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Savaitės
įvykiai
Egipto ir Izraelio derybos dėl
dalinio susitarimo Sinajaus pu
siasalyje palengva žengia pir
myn. Atrodo, kad susitarimas
bus pasiektas. Iškils reikalas
dėl JAV piniginės paramos Iz
raeliui, siekiančios apie 3 bil.
dol., ir civilių technikų panau
dojimo Sinajaus kalnų perėji
muose.
Portugalijoj, atidavus valdžią
3 asmenų į komunistus palinku
siai juntai ir sudarius į tą pa
čią pusę pakrypusį ministerių
kabinetą, nepasitenkinimas pra
dėjo reikštis ne tik civilių gy
ventojų, bet ir kariuomenės tar
pe dėl min. pirm. Vasco Goncalves vedamos politikos.
Portugalijos aukštoji karinė
taryba suspendavo 9 karininkus,
jų tarpe ir buv. užs. reik. min.
maj. Ernesto Melo Antunes, už
platinimą kariuomenės tarpe jų
parašyto memorandumo, kalti
nantį min. pirm. Vasco Goncalves už jo pastangas paversti
Portugaliją komunistine valsty
be.
“Pavyzdinė” Azijos kontinen
to demokratinė valstybė — In
dija, valdant min. pirm. Indirai
Gandhi, visai pasikeitė: žmo
gaus teisės suspenduotos, įvesta
spaudos cenzūra, tūkstančiai po
litinių oponentų sukišti į kalė
jimus, opozicija sutriuškinta ir
visa krašto valdžia sukoncent
ruota min. pirm, rankose. Nors
pasyvus pasipriešinimas tebe
vyksta, bet abejojama, kad de
mokratija čia bus kada atstatyta.
Kinija nuo 1960 tylomis vir
to trečia jūrų laivyno galybe.
Jos karo laivynas turi 1000 lai
vų, 60 pov. laivų ir 600 lėk
tuvų. Karo laivyne tarnauja 250.
000 vyrų.
Portugalijoje per katalikų su
rengtas demonstracijas prieš ko
munistų įsigalėjimą buvo sunai
kinta apie 40 komunistų par
tijos būstinių, bet buvo ir už
muštų ir sužeistų.
Sovietų karo laivai yra dvi
gubai daugiau ginkluoti už JAV
karo laivus, nes pastaruosiuose
daugiau atsižvelgiama į įgulos
patogumus ir daug vietos užima
įvairūs elektroniniai įrengimai.
Tai rodo, kad sovietai rengiasi
pirmam ir greitam smūgiui prieš
JAV.
Argentinos vyriausybė dėl di
dėjančios ekonominės krizės vėl
buvo pertvarkyta. Vidaus reika
lų min. paskirtas pulk. Vincente
Damasco, bet kariuomenė jo
neremia.
Indijos aukšč. teismas min.
pirm. Indira Gandhi bylą atidė
jo 2 sav. Tai rodo, kad teismas
nori išlikti nepriklausomas.
Angoloj kovos tarp trijų iš
laisvinimo organizacijų vėl su
stiprėjo. Šimtai tūkstančių bal
tųjų nori iš čia išvykti, bet
trūksta priemonių. Užsienio
valstybių piliečiai taip pat ra
ginami išvykti.
Lenkija areštavo pasaulinį
fechtavimo meisterį pik. ltn.
Jerzy Pawlowski už bendradar
biavimą su svetima valstybe,
spėjama Prancūzija. Į bylą esą
įvelta ir daugiau lenkų ir sovie
tų karininkų.
Europos bendr. rinkos valsty
bėm atsisakius remti Portuga
liją, kol joj įsigalės demokrati
ja, sovietų spauda jas apkalti
no kišantis į Portugalijos vidaus
reikalus.
Š. Korėja turi apie 1.7 bil.
dol. skolos komunistinėm ir ne
komunistinėm valstybėm. 200
mil. dol. skolos mokėjimo ter
minas yra jau praėjęs. Vakarų
valstybės dėl to sustabdė bet
kokius prekybinius santykius.

(nukelta į 2 psl.)

MIRĖ PROF. DR.

Rugpiūčio 17, sekmadienį,
8:30 v. r. savo namuose mirė
prof. dr. Antanas Starkus, pas
kutiniu laiku sunkiai sirgęs.
Laidojamas ketvirtadienį, rug
piūčio 22, iš Apreiškimo para
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Šalinskienės šermeninėje Woodhavene. Atsisveikinimas rugpiū
čio 21, trečiadienio vakarą.
Nuliūdime paliko žmoną Ele
ną, kuri yra atvykusi iš Lietuvos.
Lietuvoje liko sūnus Kęstutis,
dukra Valė, anūkės Raselė ir
IŠ LIET. KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS NR. 16 Gabrielė.
-obendro, todėl į prašymus neat čias, rugpiūčio 30 nuvyko pas
Velionis buvo gimęs 1901 sau
(Tąsa iš praeito nr.)
sakė. Žmonės ramia sąžine pra Jus, o Jūs, pataręs jiems perauk sio 7 Rudaminoje, Seinų apskri
dėjo bažnyčios apšildymo dar lėti kleboną, pasiuntėte žmones į tyje. Jo tėvas Simanas, (18653.
bus.
rajoną, kad leistų padaryti pro 1943) buvo mokytojas, susipra
Kalbama ir rašoma, kad baž
Baigiantis darbams, prasidėjo jektą. Rugsėjo 24 iš rajono buvo tęs lietuvis, auklėjęs jaunimą
nyčios remontuojamos laisvai.
revizijos. Liepos mėnesį kaž- gautas toks raštas: “Iki bus pa patriotinėje dvasioje, išleidęs 7
Tai netiesa. Tiesą drįso pasaky
kos pareigūnas su priešgaisrinės ruošta dokumentacija, toliau savo vaikus į aukštuosius moks
ti tik iš Maskvos atvykęs Taraapsaugos inspektoriumi patikri vykdyti darbą negalima”. Rajo lus. Iš tos šeimos buvo du ku
sovas. 1973 liepos 16 jis pasakė:
no, kur kas pirkta. Liepos 23 nas reikalauja pristatyti projek nigai (abu gyvenę ir mirę Ame
“Be valdžios leidimo jūs neturi
tardymui buvo pakviesti bažny tą, o jam padaryti leidimo ne rikoje), valstybininkas Zigmas,
te teisės bažnyčioje net vinies
tinio komiteto nariai: P. Buro duoda . . .
gydytojas Antanas, lotynistas
įkalti”. 1973 adutiškiečiai nusi
kas ir V. Trečiokas. Tardytojas
Prisimena
epizodas
iš
lenkų
Juozas, mokytojos Monika Straz
pirko nurašytus, metalo laužui
reikalavo nurodyti, kur ką pirko. okupacijos laikų — Vilniuje dienė ir Sofija Milčienė.
skirtus apšildymo agregatus ir
'Visa kruopščiai surašęs, reikala buvo lietuvių gimnazija. Lenkų
Antanas Starkus 1919 baigė
juos suremontavo. 1973 rugsėjo
vo, kad pasirašytų, bet bažny ponai pasiryžo ją likviduoti ir Marijampolės Žiburio gimnaziją
16 Adutiškio bažnyčios komite
tas paprašė Švenčionių raj. Vyk tinio komiteto nariai atsisakė, pareikalavo, kad stojantieji pri ir įstojo savanoriu į Lietuvos ka
nes atmintinai negalėjo pateikti statytų pažymėjimą, jog jų tė riuomenę, dalyvavo nepriklau
domąjį komitetą, kad leistų ap
tikslių duomenų. Jie buvo pa vai lietuviai. Gimnazija be to somybės karuose, apdovanotas
šildyti bažnyčią, tačiau į pasiųs
tą prašymą rajonas neatsakė. sodinti pas budintį milicininką kių pažymėjimų neturėjo teisės Vyties kryžiumi. Į atsargą išėjo
1973 lapkričio 1 adutiškiečiai ir sėdėjo tol, kol pasirašė. Ar mokinius priimti, o tokių pa 1922 leitenanto laipsniu. 1923
turėjo tardytojas taip elgtis? žymėjimų
niekas
neišduo savanoriu dalyvavo Klaipėdos
kreipėsi pas Jus. Lapkričio 21
Argi revizoriai reikalauja, kad davo . . . Dabar vėl grįžtama į krašto sukilime.
atvykęs į Adutiškį Jūsų referen
buhalteriai ir direktoriai teiktų ponų pramintus takus.
Po visų karų studijavo medi
tas žodžiu pasakė: “Apšildomos
žinias iš atminties? Vėliau buvo
Spalio
23
P.
Burokui
ir
V.
Tre

