidinys apie Lietuvą
Išleidusi anglišką prof. J. Ere

to knygos “The Forgotten Balts” 
laidą, Amerikos Lietuvių Taryba 
išsiuntinėjo JAV kongreso na
riam. Iš senatorių ir kongresma- 
nų gaunama daug laiškų, ku
riuose jie pareiškia, kad leidiniu 
domisi ir kad jie jungsis prie 
lietuvių pastangų atgauti laisvę 
pavergtai tautai.

Po pietų pertraukos praneši
mus apie Dainavos stovyklą pa
darė prof. Adolfas Damušis, o 
apie Amerikos Liet. Katalikų 
Susivienijimą — prel. J. Boll.

Atskiroj paskaitoj prof. A. 
Damušis kalbėjo apie lietuvius 
katalikus pasauliečius Katalikų 
Tarnyboj. Peržvelgęs veiksnius, 
nulėmusius lietuvių Katalikų 
Tarnybos atsiradimą, paskaiti
ninkas kreipė dėmesį į ateitį. 
Pagal gautus anketos davinius 
sprendžiant, daugiausia dėme
sio kreipiama į religinius 
pašaukimus, akcentuojant ne 
vien religinius, bet ir tautinius 
motyvus. Pabrėžiama telkimosi į 
lietuviškas parapijas svarba, o 
taip pat etninių grupių inves
tuoto turto tęstinumas — per
davimas naujų židinių kūrimui.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
naujosios Lietuvių Katalikų 
Tarnybos viršininkas, kalbėjo 
apie tos tarnybos faktinę padė
tį. Pranešimai buvo išdalyti raš
tu iš anksto visiem dalyviam. 
Kalbėtojas pranešė, kad pašauki
mų reikalu lapkričio mėnesį pra
matytos išsamios svarstybos. Pa
šaukimų klausimas ir šiame sei
me iššaukė gyvas diskusijas. Bu
vo įvairių nuomonių kaip surasti 
naujų pašaukimų. Centro valdy
bos sekretorius pasiūlė ir kont
roversinių minčių, tačiau jos 
drąsiau buvo diskutuojamos ko
ridoriuose, o ne pačioj posėdžių 
salėj.

Tarp klausimų ir sumanymų 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
perdavė kun. A. Steigvilos, 
MIC, iš Argentinos kvietimą 
pravesti rekolekcijas Pietų Ame
rikos lietuviam. Kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC, informavo apie ar
kivysk. J. Matulaičio beatifikaci
jos bylos eigą ir ragino kuo gau
siau kreiptis į Šv. Sostą, kad ši 
byla būtų pagreitinta.

Baigiant seimą priimtos rezo
liucijos:

Kreiptis į JAV vyskupus, kad 
nenutrauktų pašalpos perse
kiojamai Lietuvos Bažnyčiai. At
sinaujinimo dvasioj stengtis kuo 
išsamiau susipažinti ir supažin
dinti su Vatikano II-jo susirin
kimo dokumentais. Išreiškiama 
padėka ir talka Katalikų Tarny
bos vadovybei. Kreiptis į Apaš
talų Sostą dėl arkivysk. J. Ma
tulaičio beatifikacijos bylos pa
greitinimo. Išreiškiamas soli
darumas persekiojamos Lietu
vos Bažnyčios reikalu. Pasiun
čiami sveikinimai Šv. Tėvui ir 
Apaštališkam delegatui Wash- 
ingtone.
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LOS ANGELES. CALIF.
Nauji mokslo metai Šv. Ka

zimiero parapijos mokykloj pra
dedami rugsėjo 4, trečiadienį, 
9 vai. ryto.

Antano Smetonos, Lietuvos 
prezidento, 100 metų gimimo ir 
30 metų mirties sukakčių minė
jimas rengiamas Lietuvių orga
nizacijų komiteto rugsėjo 8. Iš
kilmingos pamaldos 10:30 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj. Minėjimas — akademija 12 
vai. tos pat parapijos salėj. Kal
bą pasakys inž. Jonas Jurkūnas 
iš Chicagos. Meninę dalį atliks 
sol. Janina Čekanauskienė ir 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Bendri pietūs 4 vai. Lietuvių 
Tautiniuose namuose.

Šv. Kazimiero šeštadieninė 
mokykla mokslo metus pradeda 
rugsėjo 14. Šiais metais organi- 
•zuojama speciali klasė silpnai 
kalbantiem lietuviškai. Mo
kyklos vedėjas pedagogas Vla
das Pažiūra.

Lietuvių Dienų žurnalo meti
nė gegužinė bus rugsėjo 15 
Įprastoj vietoj Burbank, Calif.

Parapijos metinis bazaras 
šiemet bus spalio 20 parapijos 
salėse ir kieme.

Kun. N. Vogtas, keliaudamas 
į San Francisco, Calif., buvo 
keletai dienų sustojęs ir Los An
geles. Jis yra vokiečių kilmės 
kunigas. Studijų metu gyveno

A. a. Izidorius Rugienius

(1905.IV.3-1974.1V.26)

Kai spauda pranešė apie Izi
doriaus Rugieniaus mirtį, minti
mis nukilau į 1918 rudenį, kai 
susitikom Šakių gimnazijos II b 
klasėj. 1919 rudenį apsigy
venom vienam kambary. Ir taip 
gyvenom per ketverius metus.

1925 pavasarį gimnaziją bai
gėm. Buvom pirmoji laida. Bai
gėm 22. Dešimt iš tų mūsiš
kių bendraklasių jau anksčiau 
buvo iškeliavę į Anapilę. Izido
riui lemta buvo vienuoliktam. 
Kuris iš mūsų bus sekantis?

1925 rudenį įstojom Kauno 
universitetan. Izidorius daugiau 
linko į meną, literatūrą. Jau gim
nazijoj gerai grojo smuiku. Kau
ne buvo mėginęs privačiai mo
kytis pas smuikininką Mote- 
kaitį.

Bet. . ., Gyvenimo sąlygos 
Kaune privertė ieškoti darbo. 
Jau 1926 vasario mėn. pradėjo 
dirbti Centriniam Ūkininkų 
Banke.

Teko palikti ir smuiką ir li
teratūrą. 1926 rudenį įsirašė į 
teisių fakultetą, kur anais lai
kais visos paskaitos būdavo po 
pietų. Patogu buvo visiem: ir 
klausytojam ir dėstytojam. Stu
dentų didelė dauguma buvo 
tarnautojai karininkai, o pro
fesoriai — advokatai, teisėjai. 
Baigę darbus įstaigose, teismuo
se, po pietų rinkdavosi į uni
versitetą. Atsikūrusi nepriklau
soma Lietuva rengė kadrus in
teligentijos, kūrė Lietuvos 
mokslą.

Vokietijoje prie Lichtenšteino pilies apie 1948-1949 metus 
iš k. Izidorius Rugienius, Steponas Kairys ir dr. Domas Jasai
tis, Liet. Raudonojo Kryžiaus pirmininkas.

Šv. Kazimiero kolegijoj Romoj 
ir pramoko lietuviškai. Dabar 
ruošiasi daktaro laipsniui. Bai
gęs studijas, planuoja dirbti lie
tuvių pastoracijoj.

Inž. Rimas Prižgintas jau be
veik dešimt metų priklauso Sier- 
ra Madre Mountain Search & 
Rescue savanorių grupei. Šios 
draugijos tikslas — padėti ir 
gelbėti kalnuose paklydusius ir 
nelaimėn patekusius žmones. 
Inž. Prižgintas už pasiaukojimą 
artimui yra pelnęs eilę žyme
nų. Šią vasarą jis kartu su kun. 
prof. A. Rubšiu perėjo Sierra 
Nevada, Calif., kalnuose 221 
mylių ilgumo John Muir taką.

Danguolė Razutytė, Antano ir 
Onos Razučių dukra, išvyko me
tam laiko mokytojauti į Boston, 
Mass. Los Angeles ji buvo uoli 
choro narė, tautinių šokių gru
pės šokėja ir mokytoja, šeštadie
ninės mokyklos mokytoja, jauni
mo ansamblio veikli narė bei 
šiaip visuomenės veikėja.

Los Angeles Times ir L.A. 
Dodgers paskelbė Pietinės Ca- 
lifornijos “A” studentų sąrašą. 
Jų tarpe pastebėtos ir šių lietu
vių pavardės: L. Šinkūnas, Ra
sa Zelenis, Julie Skiman, Vy
tenis Vilkas, Linas Butkys, Vai
dilutė Butkys, Vilija Butkys, 
Elena Bandžiulis, Ramona Al-

Centrinį Ūkininkų Banką lik
vidavus, Izidorius 1931 pavasa
rį nuėjo dirbti į Žemės Banką. 
Tačiau 1932 vasarą tą darbą pa
liko, tapo Marijampolės apy
gardos teismo kandidatu ir ėjo 
apylinkės teisėjo pareigas Mari
jampolėj ir Šakiuose.

1933 pavasarį Žemės Banko 
pakviestas į juridinį skyrių, teis
mą paliko ir Žemės Banke dir
bo iki 1942 vasaros, kada buvo 
paskirtas Vilkaviškio apylinkės 
teisėju.

Izidorius kaip žmogus buvo 
mielas ir nuoširdus. Mandagus. 
Daug mielų prisiminimų iškyla, 
ilgiau pagalvojus apie anuos lai
kus.

Gimnazijoj ir universitete Izi
dorius buvo ateitininkas. Į stud. 
ateitininkų draugovę įstojom dar 
tada, kada Kaune buvo tik viena 
draugovė . . .

Su savo gyvenimo drauge 
Evelina Izidorius draugystę pra
dėjo dar gimnazijoj, ir, nors ji 
Šakių gimnazijoj mokėsi tik že
mesnėse klasėse, o paskui per
sikėlė Marijampolėn, ta drau
gystė nenutrūko ir 1931 buvo 
vainikuota jungtuvėmis.

Nuo 1931 mudviejų keliai iš
siskyrė. Aš nuėjau teisingumo 
tarnybon, o jis pasiliko banki
ninkas dar visam dešimtmečiui. 
Pradėjom vėl susitikti tik jam at
vykus į Vilkaviškį, kai iš Mari
jampolės nuvažiuodavom su 
apygardos teismo sesija . . .

Svetimoj padangėj susitikti 
neteko. Žinojau, kad Vokietijoj, 
Miunchene, buvo ilgus metus 
Balfo įgaliotinis.

Baigiu užuojauta žmonai Eve
linai ir dukrai Rūtelei, kurią 
prisimenu tik kaip mažą mergai
tę iš susitikimų Viūkavišky.

M.J. Adomaitis 

seika, Mary Stočkus, Darija Ža- 
liūnas, Donna Augus, Raimon
das Augūnas, Linas Raibys, Ilo
na Bužėnas, Livila Mažulis, An
tanas Pociūnas, Carol Gundu- 
nas, Al. Federavičius. — L.Ž.K.

AMSTERDAM, N.Y.

Praeityje ir šiandieną
Prieš 24 metus į Jungtines 

Amerikos Valstybes atvykus 
didesniam skaičiui lietuvių, ne
maža jų apsigyveno Amster
dame. Čia jie rado gražią Šv. Ka
zimiero bažnyčią, Amerikos Lie
tuvių Klubą ir nemažą skaičių 
organizacijų. Įsilieję į ankstes
niųjų lietuvių ateivių eiles, kartu 
su jais jie čia išvystė šias puikiai 
veikiančias organizacijas: Lietu
vių Bendruomenę, Balfo skyrių, 
tautinių šokių šokėjų grupę, lie
tuvišką šeštadienio mokyklą ir 
Vasario 16-osios gimnazijai rem
ti būrelį.