ciną.
1928 baigė Lietuvos Uni
tik tos bažnyčios, kuriose yra
pašauktas tardymui bažnytinio čiokui Švenčionių rajono ar versitetą ir buvo paskirtas į Va
vertingi meno kūriniai”.Tokiu
komiteto kasininkas P. Avinas. chitektas inspektorius Jakštas ir balninką gydytoju ir ligoninės
atsakymu visi pasipiktino —
Po jo buvo ištardytas buvęs žemės valdybos inžinierius V. vedėju. Ten dirbo iki 1931, kai
meno kūriniais labiau rūpinasi,
bažnytinio
komiteto sekretorius Graužinis aiškino: “Važiuokite į buvo pakviestas asistentu į Vy
kaip žmogumi, o radijas ir spau
A.
Bučelis.
Paskiausiai Adutiš projektavimo institutą ir jums tauto Didžiojo Universiteto me
da nuolatos kartoja, kad Tarybų
kio apylinkės pirmininkas ir padarys projektą. Rajonas su dicinos fakultetą. Drauge dėstė
Sąjungoje viskas žmogaus gero
vei”. Savo atsakymu Jūs įžeidė- milicijos įtaliotinis klausinėjo institutu jau susitarė.” Rajono pastoralinę mediciną ir higieną
te kolūkiečius, kurie girdi, kad mane, kur gauti žibalui bakai? i atstovai norėjo išgauti pasižadė Kauno kunigų seminarijoje ir
Kai tardytojas nesurado pa jimą, kad be dokumentacijos ne teologijos fakultete.
kai kur jau ir fermos apšildo
grindo apkaltinti adutiškiečius, bus vykdomi darbšti.
1933 išvyko į Ženevos uni
mos. Jie mato, kad ir kultūros
tada rajonas pareikalavo, kad
Adutiškiečiai,
nuvykę
į
insti

versiteto
patologijos institutą ir
namai dieną naktį apšildomi.
bažnyčios komitetas pateiktų tutą, įsitikino, kad apie Adutiš tobulinosi pas prof. Askanazy.
1973 gruodžio 9 adutiškiečiai
kio bažnyčios apšildymą niekas
1937-1940 buvo Ginklavimo
kreipėsi į LTSR Ministrų Tary apšildymo projektą.
Bažnyčios komiteto atstovai iš rajono pareigūnų nekalbėjo. Valdybos Tyrimų laboratorijos
bą. 1974 vasario 3 kreipėsi pa
P. Burokas ir V. Trečiokas Ar turėjo teisę rajono pareigū biologijos skyriaus vedėjas.
kartotinai, bet atsakymo nesu
laukė. 1974 kovo 14 buvo kreip kreipėsi pas rajono architektą nai taip apgaudinėti bažnytinio
1940 birželio 15 Vytauto Di
tųsi į LTSR Aukščiausios Tary Jakučionį, kad jis padarytų komiteto atstovus?
džiojo Universitete apgynė direikiamą
projektą.
Architektas
Sakoma,
kad
įstatymai
drau

bos Prezidiumą ir į LTSR KPCK
griežtai atsisakė ir pasiuntė žmo džia kunigams priklausyti prie zertaviją ir gavo medicinos dak
pirmąjį sekretorių, bet adutišnes į Kauno Komunalinio ūkio parapijos dvidešimtuko, ir, kad taro laipsnį. 1940 Vilniaus uni
kiečiams nei vienas neatsakė.
projektavimo institutą. Rugpiū kunigai negali būti išrinkti baž versiteto anatomijos katedros
Adutiškiečiai, padarę išvadą, čio 11 adutiškiečiai kreipėsi nyčios komiteto nariais. Aš į- vyr. dėstytojas ir 1941 katedros
kad tiek Ministrų Taryba, tiek nurodytu adresu. Kauniečiai sitikinau, kad parapijos dvide vedėjas. Nuo 1941 Vytauto Di
Aukščiausios Tarybos Prezidiu labai stebėjosi, kaip architek šimtukui negali priklausyti ne
džiojo Universiteto docentas,
mas ir Centro Komitetas, gerai tas Jakučionis, žinodamas, kad tik kunigai, bet ir sumanesni pa
suprasdami
bažnyčios
nuo Švenčionių rajonas priklauso rapiečiai. Pavyzdžiui, iš pateikto
valstybės atskyrimo dekretą, ne Vilniaus zonai, pasiuntė juos net rajono tvirtinimui dvidešimtu
nori su tikinčiaisiais turėti nieko į Kauną. Vilniuje žmonėms buvo ko sąrašo buvo išbraukti: My
pareikšta, kad be religijų reikalų kolas Raginis, Edmundas VaiŠių dienų žydų-arabų konflik
tarybos įgaliotinio sutikimo baž telėnas ir Ciprijona Burokienė.
PASITIKRINKIME,
te
dažnai yra minimas Sinajaus
nyčioms jokių projektų daryti
Jei TSRS Konstitucijos 135 pusiasalis, kurį žydai 1967
KĄ RENKAME
negali.
str. sako, kad “LSRS Aukščiau ištisai okupavo, o dabar vyksta
Rugpiūčio 28 adutiškiečiai, iš sios Tarybos deputatu gali būti
sunkios derybos dėl jo evakuaKai New Yorko valstijos sena
girdę per televiziją Jūsų kalbą,
torius James H. Donovan (resp. kad tikintieji laisvi ir be jokių renkamas kiekvienas Tarybų Są vimo — grąžinimo Egiptui. Ki
jungos pilietis . . .”, tai kodėl ku- ta okupuota dalis — Cisjordaiš Chadvvick) pasiūlė senatui,
trukdymų remontuoja bažny
(nukelta į 2 psl.)
kad balandžio 27 - gegužės 3
nija, į vakarus nuo Jordano upės,
kurią žydai irgi 1967 kare atėmė
savaitė būtų paskelbta Pavergtų
jų tautų savaite, pagerbiant rytų
iš Jordanijos ir kurią jie laiko
Europos valstybes, kurių laisvė
“Eretz Israel” — Izraelio že
yra paveržta ateistinio ir karin
me, kitados Dievo jiem pažadė
go komunizmo, demokratų par
ta ir pavesta amžinai įsigyventi.
tijos senatoriai kaip vienas su
Kaip atrodo tasai Sinajaus pusiausalis? Tai trikampės formos
kilo prieš. Mat, jie pasijuto įžeisti, nes anksčiau senatas at
uolėtas, sauso klimato plokščia
sisakė svarstyti jų pateiktą re
kalnis, savo plotu lygus pusei
zoliuciją, prašančią JAV kongre
Lietuvos (33,000 kvad. kilo
są nutraukti pagalbą pietryčių
metrų), šiaurėje turįs Vidužemio
Azijai.
jūrą, vakaruose Suezo įlanką,
pietuose savo smaigaliu atsire
Šen. John Marchi (resp. iš
mia į Raudonąją jūrą, o rytuo
Staten Island) atkirto, kad šios
se — į Akabos įlanką ir Izrae
rezoliucijos negali būti lyginti
lio
valstybę.
nos, nes rytų Europos valstybės
Sinajaus
pusiasalio
pieti
buvusios jėga užgrobtos, o anose
niame gale yra kalnų masyvas,
valstybėse vykstąs pilietinis kakurio aukščiausias kalnas Džeras, apie kurį mes nesame ge
Pavergtų tautų mitinge Clevelande kalba miesto majoras
R. Perk. Šalia Clevelando viešųjų įmonių direktorius inž.
rai informuoti.
bel Muša (2240 metrų) pagal
R. K u dūkis, kuris pravedė visą programą. Nuotr. V. Ba
senovės tradiciją laikomas Šv.
Šen. Manfred Ohrenstein
cevičiaus
Rašto Horeb, kur Mozė gavo 10
(dem. iš Manhattan) atšovė, kad
Dievo įsakymų. Vėlesnieji tyri
jis giliai jaučiąs, jog jo valstybė
nėtojai randa, kad tasai Horeb
įsibrovė į P. Vietnamą ir Kamyra dabartinis Džebel Serbai
bodiją ir atnešė ten negirdėtą
kalnas (2058 m).
sunaikinimą; kad, kol jis būsiąs
Džebel kalno papędėj VI a.
pasiruošęs pasmerkti Sovietų S^Bizantijos imperatorius Justi
gą už tai, ką ji padarė prieš 20
nų onas įkūrė Šv. Kotrynos vie
ar 30 metų, jis norįs pirma pa
nuolyną, turintį garsią biblio
sverti, ką jo kraštas padarė prieš
teką, kurioj 1859 buvo rastas
3 ar 4 metus, atnešdamas ten
VI ir V amžiaus graikiškas Šv.
vergiją ir grobimus, — ir
Rašto tekstas (Codex Sinaiticus).
pasiūlė rezoliuciją atmesti.
Senaisiais amžiais Sinajaus
Šen. Edwyn E. Mason (resp.
pusiasalis vaidino svarbų vaid
iš Hobart) didžiai nustebo, kad
šen. Ohrenstein ginąs kruviną,
menį
Egipto
santykiuo
klastingą ir išdavikišką komu
se su Palestina. Pačiame pusia
nizmą, ir siūlė rezoliuciją pri
salio viduryje susikerta du svar
bus keliai , kurių vienas veda į
imti.
Akabos įlanką, o kitas iš Gazos
Visiem demokratam balsuo
į kalnuotą pietų pusiasalio dalį.
jant prieš, rezoliucija buvo pri
Pavergtų tautų demonstracijos Clevelande. Nuotr. V. Bace
Tada
Sinajaus pusiasalis buvo
imta respublikonų balsais.
vičiaus

“BE VALDŽIOS LEIDIMO

.STARKUS

NEĮKALSIT

NEI VINIES”

SINAJAUS
PUSIAUSALIS

A. a. prof. dr. Antanas Starkus
patalogijos bei pataloginės ana
tomijos katedros vedėjas.
Vokiečių okupacijos metais
1943 kovo 16 jis buvo geštapo
areštuotas ir išvežtas į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Ten
pradžioje buvo paskirtas su ki
tais kaliniais į baudžiamąjį (mir
tininkų) būrį, paskui netrukus
dirbo stovyklos gydytoju. Čia jis
pasireiškė kaip sumanus gydy
tojas, dirbęs po 16 valandų;
gelbėjęs kalinius, rizikavęs savo
gyvybe. 1943 vasarą siautė vi
duriavimo epidemija. Jis sėk
mingai išaiškino ligos tipą ir
pritaikė savo originalų gydymo
būdą neosalvarsanu. Dėl savo
besąlyginio pasišventimo gydy
tojo pareigom dr. Starkus susi
laukė visuotinės savo likimo
draugų pagarbos. Jo sugebėji
mus įvertino ir koncentracijos
stovyklos administracija, jam pa
vedė tvarkyti vidaus ligų ir in
fekcijų skyrių. Jo žinioje dirbo
12 gydytojų lenkų, prancūzų,
latvių.
Karui baigiantis ir išlaisvinus
kalinius, dr. A. Starkui pasise
kė patekti į Švediją. Iš ten
1947 atvyko į JAV. Nuo 1948
gyveno Brooklyne. Čia jis pasi
žymėjo kaip geras specialistas
patalogas, vadovavo St. Mary’s
ligoninės patalogijos skyriui.
(nukelta į 8 psl.)

drėgnesnio klimato. Mūsų eros
pradžioje gana dideli jo plotai
buvo apaugę miškais. Vėliau Si
najaus pusiasalis virto dykuma
su skurdžia augmenija. Jame iki
paskutinių karo veiksmų gyveno
tik apie 50,000 arabų klajoklių.
Kam priklauso Sinajus? Fara
onų imperijos laikais šiauri
nėje pusiasalio dalyje buvo ma
žos kariškos stovyklos, kurių įgula saugoja karavanų kelius.’
Vėliau Sinajaus pusiasalis pa
teko Bizantijos imperijai. Kai
turkai XVI a. galutinai sunaiki
no Bizantiją, jie užvaldė ir Sina
jaus pusiasalį, įjungdami jį į
savo imperiją. Tik 1906 Egiptas
gavo iš turkų teisę administruo
ti Sinajaus pusiasalį, tačiau Tur
kijos suverenitete. Kai 1919 ang
lai kariavo su turkais, jie užėmė
ir visiškai tuščią Sinajaus pu
siasalį. Anglija, paėmusi į savo f
kontrolę Egiptą ir Suezo kanalą,
administraciniais
sumetimais
prijungė Sinajų prie Egipto. Kai
buvo įsteigta Izraelio valstybė,
Egipto Nasseris, jos nepripažindamas, Sinajaus pusiasalyje įrengė tankų ir lėktuvų bazes
prieš Izraelį. 1967 žydai užėmė
visą Sinajaus pusiasalį, tuojau
surado ir pradėjo išnaudoti van
dens ir naftos šaltinius.
Taigi Sinajus nėra nei tauta,
nei valstybė — jokia galybė,
kuri galėtų pati gintis nuo už
puolikų.
i Izraelis, kaip matyti, leng
vai viso Sinajaus pusiasalio ne
atiduos, nes, jo netekus, Izraelio
sienos liktų nesaugios ir neapgi
namos. Amerika planuoja Sina
jaus pusiasalį paversti demilita
rizuota zona Jungtinių Tautų
kontrolėje, kad Egiptas ir Izrae
lis neturėtų tiesioginio susisie
kimo. Bet Vietnamo pavyzdys
rodo, kiek tokie planai ir garan
tijos yra trapūs bei netikri daly
kai.
JV._
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Savaitės
įvykiai