Iš kasmetinių Vasario 16-sios 
minėjimų ir kitų parengimų pel
no esam skyrę su viršum 4,000 
dol. Altai, Balfui, Vasario 16-sios 
gimnazijai, Lituanus žurnalui ir 
kitiem lietuviškiem dalykam.

Apie 1961 iš Amsterdamo i. 
pietines valstijas išsikėlus kili
mų audimo dirbtuvėm, likom be 
pagrindinių darbų apie 6,000 
darbininkų. Ypatingai tai palietė 
naujuosius ateivius; daugelis jų 
išsikėlė į kitus pramonės mies
tus. Tokiu būdu Amsterdame lie
tuviška veikla žymiai susilpnėjo.

Lietuvių Fondas Amsterda- 
mui ir apylinkei yra skyręs ne
mažą kvotą. Į šį fondą su savo 
įnašais yra įstoję: kun. Kęstutis 
R. Balčys (su 100 dol.), kun. Jo
nas Ruokis (100 dol.), LB Ams
terdamo apylinkė (150 dol.), Pet
ras ir Vytautas Lalai (200 dol.), 
Stasys Lekutis (100 dol.). Fondo 
įgaliotinis nuoširdžiai prašo vi
sus šiam fondui aukoti.

Nežiūrint minėtų negerovių, 
mes čia tebeturim puikią Šv. Ka
zimiero bažnyčią, kuriai vado
vauja gabus muzikas-solistas, vi
sų mūsų gerbiamas klebonas 
'kun. Kęstutis R. Balčys, o jam 
padeda kun. Antanas Grigaitis; 
po bažnyčia turim puikiai į- 
rengtą Sočiai Center; be to, tu
rim puikiai veikiančią gausią vy
čių organizaciją, Šv. Vardo drau
giją ir kitas bažnytines organiza
cijas.

Maždaug 5 mylių atstume nuo 
Amsterdamo turim puošnią Au- 
riesville Shrine šventovę su ma
žu muziejum, apvalią bažnyčią 
labai gražioj aplinkoj; čia apsi
lanko mūsų gerbiamas prelatas J. 
Balkūnas.

St. Lekutis

NEW LONDON, CONN.
L. Mockienė — magistras

Kai 1963 jauna ir gabi Mit- 
chell kolegijos (Junior) studentė 
Laima Mikniūtė buvo išrinkta 
ir vainikuota tos kolegijos kara
liene ir tų pat metų rugpiū
čio mėn., vos baigusi šią ko
legiją, tuoj ištekėjo už jauno in
žinieriaus Valentino Mockaus 
ir nutraukė tolimesnes studijas, 
dauguma manė, kad jos moks
las jau palaidotas. Tačiau toks 
galvojimas buvo didelė klaida.

Jaunieji Mockai išsikėlė į 
Rhode Island valstiją ir ten 
jiem gimė dukrelė Elytė, dabar 
10 m. amž. ir sūnus Edvardas, 
dabar 8 metų. Naujakuriai Moc
kai turėjo daug rūpesčių. Jauno
ji motina ne tik augino vaikus 
ir rūpinosi namų apyvoka, bet 
netrukus išėjo dirbti, o vakarais 
griebėsi studijų. Kruopštus dar
bas praėjusiųjų metų vasario 
mėn. buvo apvainikuotas Rhode 
Island universiteto diplomu — 
bakalauro laipsniu.

Bet to Laimai neužteko. Ji 
tuoj metė darbą Warvick, R.I., 
miesto bibliotekoj ir įstojo į 
New Yorko valstijos universite
tą Albany, N.Y., kur po viene
rių metų studijų, rugpiūčio 2 
gavo magistro laipsnį. L. Moc
kienė ir kolegijoj ir abiejuose 
universitetuose buvo darbšti ir 
gabi, ir visada buvo dekano gar
bės sąrašuose. Mockai gyvena 
prie Albany, N.Y., kur inž. Moc
kus dirba vienoj įmonėj.

Jurg. Ežer.

Dr. Julius Bielskis, Lietuvos generalinis konsulas (d.), 
birželio 16 Lietuvių dienos proga prel. Jonui Kučingiui 
už nuopelnus Lietuvai prisega šaulių žvaigždės ordiną. 
Šalia stovi Los Angeles šaulių kuopos pirmininkas Kazys 
Karuža. Nuotr. L. Kanto

HARTFORD, CONN.
Jaunimo šokių grupė

Hartfordo jaunimo tautinių 
šokių grupė birželio mėnesį bai
gė savo antrą sezoną. Ši grupė 
susideda iš 11-16 m. amžiaus 
jaunuolių. Jiems vadovauja 
Dalia Dzikienė.

Grupės repeticijos vyksta Švč. 
Trejybės salėje, kuria klebonas 
kun. Juozas Matutis leidžia nau
dotis.

Nors grupė yra jauna, bet ji 
gražiai atstovauja lietuvius įvai
riuose pasirodymuose. Šiais 
metais grupė šoko 7 kartus: du 
kartus Mayor’s All American 
festivalyje, Eglutėje, nepriklau
somybės minėjime, Windsor Jr. 
Women’s klubui, Motinos die
nos minėjime ir Hartfordo Civic 
Music & Arts festivalyje.

Grupė per metus išmoko ir 
šoko šiuos šokius: šustą, rugu
čius, vėdarą, žiogelį, oželį, ke
purinę ir blezdingėlę.

Grupėje šoka: Paulius Alek
sandravičius, Danutė ir Elytė 
Baltauskaitės, Andrius ir Linas 
Banevičiai, Leonas Bernotas, 
Paulius Brazdžionis, Zina Dres- 
liutė, Rimas Kapeskas, Verutė 
ir Jonas Kodžiai, Laura Mačiui- 
kaitė, Idalia Mantautaitė, Silvija 
Radionovaitė, Linda Rutkaus
kaitė, Vida Zdanytė.

Edvardas Radionovas visuo
met nuoširdžiai grupei padeda, 
akordeonu įgrodamas muziką į 
juosteles. Grupei muziką tvar
ko Alfonsas Dzikas, paruošda
mas magnetines juosteles.

Šokėjai po vasaros atostogų 
vėl susirinks rugsėjo 14 pradėti 
ruoštis sekančiam sezonui. Pir
mas pasirodymas vėl bus 
Mayor’s All Americans festifa- 
lyje. 1976 metais grupė yra pa
siryžus dalyvauti tautinių šokių 
šventėje Chicagoje.

dmd
A. a. pulkininko Ernesto Čiur

lio prisiminimui p.p. Will ir 
Elena (Čiurlytė) Barnet paauko
jo lituanistinei mokyklai 50 dol.

LAP klubo gegužinė
Hartfordo Lietuvių Amerikos 

Piliečių klubas birželio 9 savo 
parke (Lighthouse Grove Park) 
East Hartforde surengė gražią 
gegužinę, kurioj dalyvavo apie 
tūkstantis trys šimtai žmonių 
(Eleonoros Minukienės praneši
mu).

Gegužinė prasidėjo dienos 
metu, nuo 12 vai., ir tęsėsi iki 
sutemos. Čia buvo daug skanių 
lietuviškų valgių, pagamintų 
nuolatinių šeimininkių. Gražiai 
veikė ir baras, aptarnaujamas 
darbščių ir visada paslankių 
vyrų.

4 vai. popiet atvyko ir orkest
ras su John Martinu priešaky. 
Gražu buvo matyti, kaip net pa
gyvenę pensininkai mankštino 
kojas.

Aikštelėj pasirodė ir jaunimas 
su įdomiu sportu. Tai buvo ro
doma skautų vardu. Sportinin
kam vadovavo Aldona Saiminin- 
kienė, Danguolė Banevičienė ir 
Mikas Banevičius. Mokyklinio 
amžiaus jaunimas pažaidė su 
maišais, vandens stiklinėmis, 
sviedinukais, ietimis ir t.t. Tai 

domino gegužinės dalyvius.
Paskui buvo daug laimėjimų, 

kuriem dovanas buvo suaukoję 
į gegužinę atsilankiusieji ar pa
skyrusi klubo valdyba.

Daugelis gegužinėj sutiko sa
vo senų pažįstamų, pasikalbėjo, 

pavaikščiojo parke, Connecticu- 
to paupy ir t.t.

Į šią gegužinę buvo atvykę 
atsisveikinti Antanas Giedrai
tis su žmona. Jie išvyksta gyven
ti į Californiją. A. Giedraitis 
savo laiku buvo didelis visuo
menininkas. Gyvendamas New 
Britaine, Conn., prie Šv. Andrie
jaus bažnyčios pastatydino lietu
viško stiliaus kryžių. Dabar jį 
yra suėmusi strėnų liga, ir jis 
mano, kad Californijos šiltas kli
matas jį atgaivins ir sustiprins.

Californijoj jie turi du sūnus. 
O dabar drauge su tėvais išvyks
ta ir Danutė bei žentas Romas 
Grajauskai. Jie taip pat yra nepa
mainomi visuomenininkai. Abu 
yra buvę LB Hartfordo apylin
kės pirmininkais. Danutė Gra- 
jauskienė-Giedraitytė yra lietu
viškų knygų ir plokštelių platin
toja. Gi Romas Grajauskas daug 
yra prisidėjęs prie LAP klubo 
darbų, o ypatingai dabar prie 
šios klubo gegužinės parengi
mo.

Iš viso, reikia pasakyti, kad ši 
LAP klubo gegužinė praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Jonas Bernotas

A. a. Jono Totoraičio 
paskutinės dienos

A. a. adv. Jonas Totoraitis, 
dar mokydamasis Marijonų gim
nazijoj Marijampolėj ir vėliau 
studijuodamas teisę V. D. uni
versitete, pasireiškė kaip veik
lus ateitininkas. Atvykęs į Ko
lumbiją, į Medellino miestą, 
organizavo katalikiškas organi
zacijas bei rašydavo į spaudą.

Jo žmona dr. P. Totoraitienė 
praneša, kad jis turėjo koronari
nių takų blogą cirkuliaciją ir 
arteriosklerozę; buvo kardiologo 
universiteto medicinos fakulte
to profesoriaus Aguires nuola
tinėj priežiūroj.

Trys savaitės prieš mirtį Jo
nas Totoraitis pajuto galvos svai
gimą ir tuojau nuėjo pas savo 
daktarą. Ten rado truputį paki
lusį kraujospūdį, peršvietė krū
tinės ląstą, prirašė vaistų. Su
grįžęs namo, vartojo jam duotus 
vaistus, bet galvos svaigimas 
nepraėjo. Žmona apie tai infor
mavo daktarą, kuris paskyrė vi
zitą gegužės 29. Bet Jonas tos 
dienos nebesulaukė.

10 vai. vakaro pasijuto blo
gai. Buvo pašauktas ambulansas. 
Ligonis blaškėsi nuo skausmo, 
bet sąmonės nenustojo ir kli
nikoj daktaram pats viską at
sakinėjo. Susirinkę gydytojai 
darė viską, ką galėjo, bet lygiai 
2 vai. ryto, gegužės 28, kons
tatavo mirtį.

“Buvo labai skaudu vienai pa
čiai viską išgyventi — rašo dr. 
Totoraitienė. — Vaikai toli, 
Šiaurės Amerikoj, gailisi ir liū
di negalėję suteikti savo myli
mam tėvui paskutinio patarnavi
mo ir atsisveikinti su juo”.