DR. K. VALIŪNAS APIE SAVO PATYRIMUS

HELSINKY

Kanados ir net Australijos. Atvy
kę keli estai ir du švedai. Šis
jaunimo būrys buvęs paruoštas
demonstracijom. Jis savo parei
gą atlikęs labai gerai.
Helsinky buvę demonstruota
net šešiose miesto vietose ir ne
tuo pat metu. Demonstrantai
nešioję plakatus su šūkiais:
“Baltijos valstybės turi būti lais
vos ir nepriklausomos”, “Rusai
turi pasitraukti iš Baltijos vals
tybių ir baigti savo kolonializ
mą” ir kt. Antrą efektingą de
monstraciją sudarė du latviai,
grandinėmis prisirišę prie elek
tros stulpo. Prie jų privažiavę
net septyni policijos automobi
liai; fotografavę juos ir polici
ninkai, ir žurnalistai. Jie išstovė
ję apie tris valandas. Suimti
nebuvę. Kitoj vietoj buvę ir
suimtų. Pora latvių — vyras ir
žmona — automobiliu su pla
katais važiavę per miestą ir su
stoję prie viešbučio, kuriame
gyveno Valiūnas, Grava ir estas
kunigas Kari Laanttee (jie visi

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo
(atkelta iš 1 psl.)
Komiteto pirmininkas, grįžęs iš
Skandinavijos, rugpiūčio 7 Vliko
Portugalijos valdomoj vakari patalpose sukviestiem mūsų
nėj Timoro salos daly (rytinę spaudos ir radijo valandėlių vei
dalį valdo Indonezija) įvyko de kėjam papasakojo Helsinkio ir
šiniųjų sukilimas. Demokratinės Stockholmo įvykius, kuriuos jis
unijos partija reikalauja nepri patyrė ten išbuvęs ištisą savaitę.
klausomybės ir nori sutramdyti
-okomunistus.
Kai tik liepos 29 Helsinkio
Rozedijos vyriausybės sutiko aerodrome nu&ileidęs lėktuvas,
tartis su juodaisiais dėl krašto Valiūną ir drauge su juo at
konstitucijos. Derybos vyk vykusį T Jidiš Gravą, Pasaulinės
siančios traukinio vagonuose Baltų Santalkos pirmininką, vos
prie Zambijos sienos.
tik išlipus iš lėktuvo, tuojau pa
Kambodijos delegacija, vado sitikęs Suomijos saugumo valdi
vaujama min. pirm. pav. Khiem ninkas, kuris pasirodė esąs jų
Samphan vyksta į Kiniją, kur, pažįstamas nuo 1973. Anais me
manoma, tarsis dėl princo Siha- tais ne tik jie, bet ir visi kiti
nuk ateities. Sihanuk, nors kvie baltai buvo areštuoti ir daugiau
čiamas, į Kambodiją grįžti ven kaip parą išlaikyti kalėjime. To
gia, nes bijo komunistų keršto. dėl dabar saugumietis greitai
Indija iki šiol jau ištrėmė atvykėlius atpažinęs, maloniai
dėl cenzūros nuostatų nesilaiky su jais pasisveikinęs ir pakvie
mo United Press Intern., As- tęs užeiti į ten pat esančią jo
sociated Press, US informacijos būstinę. Čia paėmęs jų pasus
agentūras,
Newsweek,
The ir prašęs šiek tiek palaukti. Tai
Washington Post, The Times of užtrukę keturias valandas ir dvi
London ir The Daily Telegraph dešimt minučių.
of London korespondentus.
Per visą tą laiką buvę daug
Š. Korėjos prez. Kim II Sung išsikalbėta. Pareigūnai vis klau (atkelta iš 1 psl.)
painformavo per Japonijos min. sinėję apie jų atvykimo uždavi
nigas negali būti išrinktas baž
pirm. Takeo Miki prez. Fordą, nius: ar numatą turėti spaudos
nytinio komiteto nariu?
kad jis nori pradėti derėtis su konferenciją, numatą ruošti de
Per Vilniaus radiją aiškinta:
JAV dėl Korėjos pusiasalio atei monstracijas ir kt. Klausimas,
“Kunigai negali priklausyti prie
ties.
kodėl jie buvę sulaikyti, saugu bažnyčios komiteto, kad nepasi
JAV apeliacinis teismas išaiš mietis paaiškinęs, kad Suomijos
naudotų bažnyčios komitetui
kino, kad prez. Fordas neturi vyriausybė turėsianti nutarti,
priklausančiomis materialinė
teisės kelti mokesčius impor kaip toliau su jais būsią pasi
mis gėrybėmis”. Kam tokie
tuojamam aliejui. Šį sprendimą elgta — ar būsią leista pasilikti
šlykštūs įtarimai? Kad visuo
prez. žada apeliuoti aukšč. teis Suomijoj, ar reikėsią grįžti at
menę nuteikti prieš kunigus.
mui.
gal. Buvo leista pasilikti ir ne Kodėl neįtarinėjami kolūkių
Indijos parlamentas priėmė trukdomai judėti. Tačiau per
pirmininkai ir ūkių direktoriai?
konstitucinį pakeitimą, pagal visą jų buvimo laiką Helsinky,
Jie visi priklauso prie ūkių val
kurį Indijos teismai neturi teisės net ir esant viešbuty, saugumie
dybų. Kunigai ir sumanesni ti
kištis į prezidento, viceprez.,
čių budri akis juos sekusi.
kintieji negali priklausyti nei
min. pirm, ir parlamento pirm,
-oprie dvidešimtuko, nei prie
rinkimų reikalus.
Kai tik Helsinky pasklidusi
bažnytinio komiteto ne dėl to,
žinįa
apie Valiūno ir Gravos su kad nepasinaudotų materiali
Labiausiai garbinamas sovie
tų kompozitorius Dimitri Šos- laikymą, labai greitai tuo įvykiu nėmis gėrybėmis (juk kiekvie
takovič mirė Maskvoje dėl šir susidomėję žurnalistai, kuriem name komitete yra revizijos ko