A. a. Jonas Totoraitis buvo 
pašarvotas Lietuvių Centre, lie
tuviškoj koplyčioj. Ten pat bu
vo aukojamos dvejos gedulin
gos mišios su egzekvijom. Kars
tą, uždengtą lietuviška vėlia
va, skęstantį tarp gėlių ir vai
nikų, lydėjo lietuviai į nau
jas “Campos de paz” kapines. 
Nepailstąs lietuvių džiaugsmų 
ir nelaimių palydovas kun. My
kolas Tamošiūnas pašventino 
duobę, paskaitė laidojimo mal
das. Lietuviai sugiedojo Mariją 
Mariją ir Lietuvos himną.

Janina Narūne

Kissingerio sveikinimai
Valstybės sekretorius Kis- 

singeris per Rytų Europos reika
lų direktoriaus pavaduotoją C. 
Brown atsiuntė sveikinimus 
Amerikos Lietuvių Kongresui. 
Ypač gausiai sveikinamų ateina 

! iš JAV kongreso.narių.) •>.-) u vr
— Liet. K.V.S.1 f “Ramovė”

. centro valdyba'pasiuntė ’prOtės-'.
I to laiškus AustralijošfministėriuV 

pirmininkui, Australijos tfeaL ? 
minist. Washingtone, Australijos 
konsului Chicagoj. Taip’pat pa-

I siuntė padėką Australijos par-’ 
į lamento opozicijos Vadui, kuris: 
j pareiškė griežtą pasipriešinimą! 
; i dabartinei Australijos vy-i 
’ riausybei dėl Baltijos Skaisty

bių de jure pripažinimo Sovie
tų Sąjungai.

— Akademinis Skautų Sąjūdis 
šiais metais švenčia savo veiklos 
penkiasdešimtmetį. Jubiliėjinė 
A.S.A. stovykla įvyks Dainavoj 
rugpiūčio 26 — rugsėjo ’ 2?
Stovyklos akademinė, meniiiė irt 
linksmoji programa pramatyta 
įvairi ir įdomi. 1 11 ' ■

— Santaros-Šviesos Federa
cijos 21-mas suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 5-8 Tabor Farm, Sodus, 
Mich. Šalia eilės paskaitų, bus* 
ir poezijos, dramos ir muzikos 
vakaras. ' / ; ’ ’’

— Tėv. Gediminas Kijauska^, 
S J, lietuvių Jėzuitų provin
cijolas ir ligšiolinis Chicagos 
Jaunimo Centro di
rektorius, išvyko į Clevelandą 
perimti Nepaliaujamosios Pa
galbos lietuvių parapijos, kurios 
buvęs klebonas kun. J. Angelai- 

Ž tis išėjo į pensiją. Kartu išvyko 
ir kun. tėv. Leonas Zaremba, 
SJ. Jaunimo Centro direktoriaus 
pareigas peri m s tėv. A. Kezys, 
SJ.

— Inž. Vladas Venckus, Ve- 
; necuelos Lietuvių Bendruome- 
į nės pirmininkas, pranešė, kad 
: atsakydamas į PLB valdybos 
I telegramą ir raštą, imasi organi- 
i zuoti Venecueloj protesto akciją 
■ prieš Australijos vyriausybę. 
’ — Sol. Audronė Simonaitytė

iš Chicagos, akomponuojant pia
nistui Vytautui Puškoriui, ir pia
nistas Vytautas Smetona atliks 
programą rudens baliuje, kurį 
Clevelande rengia birutininkės 
rugsėjo 7 Lietuvių Namų salėj.

— Sol. Praurimė Ragienė 
dalyvaus kun. A. Vilkaičio 50 
metų kunigystės ir 80 metų 
amžiaus sukakčių minėjime rug
sėjo 15 Šv. Antano parapijos sa
lėj, Cicero, III. Akomponuos 
muz. Manigirdas Motekaitis.

— Dail. V. K. Jonynas, dail. 
V. Ignas ir dail. J. Kelečius 
ir daug kitų jaunosios kartos dai
lininkų dalyvauja savo darbais 
Hanau stovykloje gyvenusių 
dailininkų ruošiamoj parodoj, 
kuri įvyks Čiurlionio galerijoje: 
Chicagoje, Darbo dienos savait
galyje.

— Prel. Pr. Jurui, P.A., Bosto
no akių klinikose padaryta vie
nos akies operacija. Prelatas 
šiuo metu yra sugrįžęs į Putna- 
mą, kur tvarko Alkos muziejų.

— JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybą šios LB Krašto val
dybos kadencijos metu, sudarų; 
šie asmenys: pirmininkas — inž. 
Algimantas Gečys, vicepir
mininkė ir LB Informacijos Tąr- 
nybos direktorė — Au^ra M&- Į 
čiulaitytė-Zerr, ryšininką? ;iSu 
Valstybės departamentu — Algi
mantas Gureckas, nąriai — RiL 
mas Česonis, Daiva Kezienė, 
kun. Kazimieras Pugevičiųs ir, 
dr. Antanas W. Novasitis. j.,

— Nauji Darbininko skaity
tojai: R. Pell, Sandvvich, Mass., 
J. Bruožis, Worcester, Mass., A. 
Firavičius, Toronto, Ont., B. Ne- 
micas, Wethersfield, Conn. Už
sakė kitiem: A. Steponis, Great 
Neck, N. Y. — S. Žadvydui, 
Richmond Hill, N. Y., V. Semi
tą, Brockton, Mass. — M. Se- 
nutai, Clinton, N. Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam ’* 
užsakytojam. Darbininko pre- ■ 
numerata pirmiem metam nau
jiem skaitytojam tik 8 dol. At
naujinant prenumeratą visiem 
skaitytojam 10 dol. metam.
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Veda Kazys Merkis
— Amerikietis VVinston kvali- 

fikavosi į baigminį dešimtuką, 
pasaulio jaunių pirmenybėse, 
Maniloje. Baigminiame penk
tame rate Kočijevas (Sov.) sužai
dė lygiomis su amerikiečiu 
Winstonu; olandas Deaks į- 
veikė lyderį švedą Šneiderį, o 
jugoslavas Marijonovičius su
dorojo kitą pirmavusį, būtent: 
anglą Mails. Deaks ir Kočijevas 
po 5 ratų turėjo po 4 taškus. 
Pas Šneiderį 3 1/2 taško. Wins- 
ton pirmame rate įveikė bra
zilą Sunja Nato, antrame — re- 
mizavo prieš Marijonovičių, tre
čiame — pralaimėjo olandui 
Deaks, ketvirtame 
jo tašką.

— JAV Open pirmenybėse 
po 8 ratų pirmavo septyni vy
rai: čekas Hort, olandas Bohm, 
amerikiečiai S. Reshevsky, A. 
Bisguer, E. Meyer, C. Chels- 
torp, L. Gilden, turėdami po 7 
taškus.

Dera pridurti, kad čekų did
meistris Hort Kanados pirme
nybėse nebuvo toks sėkmingas. 
Jis baigė su 8 taškais iš 11, 
vos pustaškiu daugiau mūsų Ig
no Žalio, kuris surinko 7 1/2 
tašk. Kanados p-bes laimėjo ju
goslavas Ljubojevič 10-1.

— FIDEs Rating sąrašas kva
lifikuoja didmeistrius: 1. R. 
Fischer JAV 2780, 2. A. Karpov 
2700, 3. V. Korčnoj 2670, 4. B. 
Spaskij (visi Sov.) 2650, 5. L. 
Portisch, Vengrija — 2645, 6. 
T. Petrosijan — 2640, 7. M. Tai
— 2635 (abu Sov.), 8. B. Lar- 
sen, Danija — 2630, 9. L. Polu- 
gajevskij, Sov. — 2630, 10. L. 
Kavalek, JV—2625, 11. Meking, 
Brzl. 2615, 12. Huebner, V. Vok.
— 2615,13. Geller, Sov. — 2610,
14. Ljubojevič, Jgsl. — 2605,
15. Hort, Čksl. — 2600, 16. Kuz- 
min, Sov. — 2600, 17. Smeikal, 
Čksl. — 2600, 18. Smyslov, Sov.
— 2600, 19. Bronštein, Sov. — 
2595, 20. Robert Byrne, JAV — 
2595.

— Įdomi problema. Balti ma
tuoja 2 ėjimais:

Čia jos sprendimas: J KxP! 
threatening Q-R3. If 1 . . . BxQ 
2 PxQ/N! If 1 . . .RxB 2 N-B4. 
E. Beal, England.

Joną Beinorių išleidžiant
Šv. Andriejaus lietuvių para

pijos vargonininkas muz. Jonas 
Beinorius, išbuvęs čia dešimt 
metų (nuo 1964 liepos 1), lie
pos 30 išvyko į Waterburį, 
Conn., ir ten nuo rugpiūčio 
1 eina vargonininko pareigas 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčioj, kur klebonas yra kun. 
Jurgis Vilčiauskas.

Į New Britainą iš Providence, 
R. I., Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos, kur jis buvo vargoni
ninku 15 metų, jį buvo atsi- 
kvietęs a. a. klebonas kun. dr. 
Benediktas Gauronskas. Ten 
būdamas vargonininku, važinėjo 
į Worcesterį, kur aštuonerius

laimė- metus vadovavo lietuvių Meno 
Mėgėjų Ratelio chorui.

Būdamas New Britaino Šv 
Andriejaus lietuvių bažnyčios 
vargonininku, vadovavo Šv. 
Andriejaus parapijos chorui, su 
kuįriuo išvystė didelę veiklą. 
Bažnytinės muzikos srity vienas 
iš didesnių dalykų buvo Th. 
Dubois kantata “Septyni Kris
taus žodžiai”, kuri buvo bažny
čioj atlikta tik po metų nuo 
jo atvykimo.

Choras giedojo šias lietuviš
kas mišias: Taikos Karalienės 
garbei — Gedimino Šukio, Šv. 
Kazimiero garbei — Broniaus 
Budriūno, Aušros Vartų Mari
jos garbei — Lado Budrecko.

Savo repertuare choras turėjo 
apie 60 giesmių lietuvių, lotynų 
ir anglų kalbomis. Kiekvieną 
rudenį, lapkričio mėn. paskutinį 
šeštadienį, surengdavo tradicinį 
lietuviškos muzikos koncertą. 
Vasario 16 minėjimuose atlik
davo puikią programą.

Praeitais metais buvo pasta
tyta muzikinė komedija “Vien
gungiai”, kurioj aktoriais buvo 
pats choro dirigentas muz. J. 
Beinorius ir choristai. Suvai
dinta labai gražiai.

Be vietos pasirodymų, choras 
turėjo ir išvykų: du kartus da
lyvavo dainų šventėse Chicagoj, 
dalyvavo lietuvių koplyčios 
pašventinime Washingtone, du 
kartus atliko religinę programą 
Pušų katedroj New Hampshire, 
atliko dvi religines programas 
televizijos 30 stoty, davė kalėdi
nių giesmių programą New Bri

taino meno muziejuj, praeitais 
metais dalyvavo tautybių pasi
rodyme New Britaino aukštes
niojoj mokykloj; Newingtone, 
Conn., Šv. Dvasios bažnyčios 
pašventinime, be šio choro, da
lyvavo dar trys chorai, ir šiam 
junginiui dirigavo muz. J. Bei
norius; tris kartus davė progra
mą liepos 4 proga Marianapoly 
suruoštose Lietuvių dienose. 
Dar turėjo koncertą šiose lie
tuvių kolonijose: Providence, 
Ansonijoj, New Havene, Water- 
bury ir kitur.

Buvo suorganizuotas jaunimo 
choras (berniukų ir mergaičių), 
kurį sudarė lietuviai ir nelie
tuviai; jie dainavo abiem kal
bom. Kai kuriais metais šis cho
ras dalyvavo Lietuvos Nepri
klausomybės šventėse; gastro
liavo Hartforde, New Havene, 
Putname. Su tuo choru buvo 
pastatyti du muzikiniai vaidini
mai — “Linksmasis siuvėjas” 
ir “Jonukas ir Gretutė” (abu 
anglų k.). Kai kuriomis progomis 
šis jaunimo choras buvo prijun
giamas prie Šv. Andriejaus cho
ro.

Šalia minėtų dalykų, kuriuos 
atlikdavo muz. J. Beinorius, jis 
dar turėjo muzikos studiją, kuri 
veikė jo bute; per tą 10 metų 
laikotarpį joj mokėsi apie 100 
jaunuolių; kai kurie jų tęsia 
mokslą muzikos mokykloj, kiti 
toliau mokysis pas jį Waterbury. 
Iš tų mokinių būdavo sudaro
mas jaunimo orkestras, kai kada 
iki 20 instrumentų; atlikdavo 
lietuvių ir svetimų kompozitorių 
kūrinius.

Iš šios muzikos studijos bu
vo suorganizuotas mergaičių 
kvartetas Ramunėlė. Jos vienos 
yra davusios programą Bridge- 
porte, Conn., Lietuvos Nepri
klausomybės šventėj, ir Hart
forde, Conn., talentų popietėj.

Kaip privatus dainos mylė
tojų būrelis, buvo sukurtas mo
terų sekstetas Svajonė, plačiai 
pasireiškęs šiose lietuvių kolo
nijose: Hartforde, Providence, 
Worcestery, Atholy, Bostone, 
Putname ir, aišku, New Britai- 
ne. Dabar sekstetas rengiasi da
lyvauti Baltų festivaly, N. J., 
latvių stovykloj Priedainėj rug
piūčio 24. Seksteto vadovu ir

toliau pasilieka muz. J. Beino
rius.

Kaip matom, muz. J. Bei
norius čia yra atlikęs daug gra
žių darbų, tad išvykdamas pa
lieka neišdildomą pasigėrėtiną 
atminimą. Visa New Britaino 
visuomenė, ypač jaunimas, lin
ki jam geriausios sėkmės, o ypa
tingai sveikatos!

P. S. Muziką Joną Beinorių 
teko pažinti Neumuenstery ir 
Klein-Wittensee, Vak. Vokieti
joj, lietuvių gimnazijoj, kaip 
kolegą: aš esu ten buvęs lietu
vių kalbos ir literatūros moky
toju, o jis muzikos ir dainavi
mo mokytoju bei stovyklos kop
lyčios vargonininku. Prisimenu 
jį kaip darbštų ir talentingą 
muziką ir mokytoją.

Jo adresas naujoj vietoj: Jo
nas Beinorius, 70 John St., Wa- 
terbury, Conn. 06708.

Jonas Bernotas
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L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai išleido 
dokumentinę knygą —

Viktoro 
Šmulkščio 
dėmesiui

Kalifornijoje mirusioji Ona 
Šmulkštienė yra užrašiusi ket
virtadalį savo stamboko turto 
Victor Smith, gyvenusiam 3602 
Germantown Road, Fairfax, Va. 
Šiuo metu jo adresas nežinomas. 
Jis pats arba apie jį žinantieji 
malonėkite rašyti Lietuvos Ge
neraliniam Konsulatui New 
Yorke: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

Darbininko administracijoje 
galima gauti lietuviškų plokš
telių. Skambinti: 827-1351.

WELCOME TO THE 
CAPE ROC TERRACE

Cae Mav’$ nicest and newest Peiort 
Molei. 2-room efficiency suiles available. 
lnquire about our 2 day special and also 
weeklyra1es.CALLN0W.
1-609-884-2121. or write: Cape Roe Ter- 
race. Hew Jersey & Brooklyn Avė., Cape 
May.N.J. 08284.

Open All Year Round j

ALL TYPES BROKEN & LOOSE 
FURNITURE REPAIRED IN YOUR 

HOME
CALL DOCTOR FURNITURE 

CALL 222-8569

ša DEXTER PARK 
M| PHARMACY EJ 
5^ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\ETlUiį

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130 T

FLAT RATE MOVERS
935 E. 163rd Street

Bronx, N. Y. Lic. & Bonded Hauling 
3 men & Van Commercial & Residen- 

tial Free Estimates Call 329-0900

RIEDEL & DARU INC.
Plumbing & Sewer Installation Ouality ; 
Work Reasonable Prices free estimates 

628 Lincoln Blvd. Westwood, N.J.
Call 201 666-2347

BE A PARTNER 
AGAINST DEATH
WITH STAT PACK

There are 60 million people who are 
working and retired with some sort 
oi acute or chronic medicai condi- 
lion. When a medicai crisis occurs 
vou can help make the difference be- 
tween LIFEor DEATH with a STAT 
PACK

We are looking for sincere & forward 
looking oeopie to lielo these many 
oeople who suffer ihese medicai ill- 
nesses This orogram is designed lo 
earn a verv highly profitable income 
vvhether vou work full time or part 
time. The investment in this mosi ' 
nceded program is a modest S995 to 
$3285 This program has been de- 
S'gned not only to help these many 
oeopie būt return a very highly prof- 
itable income for vourself.
This program has been approved by 
many NEVVSPAPERS
& MEOICAL articles.
For furfher details please wrife to

STAT PACK
Marketing Agencv Ine 

515WeslEnd Blvd 
Route 309

Quakerfown, Pa 18951
Or Can Collect 
215-536-0409 
and ask for George McAndrew

i

CHAIN LINK 
FENCES 

REPAIR OUR SPECIALTY
DEB—TAN

Call 212 352-8189

PAULS PAINTING 
Speciallzing in 
Outside Work 

Windows, Trimmings, Shingles 
Free Estimates 

Fully Insured. 24 Hour Service 
Call 212-278-3710

WHEN IN STONE HARBOR IT’S 
MIKĖS BIKE RENTAL

ALL NEW BIKES, STROLLERS, WHEELCHAIRS 
HOURLY, DAILY, VVEEKLY 272 96th STREET, 
STONE HARBOR, N.J. PHONE: 609 368-1439 
OPEN 7 DAYS A WEEK — 7 A.M. to 8 P.M.

AUCIIUN VALUE LAND COMPANY OF BOSTON 
presents, group discounts on wholesale bulk 
acreage In upstate N.Y., Maine, Nova Scotla and 
N.H. for groups of 5 or more investors. Save 5 to 
10 percent off wholesale prlce. Indlvldual area 
from 5 to 100 acres. 30 Day free inspection 
financing available at 8 1/2 percent, slmple, 
up to 5 years. 10 acres Altona, N. Y. $4500. 
650 foot vvaterfront, 2 1/2 acres, Richfleld, 
Nova Scotla $3800. 15 acres, New Sharon, Maine 
with brook, $6600. 5 acres Meridith, N.H. Deeded 
Rights to Winnesquam Lake $6800. for further 

information call collect. (203) 281-0217

Now you can learn 
PAPERHANGING 

as a part-or-fulltime professlon. Low 
fees, no contracts to sign, pay as you 
learn. Also Mini-Lessons for do-lt-your- 
selfers. Wrlte for full Information: 
BADE VVALLPAPER, 157 West 57th 
Str. N.Y., N.Y. or call 212 581-7945

------------------------ z----------------- ------------------------------------

COMPLETE 24 hr. care & supervlslon 
for elderly. Home likę atmosphere, re- 
creatlonal facllities, excellent food. 5 ho
mes to select from in Suffolk area. 
Licensed by N.Y. Statė. 516 661-7097

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

AUSBON BROVVN
431 Convent Avenue 

N.Y.C.
Home Cleaning General Vacuum 

Rūgs Clean Floors Wlndows 
Ouality VVorkmanship 

Call 212 368-1694

RESTAURANT — BAR — HOTEL 
in historic small upstate town 

Gross $163,000 
Asking $145,000 

Cash Required $95,000 
Call Owner 518 295-7175

WEST VACUUM SYSTEMS 
Garage Doors and Intercombs 

& Security Systems 
P. O. Box 147 

Bloomfleld N. J.
Call 201 743-4215

BLOOMFIELD, CONN
Well est’d dog & cat boarding & hair 
eutting busn. Also active lawn mower fc 
snow blower busn. Sev profitable side 
contracts. Colonial home, aoprox 2-ac 

.orime loc w/outbldgs, cement construc, 
all in excel repair. Owner retirlng, will 
acccpt lsc personai mortgage. Owner, 
203-242-1005 or 203-536-1609

McKINNON —JOSEPH ROOFING CO. 
Summer is Here Do lt Now!

Roofing, siding, leaks etc. No job too 
small or too blg. Free estimates. 

Call Al McKInnon 864-5127

M. DELAROSA 
GENERAL CONTRACTOR 

1585 E. 172nd ST. BRONX, 
LICENSED, INSURED, PLUMBING 
PLASTERING, ROOFING CEMENT 
DECORATING, SEWERS CLEANED.

CALL 212 328-3500

PROVIDENCE, R. I.
Skaudžiųjų įvykių prisiminimas

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė birželio 23 sukvietė lie
tuvius į skaudžiųjų mūsų tau
tos įvykių minėjimą.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos klebonas kun. V. Martin- 
kus aukojo šia intencija mišias.

LB apylinkės valdyba pain
formavo susirinkusius apie nai
kinamos tautos teisių gynimą 
laiškais bei telegramom valdžios 
atstovam. Krašto valdybos pri
siųsta knyga apie žmogaus teisių 
pažeidimus Sovietų okupuotoj 
Lietuvoj įteikta apylinkės val
dybos nariam, kad ją perduotų 
savo gyvenamų vietovių biblio
tekom.

Kun. V. Zakaro kalba priminė 
tebesitęsiančią tragišką kovą 
Lietuvoj, kai mes patys dažnai 
eikvojam energiją, neatleisdami 
vienas kitam neužtarnautų 
“nuodėmių”.

Kultūrinių reikalų vadovė A. 
Kairienė sukūrė ir surežisavo 
prasmingą vaizdelį “Dvi žvakės 
atminimui”. Jame dalyvavo Da
na Kairytė, Juozas Kairys ir Ga
ja Valiuškytė. Iš jaunimo dar 
dalyvavo Andrius Kairys.

A. Valiuškis

Darbininko spaudos Kiosne 
gausi nusipirkti lietuviškų kny
gų, plokštelių, atvirukų, įvairių ' 
lietuviškų papuošalų ir dovanų.

LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKĄ

7 kronikos iš pavergtos Lietuvos

Tai gyvos persekiojamos tautos religinių ir 
tautinių įvykių dokumentas.
Kronikų knyga yra iliustruota,
ir gražiai išleista.
336 psl. Kaina 2.50 dol.

Platintojai ir skaitytojai šią knygą gali įsigyti: 
pas leidėjus —

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjus,
6825 So. Talman Avė., Chicago, III. 60629 USA.

Kitur Chicagoje:
“Drauge”,

Marginiuose,
Vaznelių ir B. Brazdžionio prekyboje 

bei kitose vietose.
Knyga gaunama ir Darbininke.

L. K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ 
VYRIAUSIOJI VALDYBA

-J

SCHRAGER’S
VASAROS IŠPARDAVIMAS

SCH RAG
336 East 86th St. (tarp 1

New York City

10% - 40% NUOLAIDOS

E R ’S
ir 2 Avės.)

Tel.: TR 9-0400

ant visų baldų, 
kaip miegamųjų su 2 lovomis, salonų, bufetų su 
baru, sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, lempų, 
taip pat ir ant naujausių modelių, importuotų 
ir vietinių baldų.