dies sutrikimų, sulaukęs 68 m. buvę naujos medžiagos rašyti misija!), bet kad lengviau būtų
ne tik apie patį įvykį, bet ir apie
Grupė JAV kongreso narių, Lietuvą, Latviją ir Estiją. Kad galima bažnytinį komitetą apbesilankydama Sov. S-goje, su apie baltų sulaikymą žinia labai gauti. Pavyzdžiui, rajono parei
sitiko su norinčiais emigruoti greitai pasklido, tuo reikalu gūnai kalbėjo: “Važiuokite į
Vilnių ir projektą gausite!” Ku
žydais.
gana sumaniai pasidarbavęs lat nigas ir sumanesni bažnytinio
Š. Vietnamas painformavo vis Imants Freimanis, kiek anks
komiteto nariai būtų atsakę, kad
JAV, kad jis yra pasirengęs grą čiau susipažinęs su Suomijos ir
projektas aklai nedaromas, o tik
žinti 3 karo lakūnų lavonus. kai kuriais kitais žurnalistais.
apžiūrėjus aplinką. Nuvažiavę į
Portugalijos kariuomenės vie Tam reikalui Freimanio planas institutą,
bažnytinio
komi
ningumas, pasireiškęs revoliuci buvęs paruoštas dar New Yor teto nariai įsitikino esą apgauti.
jos pradžioj, išnyko. Dabar apie ke, Saltankos valdybos nuta Jūs, Įgaliotini, sutikote, kad
90% karių remia suspenduotų rimu.
institutas paruoštų bažnyčios
karininkų paruoštą peticiją,
-oapšildymo projektą, tačiau jū
reikalaujančią min. pirm. Vasco
Prieš vykdami į Helsinkį, San
sų sutikimu adutiškiečiai ne
Goncalves atsistatydinti.
talkos atstovai New Yorke buvę
ilgai džiaugėsi. Instituto inži
Prez. Fordas pasirašė įstaty sudarę ir kitus savo veiklos pla
nierius Rozentalis nukreipė
mą, pakeliantį atlyginimą vice nus, kad jais būtų atkreiptas
adutiškiečius pas rajono geode
zininką, kad padarytų švento
prezidentui, kongreso nariam, bent vietinės spaudos dėmesys
federaliniam teisėjam ir aukš ir būtų gauta bent šiokios to riaus planą, tačiau architektas
tiem valdininkam.
kios publikacijos. Būtent: jei Jakučionis išdidžiai pareiškė:
Suomijos
vyriausybė neįsileistų
“Mes ir už pinigus nedary
Kristaus kančios vaidinimuo
1973
ten
buvusių
baltų,
kuriuos
sime ...”
se Oberammergau už Išganyto
buvo
net
kalėjiman
uždariusi,
Savo straipsnyje (“Tiesa”,
jo mirtį būsiąs kaltinamas Liu
arba
jei
vėl
jie
būtų
suimti,
1974.XI.22)
Jūs rašote: “Ma
ciferis. bet ne žydai.
MUVV numatyta kita grupė UUJ.UV
buvę
asme- terialistinė pasaulėžiūra įsi
Žemės ūkio sekr. Earl L. nų, turėjusių atvykti net šiek tvirtino žymios dalies gyventojų
Butz paragino grūdų pardavimo tiek anksčiau. Ta antroji grupė tarpe”. Tenka pastebėti, kad
bendroves nesudaryti su Sov. tai būrys jaunimo, daugiausia materialistinė pasaulėžiūra įsi
S-ga naujų pardavimo sutarčių latvių, iš Švedijos, Vokietijos, tvirtino tik mažumos gyventojų
tol, kol paaiškės galutinis JAV
tarpe, ir tai tik dėl tam tikrų
š. m. derlius.
išskaičiavimų. Tie, kurie ją giria
Sovietų aktorius Boris Mukair
reklamuoja, dažnai kalba prieš
FBI painformavo, kad Sea- metšin, norėjęs vesti ameri
savo
sąžinę. Materialistinės pa
gram korporacijos prez. Edgar kietę, buvo sovietų teismo nu
saulėžiūros
įsitvirtinimą Jūs ste
M. Bronfman sūnus Samuel bu teistas 5 m. kalėjimo ir 2 m.
bite
iš
tolo,
o mes iš arti. Jūs re
vo pagrobtas New Yorko valsti ištrėmimo už bandymą nelega
miatės Akcinėmis statistikomis,
joje. Už jo paleidimą reikalau liai gautus 4 dol. pakeisti į
o mes realia padėtimi. Jei kas iš
ta 4.5 mil. dol.
sovietų rublius.
baimės ir pasisako, kad jis netiki
Ashland Oil korporacija pri Dievą, tai dar nereiškia, kad
Kuba grąžino JAV Southem
Airvvays korporacijai 2 mil. dol., sipažino nelegaliai išmokėjusi jis yra bedievis. Jei jis būtų
kuriuos ji buvo 1972 sumokėju užsieny ir viduj politiniam rei bedievis, tai jis tikrai nepriim
kalam 1.2 mil. dol.
tų moterystės sakramento, ne
si lėktuvo pagrobėjam.
krikštytų savo vaikų ir neitų iš
pažinties. Taigi nėra pagrindo
džiaugtis bedievių skaičiumi.
Kas suskaitys šeimas, kurios, ne
norėdamos eiti į bažnyčią, mel
džiasi namuose?!
Nei šeima, nei visuomenė ne
sidžiaugia fanatiškais materialis
tais. Prieš kiek laiko Jakelių ta
rybiniame ūkyje dirbo J. Galvy
dis. Būdamas direktoriumi, ma
žai rūpinosi ūkio reikalais, o
eikvojo visą energiją kovai su
tikėjimu. Jis buvo pasiryžęs subedievinti visus gyventojus. Ti
kinčiuosius išjuokdavo garbės
lentoje, neišmokėdavo darbi
ninkams priklausomų premijų,
pav. P. Burokui.
Ateitininkų sendraugių stovykla Dainavoje buvo nuo liepos
1971 liepos 20 mirė kaupda
27 iki rugpiūčio 3. Kai sendraugiai posėdžiavo, jų vaikai
mas
tarybinio ūkio bulves Albiturėjo progos pažaisti lauke. Nuotr. K. Pugevičiaus

rugpiūčio 1 padėjo vainiką
prie Mannerheimo paminklo).
Čia jie išsikėlę atgabentus pla
katus ir pradėję juos demons-

truoti. Deja, neilgai. Saugumie
čiai tuoj surinkę plakatus ir
abu demonstrantus suėmę, bet
netrukus paleidę.
-oRugpiūčio 2, jau Stockholme,
Valiūnas ir Grava norėję susi
eiti su Europos socialistų va
dais, turėjusiais ten savo kon
ferenciją, bet nepasisekę. Ta
čiau jiem pavykę turėti spaudos
konferenciją, kurioj išsamiai
buvę painformuoti apie Baltijos
tautas Suomijos, Švedijos, Vo
kietijos, Olandijos, Belgijos ir
kitų kraštų žurnalistai. Jiem bu
vę išsamiai pasakyta, kad Balti
jos tautos — lietuviai, latviai ir
estai — jokių kitų valstybių
susitarimų, liečiančių Baltijos
valstybių reikalus, be šių tautų
atstovų dalyvavimo niekuomet
nepripažinsiančios. (Elta).

“BE VALDŽIOS LEIDIMO
NEĮKALSIT NET VINIES”
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nas Bučelis, gimęs 1894. Direk
torius nedavė net mašinos kars
tui iš krautuvės parvežti. J. Gal
vydis tik pats save labai gerai
aprūpino. Į Jakelius atvažiavo
labai kukliai, kaip našlaits. Po
kelių metų jis išvažiavo iš Jake
lių su tokiu kraičiu kaip karalai
čiai išvažiuodavo į žentus. Ke
liolika metų dirbę kolūkyje ir ta
rybiniame ūkyje fermų darbi
ninkai neužsidirbo net ir šešėlio
to, ką užsidirbo direktorius J.
Galvydis per kelerius metus.
Dažnai kalbama ir rašoma,
kad Bažnyčia buvo nacionalistų
rietenų priežastimi, o dabar jau
noji karta auklėjama internacio
nalizmo dvasioje ir nacionalinė
neapykanta jau svetima. Šiemet,
eidamas Vilniuje Diržinskio gat
ve, paklausiau paauglį, kur randasi Giedraičių gatvė. Pa
klaustasis rusiškai atsakė: “Ne
suprantu”. “Kaip gi suprasti? Juk
Lietuvoje gyveni. Argi jūsų mo
kykloje nemoko lietuvių kal
bos?” — paklausiau. “Lietuviš
kai kalba tik maldininkai ir ban
ditai”, — atsakė paauglys.
Štai kokie vaisiai materialistinio
auklėjimo! Kas nuteikė paauglį
prieš lietuvių kalbą?
1974 gruodžio 4 per Vilniaus
radiją buvo kalbama, kad prieš
karą kažkokia šeima prašė švie
timo ministrą atleisti jos vaikus
nuo tikybos pamokų. Komenta
torė pasipiktinusi pabrėžė, kad
prašymas liko nepatenkintas. Ką
šiandieną atsakytų švietimo ninistras, jei kuri šeima drįstų
paprašyti, kad jų vaikų neluošin
tų ateistinė dvasia? Jei kas smer
kia praeities klaidas, tai pats turi
panašių klaidų nedaryti. Tiesa,
seniau tikybos mokė, bet jėga
niekas nebruko, kaip Šiandien
brukamas ateizmas. Tikėjimo
tiesas dėstė tik per tikybos pa
mokas, o šiandien kiekvienas
mokytojas turi savo pamokose
diegti ateistinę mintį. Seniau
tikybos mokė tik pradžios mo
kyklose ir gimnazijose, o šian
dien ateizmas pradedamas dieg
ti jau vaikų darželiuose, o vi
durinėse, technikumuose, uni
versitetuose ir darbovietėse jėga
brukamas. Nepaliekami ramy
bėje net pensininkai.
Kokia čia laisvė, jei kalamas
tik ateizmas, jei tik jo reikia
klausyti? Ar apie tokia laisvę
kalba TSRS Konstitucijos 124
str.? Teisingai apie laisvę kal
bėjo Roza Liuksemburg: “Lais
vė tiktai sau, nėra jokia lais
vė. Tikra laisvė apima taip pat
laisvę kitaip galvojantiems”.
Jums, kaip ir kiekvienam do
ram piliečiui, turi rūpėti, kad
visi dorai gyventų. Taigi reko
menduokite ne kunigus perauk
lėti, bet tuos, kurie trypia tai,
kas dora ir gražu. Būdami mi
nistro poste, Jūs galite pateikti
daug gražių sumanymų, tik turė
kite pilietinės drąsos pasakyti,
ką jūs matote ir girdite tiems,
kurie nemato ir negirdi, nes visą
energiją eikvoja beprasmei kovai su Dievu ir Bažnyčia.
Adutiškis, 1975.1.25 Kun. B.
Laurinavičius.

AN* ANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
Woodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir oaDrastus.
pilnas patarnavimas Įdedant naujas dalis. Aptarnaūjam 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., Nevvark, 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 Aveąue, 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 Jūnction Blvd., Corona,
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by —
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y?
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — infpertuotos 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!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,VVoodhaven, N.Y. 11421.
Telef. Ml 7-6637.
---- Į*|
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NEVY YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 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) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1 -1:30. S. Minkus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 ArthurSt., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
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)
Ridgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti Iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaltė, sav.
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Lietuviško stiliaus paminklr
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York,
New Jersey ir Connecticut
valstijose

Fasolino
Memorials CO.
66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
(212) DAvenport 6—-3150
— Tai yra mūsų vienintelę 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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Žodis Lietuvos vyčiam
Šį savaitgalį Nevv Yorke susi
Seimuose skiriama daug laiko
renka Lietuvos vyčiai į savo socialiniam bendravimui —
metinį seimą. Tai bus jų 62- vyksta šokiai, banketai, priėmi
sis seimas. Tas skaičius rodo, mai, susitikimai. Tai duoda pro
kokia sena organizacija yra Lie gos jiem tarp savęs bendrauti.
tuvos vyčiai.
Taip ugdoma ir lietuviškoji
Amerikos lietuviai buvo su bendruomenė.
kūrę daug organizacijų, bet jų
Seime išklausoma veiklos
dauguma išblėso ir liko tik ar
pranešimų, pasisakoma dėl atei
chyvuose, gi Lietuvos vyčiai
ties veiklos. Vienas iš jų veik
pergyveno sunkius laikus ir da
los pranešimų yra ir Lietuvos
bar stiprina bei plečia savo
reikalų komisijos pranešimas.
veiklą. Dalis senųjų organizaci
Vyčiai turi vieną komisiją, kuri
jų buvo pritaikytos ano meto
specialiai rūpinasi, kas surišta
žmonių poreikiam, turėjo paša
su aktualiais Lietuvos reikalais.,,
linių organizacijų pobūdį. Vy
Jie moka tuoj reaguoti, rašyti
čiai gi atsistojo lietuviškojo gy
laiškus, informuoti. Per metus
venimo sriaute. Steigėjai bei
jie parašo tūkstančius laiškų,
organizatoriai norėjo suburti lie
primindami Lietuvos reikalus,
tuvišką jaunimą, kad jis nenu
prašydami, net papeikdami ar
eitų kitur, o liktų savo tarpe.
padėkodami. Juk tai tikrai graži
Taip subūrė daug žmonių,
lietuviška pajėga.
prijungė juos prie lietuviškų
Per vyčių seimus jie atžymi
reikalų, išlaikė juos jautrius visir
vieną amerikietį, kuris dau
. kam, kas lietuviška, kas sava.
giausia
pasidarbavo lietuviškam
Vyčiai įsiliejo į kitas organiza
reikalui.
Jam įteikiamas meda
cijas ir buvo visur lietuviškųjų
lis.
Tokius
vyčių medalius yra
reikalų judintojai.
gavę
visa
eilė
amerikiečių. Šie
Dabar vyčiai labiausiai stip
met
bus
pagerbtas
amerikietis
rina tai, kas juos sujungtų su
Robert
Hanrahan,
kuris
daug
senuoju lietuvišku palikimu.
pasidarbavo,
kai
buvo
gelbstiJie palaiko lietuviškus papro
čius — puošia Kalėdų eglutes, mas Simas Kudirka. Bus pa
suranda progos tas eglutes net gerbtas ir Simas Kudirka, kurio
miesto viešose bibliotekose, ga atvejis labai plačiai išgarsino
lerijose įrengti. Jie sutraukia ir Lietuvos vardą.
į margučių dažymo demonstra
-ocijas. Kai švenčiamos Lietuvos
Linkime Lietuvos vyčiam kuo
nepriklausomybės šventės, vy
čiai rašo laiškus Amerikos val geriausio pasisekimo visuose
džios žmonėm, lanko jų įstai seimo darbuose. Planingai ir
darbingai tegu praeina jūsų sei
gas, informuoja spaudą.
Ir jų metiniai seimai yra viena mas, jus pačius sustiprinęs ir
jų veiklos priemonių. Jie kasmet sustiprinęs visus, kurie rūpinasi
rengiami kitoje vietoje, kad taip Lietuvos ateitimi.
Pieškite savo veiklą, pritrauki
turėtų progos vietos žmones
supažindinti su jų organizacija. te daugiau jaunimo, daugiau pa
Šiemet bus New Yorke. Jų pro žinkite visa, kas lietuviška, ieš
grama šiemet iš viešbučių per kokite draugų iš kitų tautų tarpo,
keliama į lietuviškas patalpas. kad ir kiti padėtų Lietuvos rei
Paprastai jie visa atlieka viešbu kalam. Savo gyvenamoje aplin
tyje, o dabar štai rugpiūčio 22 koje skleiskite optimizmą, dina
linksmavakaris bus Maspetho mizmą, kelkite Amerikos pres
lietuvių parapijos salėje, o ban tižą, stiprinkite ją ir drauge
ketas rugpiūčio 23 Kultūros Ži visada ir visiem priminkite Lie
dinyje. Sekmadienį pamaldos tuvą ir visi burkitės dirbti jos
labui.
Maspetho bažnyčioje.