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

LARRY’S AUTO BODY 
COLLISION SERVICE

FOREIGN & DOMESTIC CARS, 
INSURANCE ESTIMATES, 

14 WEST BROAD ST. 
BERGENFIELD, N.J. 
CALL 201 384-6870 T

"■

SPECIALIZING IN:

Sewer cfeaning, vvelder pioefrilinc- 
roof repair, bthrm mcdernizetic r., 
ceramic file Installaiicn, resideciiafc 
& commercial paišine and all eite-' 
trical appliances.

OUALITY SERVICE—LOVY PRIC-ES1;

24 hours s day sn-.vhere >n NYCJ 
call 587-3884 DAv or MTE

C.T. EXTERMINATING
for

Commercial & Industrial & Homes 
187-28 Linden Blvd., St. Albans, N.Y.

Call 212 525-4538

Elderly Persons Board 
VVAYSIDE RESIDENCE 
2 miles from Asbury Park 
New Buildlngs — All Meals 

“Private Bath In each room” 
Laundry and Care 

Rates — $53.00 per week 
For Information Phone: 

MRS. JENSEN 
(201) 493-3096

LUBY & SONS MOVERS
434 EMPIRE BLVD. 
GET THE JOB DONE 

MOVING AND PACKING 
WITH CARE

DAYS 212 773-9504 NITES PR 4-5157

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estimates 

(212) 441-6024

FISH MOUNTING AND BIG GAME FISH MOUNING. 
DON'T SHIP YOUR TROPHY OUT OF STATĖ, 
EXPERT MOUNTING DONE ON PREMISES. Charge 

cards.
ISLAND MARINE TAXIDERMY

207 ROUTE 109 WEST BABYLON, L. I.
516 587-5002

8 SEA FOOD BARGE
VISIT L.l. MOST FAMOUS RĘST. WHERE CHEFS 
ARMANDO & STAN RULE SUPREME, MOUTH- 
VVATERING SHRIMP SCAMPIE, LOBSTER, ETC. 
VIEW OF BAY, DOCKING FACILITIES, MAIN ROAD

SOUTHOLE, L.l. 516 765-3010

ROAD RUNNER DELIVERY 
SERVICE

214 Gatės Avė. Little Ferry, N.J. 
Package Deiivery for N. J. and N.Y. 

Area Also Flat Deiivery 
Call 201 641-3140 
Mr. Al Dougard L

BLUE RIBBON

MOVERS
1110 VVASHINGTON AVĖ. 

BRONX
NO JOB TOO SMALL LIC No. 938 

CALL 212 ME 5-2100

•
SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai.įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Jersey home sales
ALUMINUM & STEEL SIDING, ROOFING KITCHEN ' 
: BATHROOM REMODELING, BANK FINANCING. | 

j ALL WORK GUARANTEED,
38-06 BROADWAY, FAIRLAVVN, N.J.

i PHONE: 201 796-8200

1 For A Safe and Sane Holiday Weekend
STEAMWAYOF
NORTH JERSEY i
Carpet Cleaners
Waldwick, N.J. t

Call 201 447-4391 , I
I

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

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

VADOVAUJA V. VEBEL1ŪNAS

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212)846-1650
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HAPPY LABOR DAY
HAPPY LABOR DAY

HAPPY LABOR DAY
MEXICAN FOLK ART ANNEX 

Open 6 Days a Week 
A Trip to Our Store is a Trip to 

Mexico
30 Linden Plače Red Bank, N.J. 

Call 201 741-1309

HAPPY LABOR DAY

GERDES 
Delicatessen & Liquors 

KNOVVN THROUGHOUT BERGEN COUNTY FOR 
SCANDINAVIAN IMPORTED SPECIALTIES, 

GERMAN SALADS, AND COLD CUTS.
314 OUEEN ANNE ROAD TEANECK, N.J. VISIT 
US AND FIND OUT WHY OUR STORE IS ALWAYS 

CROWDED CALL 201 836-0197

FIRST 
NATIONAL

BANK 
OF HOPE

HOPE, N.J.
Member F.D.I.C.

HAPPY LABOR DAY 
MIDAS MUFFLER SHOP 

Open 6 Days a Week 
976 Highway 9 
Sayreville, N.J.

Call 201 727-7280

HAPPY LABOR DAY 
RAVIOLI HOUSE

HOME MADE ITALIAN FOOD — BREAKFAST, 
HOAGIES & SANDWICHES, TAKE OUT PLATTERS 

8 A.M. — 11 P.M.
102 EAST BENNET AVĖ., WILDWOOD, N.J.

PHONE 609 522-7894

HAPPY LABOR DAY
ED FIRTH HEATING & COOLING 

SALES & SERVICE
BOX 1272 DELSEA DRIVE, FRANKLINVILLE, N J. 

CALL FOR SERVICE 609 694-3400

HAPPY LABOR DAY 
FELTER STEVVART INC. 

REALTORS
30 Rlveredge Road 

Tenafly, New Jersey 
201 568-2442

HAPPY LABOR DAY 
D & D FLOWERS

FLOWERS FOR ALL OCCASIONS
130 B WEST SHORE AVĖ., DUMONT, N.J.

CALL 201 384-3010
MR. FRANK & MRS. JANET SCHIESS

HAPPY LABOR DAY 
THE SILVER TREE 

IMPORTED JEVVELRY & GIFTS 
209 PARAMUS PARK, PARAMUS, N.J.

CALL 201 261-4455

HAPPY LABOR DAY
DAN COURTENAY 

Carpenter Contractor 
All Work Guaranteed Free Estimates

1 Oakvvood Drive Cinnaminson, N.J. ’ 
Phone: 201 829-2410

------------------- --------------- ------------- -----------------  ,

HAPPY LABOR DAY
CONNIE’S USED FURNITURE

We Buy & Sėli, Furniture Repairs & 
Refinishing

Route North, Toms River, N.J.
Call 201 349-0141

HAPPY LABOR DAY
JEAN AND FRANK’S DELI & RĘST 
OPEN 7 DAYS A WEEK ANTIPASTO, STEAKS, 
HOAGES, HOMEMADE SALADS, HOMEMADE 
VEAL PARMIGIANA, SPAGHETTI, RAVIOLI, 

LASAGNA. GREENROAD GREENTREE 
SHOPPING CENTER TURNERSVILLE, N. J.

CALL 609 227-2711

HAPPY LABOR DAY 
COLOR YOUR WORLD

OPEN DAILY 9-5 P.M. CUSTOM BLENDING > 
PAINTS YOUR CHOICE OVER 900 COLORS WE ' 
NOW HAVE ON DISPLAY WALL PAPER & AC- i 
CESSORIES WITH MATCHING DRAPERY f 
MATERIAL LAKEHURST ROAD AT POLE BRIDGE [ 
ROAD BROVVNS MILLS, N.J. CALL 609 893- } 

7994 Į

HAPPY LABOR DAY 
JERRY’S SPIRIT SHOP 

DELI & FOOD
LIOUORS COLD BEER & WINES GROCERY 
ITEMS, FRESH COLD CUTS 6223 COR. OF 

Monmouth & SACRAMENTO VENTNOR, N.J.
CALL 609 822-7224

HAPPY LABOR DAY
P & S AUTO SUPPLY INC.

OPEN 7 DAYS A WEEK ALL PARTS FOR 
AMERICAN & FOREIGN CARS 

719 HAMBURG TURNPIKE POMPTON LAKĘS,
N. J. CALL 201 835-0054 or 839-9845

HAPPY LABOR DAY
ARBEE ASSOCIATES 

Office Furniture 
Equlpment & Accessories 
3294 Kennedy Boulevard 

Jersey City, N.J.
TEL. 201 420-0400

HAPPY LABOR DAY 
PORT-AU-PECK SERVICE STATION

434 BRANCHPORT AVĖ. OCEANPORT, N.J. CALL 
201 229-9782 Also

PLEASURE BAY CITGO SERVICE STATION 
ATLANTIC & LIBERTY LONGBRANCH, N.J. 
ITS A PLEASURE TO DO BUSINESS WITH 

PLEASURE BAY. CALL 201 870-9864

HAPPY LABOR DAY
GIPFEL’S RESTAURANT

105 MAMMARONECK AVĖ. WHITE PLAINS, N.Y. 
OPEN 6 DAYS also

GIPFEL’S AT 66 PURCHASE ST.
RYE, N.Y. OPEN 7 DAYS

HAPPY LABOR DAY
COMOUIP INC.

Professional Motion Picture & Video ’ 
Equipment 

366 South Maple Avė. 
Glen Rock, N. J.

Call 201 444-3800

HAPPY LABOR DAY
B&P VOLKSWAGON REPAIRS 

TOYOTA, VOLVO, OPEL, COMPLETE ENGINE 
OVERHAULING BRAKES — MUFFLERS AND 

TIRES
ROUTE 130 & DELAWARE AVĖ. 

FLORENCE, N.J.
CALL 609 499-1040 — ASK FOR BIL

HAPPY LABOR DAY
ANELLO TRUCKING & LEASING INC.

10 BARTHOLD STREET, GARFIELD, N.J.
CALL 201 546-5245

HAPPY LABOR DAY
MR. STANLEY’S BEAUTY ROOM

THE ULTIMATE IN BEAUTY CARE 
BY APPOINTMENT ONLY 

116 SPRING ST., OVER THE PLAZA
NEVVTON, N.J. CALL 201 383-4830

HAPPY LABOR DAY 
CITYVVAY SERVICE STATION 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
GENERAL AUTO REPAIRS, ROAD SERVICE, 

TIRES, BATTERIES & ACCESSORIES 
76-11 NORTHERN BLVD., JACKSON HTS. 

ASK FOR PAUL OR OSCAR

HAPPY LABOR DAY 
MARCOS GULF SERVICE 

COMPLETE AUTOMOTIVE SERVICE 
3920 S. DELSEA DRIVE, ACROSS FROM 
CUMBERLAND MALL, VINELAND, NJ.

CALL 609 327-9893

HAPPY LABOR DAY
JOAN AGNĖS FOR BEAUTY 

LOVELY HAIR IS A PRICELESS ASSET 
NO APPTS NEC. BŪT PREFERRED 

LATE NITETHURS & FRI.UNTIL8:30P.M.
912 PROSPECT STREET, GLEN ROCK, N.J.

PHONE 201 444-6505

HAPPY LABOR DAY
R. DANIEL HAIR FASHIONS

THE ULTIMATE IN BEAUTY CARE — LA TE NITE 
THURS. & FRI. — KINGSTON ESTATE SHOPPING 
CENTER 711 NORTH KINGS HIGHWAY, CHERRY 

HILL, NJ. PHONE 609 667-0035

HAPPY LABOR DAY 
JOHNNY’S BROOKSIDE TEXACO 

COMPLETE AUTO REPAIRS — V.W. SPECIALISTS 
24 HOUR TOWING

450 RAMAPO VALLEY ROAD, OAKLAND, N.J.
PHONE 201 337-4447

HAPPY LABOR DAY 
CAMPUS SUB SHOP 

EVERY SANDWICH A MEAL IN ITSELF
132 PARK AVĖ., RUTHERFORD, N.J.

CALL 201 935-7682

HAPPY LABOR DAY
FOX FOREIGN AUTO PARTS

2 MONROE ST., GARFIELD, N.J.
CALL 201 478-8130

HAPPY LABOR DAY 
GNU TUB OF BERGEN

BATH TUB REFINISHING IN YOUR HOME, 
WITHOUT REMOVAL, WARRANTED DECORATOR 

COLORS, EASY TO CLEAN, NO FIXTURE 
REMOVED, NOT EPOXY CHIPS REPAIRED 

WALDWICK, N.J. BOX 123
201 445-7433

HAPPY LABOR DAY 
O & O AUTO BODY INC.

COLLISION REPAIRS AND PAINTING
510 TERRACC AVĖ., HASBROOK HEIGHTS, NJ.

CALL 201 288-1264

HAPPY LABOR DAY 
PETER’S AUTO BODY 

CARS AND TRUCKS 
1451 SOUTH WASHINGTON AVĖ. 

PISCATAWAY, N.J.
CALL 201 752-0808

HAPPY LABOR DAY
BAYWAY DINER & RESTAURANT 
EXCELLENT FOOD — UNSURPASSED 

SERVICE OPEN 7 DAYS A WEEK 
663 BAYWAY AVĖ., ELIZABETH, NEW 

JERSEY CALL 201 353-0060

HAPPY LABOR DAY 
S. BRESLAUER 

1430 FLATBUSH AVENUE, BROOKLYN, N.Y.
TEL. UL-9-2102

LICENSED ELECTRICAL CONTRACTORS 
INDUSTRIAL — COMMERCIAL — RESIDENTIAL 

ALTERATIONS AND VIOLATIONS REMOVED

HAPPY LABOR DAY
NORTH JERSEY 

SCHOOL OF POODLE GROOMING
COMPLETE GROOMING OF ALL BREEDS

29 MAIN STREET, MADISON, N.J.
CALL 201 377-3710

HAPPY LABOR DAY 
CYCLE CENTER OF ANDOVER

OPEN 7 DAYS A WEEK 
BICYCLE SALES & SERVICE 

REPAIRS — PARTS — TOOLS 
ROUTE 206, ANDOVER, N.J.

CALL 201 786-6350 •

HAPPY LABOR DAY 
MAPLEWOOD HEARING AID CENTER 
MR. MARIO MONZON, LICENSED DISPENSER 

REPRESENTING AUDIOTONE, NORELCO, 
OTICON, OUALITONE

1703 SPRINGFIELD AVĖ., MAPLEWOOD, N.J.
CALL 201 761-4131

HAPPY LABOR DAY 
RAMAPO EXXON

BRAKES — TUNE UPS — INSPECTION SERVICE 
ROAD SERVICE — AVIS CARS

ROUTE 202 & COURT HOUSE PLACE, 
OAKLAND, NEW JERSEY
CALL 201 337-8887-0717

HAPPY LABOR DAY
DON BRAGG’S KAMP OLYMPIK 

CAMP GROUNDS, JENKINS, N.J.
609 965-4225

HAPPY LABOR DAY 
SIR ARTHUR’S PUB

EAST BRUNSWICK FIRST STEAK HOUSE
572 HIGHWAY 18, EAST BRUNSWICK, N.J. 

CHAR-BROIL STEAKS, SEA FOOD 
& GENEROUS COCKTAIL

CALL 201 238-3222

HAPPY LABOR DAY
STEINERS PAINT & WALLPAPER 

HOUSE
INTERIOR-EXTERIOR PAINTING, BLOCK & 

SUSPENDED CEILINGS, CABINETS REFINISHED 
288 RIDGE ROAD, LYNDHURST, N.J.

CALL 201 935-5343

HAPPY LABOR DAY
RAMSEY BICYCLE STORE 

SALES, SERVICE & PARTS 
56 E. MAIN ST. RAMSEY, N.J.

CALL 201 327-7230

HAPPY LABOR DAY
BEA-KINS SPORTSVVEAR

OPEN MON. — TUES. — WED. — SAT. 10-5
THURS. & FRI. 10-8

U.S. HIGHWAY 38 & AMHŪRST CENTER
MOUNT HOLLY, N.J.
CALL 201 261-1211

HAPPY LABOR DAY
3 WOOD AUTO SERVICE CENTER 
GENERAL AUTO REPAIRS, ROAD SERVICE, 

TIRES, BATTERIES AND ACCESSORIES 
74 WILLIS AVĖ, MINEOLA, N.Y.

CALL 516 746-8988

HAPPY LABOR DAY 
GODFATHER PIZZERIA

We Specialize in Sicilian and Neapolitan 
Pizzas plūs Italian Food & Hot 

Sandwlches
669 Palisade Avė. Cliffside Park, N.J.
Call 201 945-9099 We Dėl iver after 4 PM

3 Delivery Trucks

HAPPY LABOR DAY
THE RED OAK RESTAURANT

AT THE HOLIDAY INN — NEWARK AIRPORT 
160 HOLIDAY PLAZA NEWARK, N.J. BANOUETS 
VVEDDING MEETINGS 600 PEOPLE PRICES TO 

MEET EVERYBODY-S POCKETBOOK CALL
201 344-4700

HAPPY LABOR DAY
CARMEN’S HAIR STYLING

Mon., Tues., Wed., Sat. 9-5 Late Nite 
Thur. & Fri. 9 AM — 9 PM

216 Wh ite Horse Pike Somerdale, N.J. 
Phone: 609 — 627-4099

HAPPY LABOR DAY 
PAGEO BAKERY

Finest of Bakery Products 
Open 7 Days a Week 
260 Breeve Avenue 
Ronkonkoma, L I. 
Call 516 732-8672

HAPPY LABOR DAY

DICK & DORA RESTAURANT
33 ALHAMBRA ROAD MASSAPEOUA, L.I., 

A FAMILY PLACE BRING YOUR FAMILY FOR 
SUN. DINNER OPEN 6 DAYS A WEEK CLOSED 

ON MONDAY. CALL 516 798-0202

HAPPY LABOR DAY 
CRANBERRY CUPBOARD

CHEESE & GOURMET SHOPS 
FRUIT & GIFT BASKETS FOR ALL OCCASIONS 

EAST RIDGE PLAZA VVILLINGBORO, NJ. 
CALL 609 877-0900

HAPPY LABOR DAY
ALL POWER SALES & SERVICE 

Specialistą 
VACUUMS-WAXERS SWEEPERS, SCRUBBERS 
LAWN MOWERS, SNOW MACHINES ELECTRIC 

DRILLS, SAWS, GRINDERS ROUTE 206, 
ANDOVER, N. J. CALL 201 786-6353

TO ALL MY FRIENDŠ AND 
CUSTOMERS HAPPY LABOR 

DAY
FRED’S FRIENDLY SERVICE 

360 Kinderkamack Rd. 
Emerson, N. J. 265-3747

HAPPY LABOR DAY
ALBERT GILLES COPPER SHOP 

Cooper Gifts and Handicrafts 
307 Paramus Park 
Paramus, N. J.

Phone 201 967-9393

LABOR DAY 
GREETINGS 

FROM 
SHOPRITE 

SUPERMARKETS 
AND 

VVAKEFERN 
FOOD CORP.

Stores servlng New Jersey, 
Connecticut, New York 
Pennsylvania, Delaware 

Massachusetts

Stepono ir Valentinos radijo valandėlės piknike rugpiūčio 11 Romuvos parke Brocktone 
Joseph Tiemey, Bostono miesto tarybos narys, kandidatas į JAV senatorius, sveikina Rimą 
Patašiūtę, kuri neseniai atvyko iš Lenkijos ir apsigyveno pas p. Bakšius So. Bostone. Viduryje 
stovi šių metų iškilioji lietuvaitė Ruth Volkavičiūtė-Walker, Onos ir Stepono Volka- 
vičių dukra iš Dorchesterio.

Rinkimų kova dėl gubernatūros
Pagrindinis frontas, dėl kurio 

prasidėjo didžioji kanonada, yra 
gubernatūra. Po du kandidatus 
yra iš abiejų didžiųjų partijų. 
Respublikonų yra dabartinis gu
bernatorius Francis W. Sargent 
ir buvęs prekybos ministeris 
Carroll Sheehan. Demokratų — 
dabartinis Massachusetts tei
singumo ministeris — Attorney 
General Robert Quinn ir buvęs 
Mass. senatorius Michael Duka- 
kis. Kuo skirtųsi demokratų kan
didatai, būtų sunku pasakyti. 
Dukakis yra liberalas, o Quinn 
arčiau senosios gvardijos. Žino
ma, ir jis turi naujų idėjų, ku
rios galima būtų pavadinti ar
čiau liberalizmo.

Respublikonų kandidatai 
Sargent ir Sheehan yra kaip die
na ir naktis. Sheehan yra kon
servatyvus, o Sargent — libera
lesnis už bet kokius libera
lus. Jam esant gubernatorium, 
nusikaltimų skaičius Mass. 
valstybėje padidėjo. Mass. se
natas ir atstovų rūmai per kelis 
kartus priėmė įstatymą grąžin
ti mirties bausmę kriminaliniam 
nusikaltėliam už žmogžudystes. 
Vieną kartą gubernatorius pa
naudojo vadinamą “pocket ve
to”. Negrąžino įstatymo. Kitą 
kartą po metų panašų įstatymą 
vetavo.

Visur ir visais atsitikimais jis 
nuėjo su tais, kurie yra prieš 
tvarką. Jis pakvietė iš pietų juo
duką kalėjimų komisionierium. 
Jo laiku kaliniai įsisteigė uni
jas kalėjimuose, ir kalėjimų ad
ministracija turi derėtis su ka
linių unijų vadais dėl visos tvar
kos. Pradėjo leisti kalinius, net 
ir nuteistus už žmogžudystes, 
atostogų. Dauguma jų negrįžo 
iš atostogų. Kai kurie buvo pa
gauti po naujų žmogžudysčių ir 
grąžinti į kalėjimą. Kai visi ka
lėjimų prižiūrėtojai dėl tokios 
tvarkos išėjo į streiką, o visuo
menė pradėjo šaukti prieš gu
bernatorių ir jo komisionierių, 
tik tada gubernatorius jį atleido.

HAPPY LABOR DAY
YANKEE POODLE DANDIE

PROFESSIONAL DOG GROOMING ALL BREEDS 
BATHING & PEDICURING MEDICATED BATHS — 
PET SUPPLIES SANITARY CONDITIONS, NO 

TRANOUILIZERS
8 HIGHLAND CROSS RUTHERFORD, N.J. 

PHONE 201 438-2077 A FRIEND TO MAN’S 
BEST FRIEND

HAPPY LABOR DAY 
DU-ALL IRON WORKS

BOX 416 ROUTE 31 WASHINGTON, N.J. 
ORNAMENTAL IRON W0RK WELDING AND 
BRAZING FIRE ESCAPES CELLAR DOORS 
ALUMINUM RAILINGS, MACHINING AND HELI— 
ARC WELDING CALL 201 689-5676 HOME PHONE

201 453-2557
ESTIMATES GIVEN

HAPPY LABOR DAY 
ANGELONI’S

CATERING & PUBLIC COCKTAIL LOUNGE 
OPEN 7 DAYS A WEEK 1445 WHITEHORSE 
MERCERVILLE ROAD MERCERVILLE, NEW 

JERSEY CALL 609 586-4100 ASK FOR: ALBERT 
ANGELONI, ALBERT ANGELONI, JR.JOHN 

ANGELONI 

Po jo pasikvietė irgi pietų jau
nuolį, dar nei 30 metų neturintį.

Tie ir panašūs reikalai bal
suotojus nustato prieš. Praeitą 
savaitę gub. Sergent įdėjo į 38 
Mass. laikraščius skelbimą apie 
savo darbus. Jis paskyręs net 
51 teisėją ir kitus aukštus pa
reigūnus ne respublikonus. Jam 
partija esanti visai nesvarbi, nes 
ji esanti susenusi ir pan. Res
publikonų Mass. pirmininkas 
William Barnstead po to pa
skelbimo atsisakė jo kandidatū
rą remti. Ir eilė kitų respubli
konų pasisakė prieš.