Š. m. liepos 16 Dirvoje bu
vo išspausdintas V. Kutkaus
straipsnis “Nutarėme ne tartis,
bet pasmerkti”. Iš straipsnio
antraštės ir turinio ne vienas
skaitytojas susidarys įspūdį, kad
į LB tarybos trečiąją sesiją su
važiavę atstovai, nors ir įspėti
vadovautis protu, atsisakė tar
tis negerovėm pašalinti, bet, pa
veikti jausmų, tik kitus pasmer
kė. Aišku, nutylint faktus, tik
ros padėties nežinančiam skai
tytojui lengva tokį įspūdį suda
ryti. Todėl norėčiau nors dalihai nušviesti padėtį, privedusią
prie tokių tarybos sesijos nuta
rimų.
-oPirmiausia, kai kalbama apie
tarimąsi, reikia žinoti, su kuo
teks tartis ir dėl ko. Tad ir
pažvelkim, su kuo LB vadovy
bei ar sudarytai komisijai tektų
tartis. Štai tie asmenys:
1. Aldona Brusokienė, kuri
pirmoji spaudoj (Naujienos,
1974 sausio 17) paskelbė, kad
JAV LB yra neegzistuojanti or
ganizacija, o jos veikla nelega
li. Tam paremti ji Cicero mies
te darė žygių, kad amerikie
čiai neduotų salės LB susirin
kimam, nes LB nelegali orga
nizacija.
2. Andrius Juškevičius, kuris,
būdamas LB Cicero apylinkės
pirmininku, neperdavė LB ins
titucijom jom priklausančių iš
žmonių surinktų pinigų, pradėjo
reikalauti iš tautiečių ištikimy
bės pasižadėjimų, atsisakė įsi
leisti jaunimą į LB susirinki
mus, pagaliau atsisakė šaukti ir
metinį apylinkės susirinkimą.
Pašalintas iš valdybos, paskel
bė spaudoj sufabrikuotą garbės
teismo sprendimą, kuriuo jis ne
va toliau pripažįstamas pirmi
ninku. Vėliau pasiskelbė V. Va
karų apygardos pirmininku. Pa
sisavinęs LB vardą, inkorporavo
savo įkurtą organizaciją Illinois
valstijoj. Vėliau, pasinaudo
damas savo pažįstamų artimųjų
mirtimis, užuojautos pareiški
mais spaudoj, tituluoja save JAV
LB krašto valdybos pirmininku.
3. Dr. Zenonas Danilevičius
minėtais užuojautos pareiški
mais ir kitais skelbimais tituluo
jamas JAV LB V. Vakarų apy
gardos vicepirmininku, JAV LB
tarybos prezidiumo pirmininku,
laikinosios LB tarybos pirm.,
reorg. LB prezidiumo pirm., reg.
LB tarybos pirmininku ir t.t.
Šis asmuo, pasiremdamas šiais
išgalvotais titulais, neturėda
mas kvietimo, brovėsi į Vliko
sušauktą veiksnių nepaprastą
konferenciją Chicagoj, trukdy
damas suvažiavusiųjų darbą.
4. Adomas Ūselis, Kostas Ja
nuška, Jonas Vaičiūnas, kurie
pagal advokato Jonah Rosen-
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berg atsiųstus dokumentus yra
iškėlę kai kuriem Chicagos LB
darbuotojam bylą, reikalaudami
50,000 dol. kompensacijos. Nors
jie pakartotinai spaudoj skel
bia, kad niekam jokios bylos nė
ra iškėlę ir tai yra šmeižtas,
tačiau byla nėra atšaukta, ir LB
krašto valdybai teko samdyti
advokatą ginti į amerikiečių
teismą patrauktus LB darbuoto
jus. LB-nei tai atsiėjo jau 1000
dolerių.
-oDabar pažiūrėkim, kas tuos
asmenis, pagal juos, privedė
prie tokio elgesio ir dėl ko rei
kėtų LB vadovybei su jais tar
tis. Cituoju iš jų pareiškimo
Naujienose, 1975 kovo 8, pasi
rašyto dr. Z. Danilevičiaus ir
A. Juškevičiaus, aišku, su visais
titulais. “Jau kelinti metai vyks
ta nesutarimai tarp LB ir ALTos,
pagrindinių šio krašto organiza
cijų. Tie nesutarimai paaštrėjo,
kai į LB organizaciją įsibrovė
bendradarbiautojai su Lietuvos
okupantu ir jo agentais. LB
vadų pritarimu imta organizuo
ti vaikų vežimą į pionierių sto
vyklą, studentų siuntimą į politrukų kursus Vilniuje, koncertų
ir parodų organizavimą Mask
vos siunčiamiems “kultūrinin
kams”. Pagaliau LB yra išleidu
si lituanistinėms mokykloms
vadovėlius, kurie savo paveiks
lais juodina, niekina Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo laiko
tarpį ir propaguoja mūsų tėvy
nės okupanto atneštą “tariamą
pažangą ir gerovę” . . .
Ne vienas tars, kad šie kal
tinimai yra juokingi, nenormalių
ar amžiaus ir pergyvenimų iš
yra smarkiai pažeisti prisime vargintų žmonių svaičiojimai
nant jo sąmoningus išsisukinėji tačiau dirbantiesiem Lietuvių
mus, sukėlusius nepasitikėjimą Bendruomenėj jie yra šlykštūs,
juo kongrese.
ir kai yra raginama, kad dėl
_ DR. P. MAČIULIS ___________________________
Tuo dar nenorima pasakyti, šių kaltinimų LB vadovybė turė
kad Kissingeris prarado savo
bombarduoti Phnom Pennh, kai rėmėjus, kad į jį numota ranka tų tartis, tada jau skaudžiai
(Tąsa iš praeito nr.)
miestas evakuotas. Jie tą planą ir kad jis nfebesugebėtų kongre juokiamasi iš visos LB ir joj
dirbančiųjų.
atmetė ir sudarė kitą, kurio
se atstatyti pasitikėjimo. Rakti
Baltųjų Rūmų vienas bendra dėka laivas su jo įgula buvo iš nėse Amerikos vietose jis tebė
Negana to, kita jų “pirminin
darbis aiškina: prezidentas žino laisvintas. Tai buvo Fordo laimi- ra gerbiamas dėl savo neišsenka kė”, B. Kemežaitė, dar priedo
apie Kissingerio gabumus užsie jimas, tik ne Kissingerio.
mos energijos, turtingos vaiz vadinama jaunimo atstove (maž
nio politikos klausimais, taip pat
duotės ir dėl įvairių šakotų dip daug trisdešimčia metų pavė
žino, kad Kissingeris yra pla
T. O’Neill, demokratas iš lomatinių veiksmų. Bet faktas luotai), paskelbė Naujienose se
čiai susipažinęs su Vietnamo ka Massachusetts, atsotvų rūmų ly lieka faktu, kad tautoj to aklo riją straipsnių, kuriuose eilę as
ro reikalais bei jo nelemta už deris, kartą išsireiškė, kad, jo pasitikėjimo jis nebeišlaiko, menų išvadino “tautos savižu
baiga. Girdi, Kissingeris yra nuomone,prezidentasF ordasnėrs nors pirma buvo laikomas dybės puoselėtojais”, “kola
viską padaręs, ką tokiais atvejais joks autoritetas, niekada tokiu pirmūnu. Baltųjų Rūmų štabe jis borantais”. Tie asmenys: muz.
buvo galima padaryti, Bet prezi užsienio politikos klausimais ir tapo nuolatinių žnybtelėjimų A. Jurgutis, sol. A. Simonaity
dentas žino taip pat ir tai, kad nebuvo. Tačiau gerai žinoma, taikiniu, nes čia manoma, kad tė, rež. J. Jurašas su žmona,
Kissingeris nėra neklaidingas, kad Fordas niekada į tokį au savo dažno lankymosi šešėliu Draugo kult, priedo redaktorius
kad jame yra dr. Strangelove toritetą nepretendavo. Kaip vie jis užstoja prezidentą ir stato jį K. Bradūnas, PLB pirm. B. Nai
charakterio bruožas, pasireiškęs nas kabineto asmuo išsireiškia, keblion padėtin, sudarydamas nys, rašyt. V. Būtinas ir t.t.
terorizavimo taktika. Iškilus, jis yra rimtas prezidentas, kokiu įspūdį, kad prezidentas nėra va Tenka ir mūsų spaudai — Drau
pvz., prekybos laivo Mayaguez, jo pirmtakas Nixonas nebuvo. dovas, bet lyg sekėjas.
gui, Darbininkui, Dirvai. Už ką?
sulaikyto Kambodijos pakrašty, Nixonas greit aprėpdavo reikalą,
Gi už komunistinės propagan
išlaisvinimo reikalui ir svarstant bet jam stigo įsigilinimo. For
Ar atsilaikys?
dos skleidimą. Iki šiol neteko
visus galimus žygius, Kissinge das — ramus, garbingas, atsar
Privačiai kalbama, kad Kissin girdėti, kad nors vienas iš tų
ris kaip tik kėlė reikalą pa gus ir išmintingas prezidnetas, geris numojo ranka į mūsų są
siųsti B-52 bombonešius iš kuris siekia atstatyti užsieniuose jungininkus Pietų Amerikoj, pa
nuomonėmis nesiskaityti? Ar at
Guam salos ir subombarduoti pasitikėjimą Amerika.
miršo juodosios Afrikos kraštus, silaikys prieš tokius priekaištus
Kambodijos miestus. Viceprezi
nukrypo Pakistano pusėn Indiir aštrias strėles? Ar nekreips į
dentui Rockefelleriui atrodė,
Ne dabar laikas pasitraukti
jos-Pakistano karo metu, nors
tai dėmesio? Arba jis atsistaty
kad patarimas visai pritaikyti
Spaudos atstovam Kissingeris’ skelbė neutralumą. Jis kalti dins ir rašys memuarus, už ku
nas, bet prezidentas Fordas, atsako į klausimą, ar jis mano namas pragmatizmu, nesilaikant riuos New York Times jam
gynybos sekretorius Schlesin- pasitraukti iš valstybės sekreto principų, manipuliacija prieš siūląs milijoną ir šimtą tūkstan
geris ir kariuomenės jungtinis riaus posto: “Dabar kaip tik ne tiesą. Įtaigojama, kad jis jau iš čių dolerių. Kaip žinoma, Kis
štabas su tokia idėja nesutiko. toks laikas, kad galėčiau pasi sisėmęs, pavargęs. Jo pakaitalais singeris nuolat grasina atsistaty
Jie suprato, kad, bombonešius traukti.” Esą dar neišspręsti kai siūlomi James Schlesinger, Do- dinti, bet kartu labai kietai sten
pasiuntus
ant
Shanaukville kurie klausimai. Tačiau kai ku nald Rumsfeld ir Eliot Richardgiasi savo poziciją išlaikyti. Pra
uosto, neišvengiamai bus pavo rie Europos diplomatai mano, son.
tus vaidinti pirmą numerį, jam
jaus užkliudyti svetimų kraštų kad Kissingerio asmeniški gabu
Ar didelės ambicijos vedamas kaskart sunkiau darosi vaidinti
laivus. Pagaliau kokia prasmė mai dėl pietų Vietnamo žlugimo Kissingeris gali su panašiomis antrąjį.