Per praeitus rinkimus ir lietu
viai Sargentą rėmė. Dabar tenka 
labai abejoti, ar kas nors iš lie
tuvių rems, nes jis globoja nusi
kaltėlius, o kad doras žmogus 
bijo išeiti vakare į gatvę, tai jam 
visai nesvarbu. Kiekvienas kri
minalistas žino, kad jo gyvybę 
saugo gubernatorius, o doro 
žmogaus — niekas.

Rinkimai parodys, kuris kan
didatas iš kurios partijos laimės 
pirminius rinkimus, o vėliau 
ir rinkimus ir taps gubernato
rium. P. Žičkus

Rusų Bolšoj baleto grupė 
gastroliavo rugpiūčio 12-14 die
nomis Bostone Music Hali. Vi; 
sas tris dienas prie salės pike
tavo žydai, ukrainiečiai, lietu
viai ir latviai. Nešiojo plakatus 
ir dalijo lapelius. Lietuvių grupė 
buvo gana gausi.

Kun. Antanas Miciūnas, MIC, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, vadovaus ekskursijai į Šv. 
Žemę lapkr. 4 - 18. Pakeliui 
ekskursija sustos keliom dienom 
Romoje, o grįžtant aplankys 
Graikiją. Dėl informacijų rašyti: 
Rev. A. Miciūnas, MIC., 41 
Providence St., Worcester, 
Mass. 01604, arba tel. (617) 
754-5142.

P. Lisauskas norėtų perduoti 
ar parduoti lietuviškos duo
nos, pyrago ir sūrių pristatymo 
krautuvėm prekybą. Geras už
darbis ir tik trys dienos po ke
turias valandas darbo. P. Li
sauskas jau 69 m. amžiaus ir 
nori išeiti į pensiją. Geros są
lygos šiai prekybai perimti. In
formacijai tel. 335-3438. Rašyti:
P. Lisauskas, 69-15 53 Avė., 
Maspeth, N.Y. 11378.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadv/ay, South Boston Massachusetts
"Kur .tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtai—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/c — 5 *4 %
• Special Notice a/c — 5%

All Accounts Compounded Daily

MINKŲ PIKNIKE
Valentinos ir Stepono Minkų 

vadovaujama radijo valandėlė 
atžymėjo 40 metų sukaktį. Ta 
proga rugpiūčio 11 Romuvos 
parke Brocktone buvo surengtas 
piknikas. Apie jį plačiau buvo 
rašyta praeitame Darbininko nu
meryje.

Piknike buvo daug įvairių lai
mėjimų. Fitzmaurice Motor Sale 
and Service dovanotą automobi
lį laimėjo Mary Winer iš Dor
chesterio, So. Bostono Savings 
banko 100 dol. laimėjo Annie 
Zowe iš So. Bostono. Kongres- 
manas John Joseph Moakley 
buvo dovanojęs kelionę lėktuvu 
iš Bostono į New Yorką. Ke
lionę laimėjo Helen Ruth iš 
Dorchesterio, importuotas kris
talines saldainių dėžes, dovano
tas Myopia Tonikinės, 
jo: Mykolas Gofensas iš 
tono, Algis P. Matjoška 
cawty, N. J., E. Simon 
Bostono, Ede Kracunas 
Braintree.

laimė- 
Brock- 
iš
iš 
iš

Pis- 
So. 
So.

MinkaiValentina ir Steponas 
dėkoja visiem atsilankiusiem į 
pikniką, visiem prekybininkam, 
kurie dovanojo dovanas laimė
jimam; dėkoja visiem, kurie 
platino bilietus ir kurie juos pir
ko, kurie piknikui paruošė val
gius. Taip pat dėkoja komitetui: 
Onai Ivaškienei, Laimai Kon- 
tautienei, Henrikui Čepui, Juo
zui W. Casper, Jr., Povilui Jan- 
čauskui. Komitetas išrinko iški
liąją lietuvaitę ir geriausius šo
kėjus. Dėkoja taip pat korespon
dentui Povilui Žičkui, kuris 
nuolat rašė apie pikniką, ir laik
raščiam, kurie skelbė tas žinias.

Redding Electronics, spalvotų 
televizijų bei radijo aparatų tai
symo krautuvėj, rasite visada 
gerą patarnavimą. Vincentas Ku- 
rinskas, išdirbęs 20 m. RCA 
Service Co., prieš 5 metus su 
sūnumi James įsigijo krautuvę ir 
kviečia visus apylinkės lietuvius 
jų patarnavimais pasinaudoti. 
Adresas: Redding Electronics, 
3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn 
gatvių). Tel. 647-2327.

• 1 year Term Deposit — 5% %
• 2 year Term Deposit — 6%
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
rugpiūčio 20 atvyko iš Romos, 
buvo sustojęs pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne, dalyvavo 
Kunigų Vienybės suvažiavime ir 
išvyko į Putnamą. Iš ten keliau
ja į Chicagą. Į Romą grįžta už 
mėnesio laiko. Romoje jis yra 
Marijonų vienuolijos generali
nis postulatorius ir taip pat dirba 
Vatikano radijo stotyje.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos narės, sekdamos religinės 
Šalpos maldų kalendorių, rugsė
jo (September) 3 d. 9 v.r. An
gelų Karalienės parapijos bažny
čioje meldžiasi už persekiojamą 
Lietuvą.

Vytauto Maželio fotografijos 
paroda rengiama rugsėjo 7 ir 8 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Bus išstatyta apie 150 nuo
traukų iš jo plačios fotografo 
veiklos. Į parodą yra pakviesta 
ir nemaža amerikiečių. Parodos 
atidarymas šeštadienio vakarą. 
Kalbės dail. V. K. Jonynas. Pa
rodą rengia ir globoja skautam 
remti komitetas.

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
Manhattan kolegijos, Bronx, 
N.Y., Šv. Rašto profesorius, va
saros atostogas praleido Los An
geles, Calif., ir talkino Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kuni
gam. Rugpiūčio 17 grįžo į savo 
nuolatinio darbo vietą. Nuo šio 
rudens prof. Rubšys taip pat 
dėstys pilną Šv. Rašto Senojo 

Testamento kursą Didžiojoj Šv. 
Juozapo kunigų seminarijoj, 
Yonkers, N.Y.

Albinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas, groja vargonais rugsė
jo 2, pirmadienį, Darbo dieną, 
tuoj po 10 vai. mišių Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Pra
džioje jis atliks preliudą ir fugą 
pagal B-A-C-H Franz Liszto 
(1811-1887) ir pirmą kartą vargo
nais bus pagrota paties Albino 
Prižginto sukomponuota pirmo 
nokturno pirma antifona Dirige.

Į VAIŽGANTO KLUBO
POPIETĘ ATVYKSTA

BR. RAILA
Vaižganto Kultūros Klubas 

savo veiklą po vasaros atostogų 
pradeda rugsėjo 19 popiete 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Į šią popietę atvyksta Bronys 
Raila iš Los Angeles, Calif. Taip 
susidėstė, kad jis atvažiuoja į šį 
Atlanto pakraštį. Bus Bostone, 
sustos ir New Yorke. Tai šioje 
popietėje bus jo knygos “Paguo
dos” pristatymas.

Bronys Raila, daugelio knygų 
autorius, liečia labai aktualias 
mūsų laiko temas, savo svarsty
mam randa aštrią ir patrauk
lią formą, kuri skaitytoją pagau
na ir nuteikia. Popietėje bus pri
statyta jo naujoji knyga, išleista 
šiais metais Londone, Anglijoje, 
bus paskaityta ištrauka iš tos 
knygos. Drauge kalbės ir pats 
autorius. Popietės pradžia 4 v. 
popiet.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke pakvietė iš Roches- 
terio, N. Y. moksleivių ir stu
dentų ateitininkų dramos sam
būrį ir jie rugsėjo 14, šeštadie
nį, 6 v.v. Kultūros Židinyje su
vaidins Anatolijaus Kairio dramą 
“Palikimas”.

Klebonas kun. S. Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, prisiųsdamas 
Aidam ir Darbininkui po 25 
dol., apmokėjo prenumeratą ir 
savo seseriai Stalioraitienei Ar
gentinoj, o taip pat užsakė ir 
A. Vakulskui, San Antonio, Tex- 
as. Didžiam spaudos rėmėjui 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Ekskursijos į Kennebunk- 
portą, Maine, autobusas jau pil
nas. Nauji keleiviai būtų galima 
priimti tik tuo atveju, jei iš už
sirašiusių kas nors atsisakytų. 
Ekskursijos reikalais skambinti 
827-1351 arba 296-2244.

Vargonininkų-Muzikų Sąjun
gos seimas, kuris vyksta rugsė
jo 2 Apreiškimo parapijoje, bus 
filmuojamas. Filmavimą atliks 
Jonas Zubavičius. Bus pagamin
tas ištisas dokumentinis filmas, 
kuris apjungs seimo svarbiuo
sius momentus.

Dail. Petro Kiaulėno memora- 
linę galeriją, įrengtą žmonos 
specialiai pastatytuose namuo
se, galima aplankyti savait
galiais — šeštadienį ir sekma
dienį nuo 2 vai. iki 8 v.v. Gale
rija yra 46 Linden Lane, Far- 
mingville, L. I. Važiuojant Long 
Island Expressway, 62 exit. Te
lefonas (516) 732-7251.

Marija Sandanavičiūtė, moky
toja, čia dirbusi buvusioje Ap
reiškimo parapijos mokykloje ir 

gretimoje mokykloje, taip pat 
mokytojavusi ir lituanistinėje 
Maironio mokykloje, persikėlė į 
Los Angeles, Calif., kur taip pat 
bus mokytoja.

Hamiltono teatras Aukuras tu
rėjo atvykti į New Yorką ir rug
sėjo 21 suvaidinti A. Kairio dra
mą “Žmogus ir tiltas”. Teatro 
viešnagę organizavo Liet. Fron
to Bičiulių New Yorko skyrius. 
Dabar teatro meno vadovė Nelė 
Dauguvietytė-Kudabienė pra
nešė, kad, besikeičiant artistų 
sąstatui, tuo metu atvykti negali. 
Teatro gastrolės nukeliamos į 
vėlesnį laiką, į pavasarį.

A. Vakselis, LB New Yorko 
apygardos pirmininkas, praeitą 
savaitę atostogavo Kenne- 
bunkporto pranciškonų vasar
vietėje.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
kuris dalyvaus Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungos seime ir skai
tys paskaitą, taip pat prisijun
gia prie koncelebracinių mišių. 
Seimas bus rugsėjo 2 Apreiški
mo parapijoje. 10 vai. iškilmin
gos mišios, po jų vargonų kon
certas, paskui bendri pusryčiai 
ir seimas. Kviečiami visi apy
linkės visų rūšių muzikai kuo 
gausiau dalyvauti seime, domė
tis muzikinės kultūros reikalais.

KVIEČIAME Į MUZIKŲ 
PAMALDAS

Vargonininkų — Muzikų Są
jungos seimas vyksta rugsėjo 2 
Apreiškimo parapijoje. Pamal
dos už mirusius vargonininkus 
ir muzikus bus 10 vai. parapi
jos bažnyčioje. Jų metų solo gie
dos solistė Irena Stankūnaitė ir 
solistė Ona Zubavičienė, vargo
nininkai atliks kun. Gedimino 
Šukio sukomponuotas mišias 
Kristaus Rūpintojėlio garbei.

Visuomenė kviečiama daly
vauti šiose pamaldose, nes var
gonininkai visą gyvenimą skiria 
muzikai ir bažnyčiai. Po mišių 
visi turės progą išgirsti virtuozo 
Albino Prižginto vargonų kon
certą.

Mokytojų studijų savaitėje 
Dainavoje dalyvavo apie 200 
žmonių, ypač buvo daug jauni
mo. Buvo dvi grupės — tauti
nių šokių ir lituanistinių daly
kų grupė. Tautinius šokius dės
tė J. Matulaitienė iš New Yor
ko ir Galina Gobienė iš Det
roito. Šią grupė lankė ir kursus 
baigė 63. Iš New Yorko studijų 
savaitėje dar dalyvavo mokytoja 
Jadvyga Kregždienė su savo 
vyru Adolfu, mokytoja Elena 
Ruzgienė ir tautiniais šokiais 
besidominti Birutė Radziva- 
nienė.

Kun. Jonas Pakalniškis atosto
gų buvo išvykęs į Europą. Ap
lankęs įvairius kraštus, į savo pa
rapiją Maspethe sugrįžo rug
piūčio 24.

Adelė Lauraitis, Darbininko 
skaitytoja iš Linden, N.J., su 
Juozu Sabaliu-Sable iš Jersey 
City, N. J., lankėsi Darbininko 
administracijoj, apsimokėjo 
prenumeratą, įsigijo lietuviškų 
plokštelių. Susižavėję Kultūros 
Židinio patalpomis, žadėjo grįž
ti į jame ruošiamus parengimus.

Šarūnas Zikaras rugpiūčio 16 
laimingai sugrįžo iš okupuotos 
Lietuvos. Jis lankė V. Kapsu
ko universitetą Vilniuje, gilinda
mas lietuvių kalbos studijas. 
Kursai tęsėsi 6 savaites. Per šį 
laiką-jam teko aplankyti ir žy
mesnes Lietuvos vietas.

Pianistė Aldona Kepalaitė 
savo piano rečitalį rengia lapkri
čio 17, sekmadienį, 6 v.v. Town 
Hali salėje Manhattane.

Emilija Sandanavičienė buvo 
išvykusi į Romą, Italijon, pas 
savo dukrą Ireną ir ten išbuvo 
6 savaites. Dukra ištekėjusi gy
vena Romoje ir dabar susilaukė 
antrojo sūnaus.

Lietuvoje mirė 
Jonas Maželis

Liepos 27 Vilniaus ligoninėje 
mirė Jonas Maželis, mūsų žino
mo fotografo Vytauto Maželio 
tėvas. Palaidotas Utenoje.

Jis buvo užgautas pravažiuo
jančios mašinos, sunkiau sužeis
tas ir nugabentas į Vilniaus ligo
ninę. Ten kurį laiką sirgo.

Velionis buvo per 80 metų. 
Jis buvo teisininkas, buvo teisė
ju Anykščiuose ir Utenoje, pas
kui buvo notaru. Buvo kilęs iš 
Aluntos.

Rugsėjo 14 iš Rochester, N.Y. atvyksta vaidintojų grupelė ir jie suvaidins A. Kairio 
dramą “Palikimas”. Nuotraukoje repeticijos metu sekretorę vaidina Vilija Dėdinaitė, 
Poną M. — Tadas Klimas, Poną N. — Juozas Laukaitis.

ŽEMKENČIŲ SĖJA

Jei pasikliauti dainos žo
džiais, tai nebeišvengiamai rei
kia tarti: “Rožės pradeda sap
nuoti, o medžių lapai gelto
nuoti . . . vasara praėjo . . .”

Visame lietuviškame kultūros 
gyvenime pradedama rudens sė
ja. Ir jei suvestume tai veik
lai vykdyti salių (Kultūros Židi
nys, parapijos salės) statistikas, 
rastume, kad jos sausakimšai sa
vaitgalis po savaitgalio užimtos. 
Atrodo, rudens sėjai sėkla seniai 
paruošta. Tenka laukti gero oro 
su drungnais donelaitiškais vė
jais, kad sėjama sėkla virstų 
želmenimis ir lietuviškos veik
los dirvą užželdintų žaliu kili
mu.

Rugsėjo 5 N.Y. vyrų choras 
Perkūnas pradeda naują veiklos 
sezoną. Naujai įrengtoje Kultū
ros Židinio seklyčioje dunda 
trankosi perkūnai. Čia vyksta

REDAKCIJOJE 
LANKĖSI

Rugpiūčio 23, penktadienį, 
Darbininko redakcijoje lankėsi 
svečiai iš Paryžiaus — Birutė 
Šlepetytė-Venskuvienė ir inž. 
Adolfas Venskus. Juos palydėjo 
pulk. Jonas Šlepetys.

Apžiūrėjo redakciją, admi
nistraciją, spaustuvę ir Kultūros 
židinį.

Jie pastoviai gyvena Paryžiu
je, kur yra įsijungę į visuome
ninę plačią veiklą tarptauti
nėse krikščionių demokratų or
ganizacijose, atstovaudami Lie
tuvai. Į Ameriką atvyko-liepos 
gale aplankyti savo tėvų Šlepe
čių ir sesers dr. Aldonos Šle- 
petytės-Janačienės. Buvo nuvy
kti į Chicagą aplankyti kitų 
giminių, kur A. Venskus daly
vavo Liet. Krikščionių Demok
ratų tarybos posėdyje. A. Vens
kus į Paryžių išskrido rugpiū
čio 25 vakarą, gi p. Birutė dar 
pasiliko pasisvečiuoti pas savo 
tėvelius.

darbas, rengiamasi 1974-75 me
tų sezonui.

Pirmas koncertas bus lapkri
čio 24 Bostone, Lietuvos ka
riuomenės šventės proga.

Šio sezono darbas pradėtas su 
nauja choro valdyba, kurią dau
gumoje sudaro jauni Perkūno 
dalyviai — jaunimas.

Ta proga nauja, iš jaunimo 
išrinkta choro valdyba drauge su 
viso choro siela muz. Vyt. Stro- 
lia kviečia į savo eiles visus 
tuos, kurie myli lietuvišką dai
ną ir vyrijos tradicijas. Pri
sidėkime prie N.Y. vyrų choro, 
stiprinkime jį ir tuo pačiu įtai
gokime dar viena palaiptę pa
kopti aukščiau. Taigi, visi, gali 
būti ir vyresni, vyrai šio rudens 
sėjai stokite į N.Y. vyrų choro 
eiles.

Įstojimas labai paprastas: pa
simatymas choro repeticijos me
tu, ir jau gali perkūnais tranky
tis .. .

Nugirstu, kad jaunimas teisi
nasi laiko stoka. Studijos . . . 
Studijos labai rimtos ir daug lai
ko pareikalaująs darbas. Visi tie, 
kurie mano, kad daina ir Perkū
no vyrija kenks jų , studijom, 
geriau neprasidėkime, bet visi 
tie, kurie sugebės savo laiką taip 
suderinti, kad viskas eitų gerai, 
neatidėliodami ryžkimės. Per
kūno chore buvimas ir darbas 
teiks atgaivos momentą viso
kiausiam, į gyvenimą besiruo
šiant darbui.
Vasara praėjo . . . Reikia pra

dėti ištvermingą sėją tam, kad 
viskas žaliuotų. Žalumas yra tas 
nenugalimas lietuvio ginklas už 
pavergtą ir dirvonuojančią Lie
tuvos žemę. J.R.

KAS NAUJO 
KULTŪROS 
ŽIDINYJE?

Rugpiūčio mėnesį Kultūros 
Židinyje dar atlikta visa eilė 
darbų, nes statybos darbai dar 
nėra pilnai užbaigti ir su rango
vu dar neatsiskaityta.

Vienuolyno koplyčioje jau pa
kabintos bronzinės lentos, kur 
yra įrašytos didžiųjų fundatorių 
pavardės. Tokios pat lentos su 
didžiųjų fundatorių pavardėm 
bus padarytos ir Kultūros Židi
niui.

Dail. Česlovas Janušas paren
gė vidaus dekoravimo planus. 
Taip pat jis padarė planą lentos, 
kuri bus pakabinta lauke prie 
Židinio. Toje lentoje bus įrašyta, 
kas kur yra.

Nupirkta virtuvei naujų indų. 
Nupirkta ir naujų įrengimų di
džiosios salės virtuvei.

Maintenance Dept. Chief. 
Hospital experience preferred. 
Medium size hospital in Brook
lyn. Excellent benefits. Con- 
tact Mr. Nagi n 252-3000.

Ridgewoode išnuomojamas 
butas iš dviejų gražių kambarių 
už labai prieinamą kainą. Tei
rautis tel. 497-5748.

Parduodamas vienos šeimos 
namas Woodhavene, N.Y., 8
kambariai, gerai užlaikytas, kai
na 31.500 dol. Skambinti tele
fonu 441-6799.

Ieškoma namų ruošai darbi
ninkė vieną ar dvi dienas sa
vaitėje. Skambinti tel. 441-6947.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

a

jį rengiamas rugsėjo 8, sekmadienį.
8

11 vai. koncelebracinės mišios Apreiškimo
Ii

•: parapijos bažnyčioje
Tuoj po pamaldų — minėjimas tos pačios 

j! parapijos salėje.

Paskaitą skaito Zigmas Raulinaitis
j

Savo kūrybą — Paulius Jurkus

Visi kviečiami atsilankyti.

Minėjimą rengia ramovėnai, šauliai ir 
kūrėjai savanoriai

PADĖKA

A.a. Kęstutis Simanavičius, mūsų mylimas vyras, tėve
lis, brolis švogeris ir dėdė, mirė 1974 liepos 5 Memorial 
ligoninėje, palaidotas Šv. Jono kapinėse New Yorke.

Nuoširdžiai dėkojame giminėm, draugam ir pažįstamiem 
už tokį gausų lankymą velionies koplyčioje ir už dalyvavi
mą gedulingose pamaldose ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame už gausiai paaukotas šv. mišias ir už visas 
maldas. Dėkojame visiem, kurie įamžino a.a. Kęstutį 
Kultūros Židinyje; už gėlių vainikus, ir už pareikštas mum ; 
užuojautas per spaudą, laiškais ir žodžiu. Taip pat ačiū j 
N.Y. Vyrų Oktetui, kuris atliko per Laisvės Žiburio radijo > 
valandą tokį puikų montažą a.a. Kęstučio atminimui.

Ypatinga mūsų padėka gerbiamiem kunigam už atsi- j 
lankymą koplyčioje ir už laidotuvių apeigas: V. Atsimainy
mo parapijos klebonui kun. P. Bulovui, kun. J. Pakalniš
kiui, Tėv. P. Baltakiui, Tėv. P. Bariui, Tėv. P. Baniūnui, ;

Tėv. B. Ramanauskui, Tėv. V. Gidžiūnui už gražų pamokslą, > 
ir visiem pranciškonam, kurie daug mum pagelbėjo. Gili = 
mūsų padėka draugei Laimai Šileikytei, kuri tiek daug pa- j 
dėjo šioje liūdesio valandoje.

Mūsų padėka laidotuvių direktorei M. Šalinskienei už Į 
malonų patarnavimą.

Nuoširdus ačiū visiem, kurie stengėsi palengvinti mūsų
. skausmą ir liūdesį.

Žmona Ligija, Dukrelė Sanda,
Brolis Tėv. Augustinas,
Sesuo Zuzana,
Broliai Vincas, Jonas, Vladas ir Algis su šeimomis

Darbininko redakcijoje atsilankę iš k. Adolfas Venskus, Birutė 
Venskuvienė-Šlepetytė ir Jonas Šlepetys.

Darbininko redakcijoje rugpiūčio 20 atsilankė iš k. kun. V. 
Kriščiūnevičius, kun. A. Bobinas, abu iš Detroito, ir kun. 
K. Kuzminskas, iš Chicagos.
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