KISSINGERIO SMUKIMAS

...

išdergtų asmenų būtų kreipęs
dėmesio į tos “pirmininkės”
rašliavą ir bandęs aiškintis ar
tartis. Abejoju, ar ir šio laikraš
čio redaktoriai ar leidėjai ras
reikalo jai įrodinėti savo patrio
tizmą.
Tad kodėl gi LB vadovybė
turėtų steigti specialias komisi
jas ir su tais žmonėmis eiti
į kokias nors derybas ar pasi
tarimus? Daugeliu atvejų tenka
tik džiaugtis, kad tie žmonės
neina Lietuvių Bendruomenėj
jokių pareigų ir tuo pačiu jos
nekompromituoja. Ką šiandieną
darytume, jei tokia Kemežaitė
būtų išrinkta LB apygardos ar
apylinkės pirmininke? Kaip LB
turėtų reaguoti į jos rašinius?
-oKip pradžioj minėjau, V. Kutkus savo straipsny nutylėjo porą
svarbių faktų.
Pirma, kad JAV LB garbės
teismas 1975 gegužės 31 spren
dimu atėmė šešiem mėnesiam
Bendruomenės teisęs A. Juškevičiui, dr. Z. Danilevičiui ir
dešimčiai jų talkininkų. Taigi
LB taryba savo nutarimus pada
rė vadovaudamasi ne jausmais,
kaip V. Kutkus teigia, bet gar
bės teismo sprendimu.
Antra. Iki šiol LB vadovybė
dėjo visas pastangas, kad Chi
cagoj pradėta akcija prieš LB
būtų sustabdyta, o jei tam būtų
kokios priežastys, kad jos būtų
pašalintos. To tikslo siekdama,
dar šeštoji LB taryba, išrinkda
ma pirmininku V. Volertą, iškėlė
krašto valdybą iš Chicagos į
Philadelphiją. Teik buvusi, tiek
ši krašto valdyba kantriai tole
ravo įvairius sauvaliavimus,
vykdomus minėtų asmenų, kai
jie dar ėjo pareigas Lietuvių
Bendruomenėj. LB garbės teis
mas buvo apkrautas jų skundais,
kuriuos, kiek galėdamas stengė
si svarstyti ir objektyviai spręs
ti. Deja, juo daugiau buvo jiem
daroma nuolaidų, juo daugiau
buvo susilaukiama puolimų ir
sauvaliavimų. Negavę norimų
garbės teismo sprendimų, jie
juos sufabrikavo ir skelbė, kad
krašto valdyba jų nesilaikanti.
Garbės teismo pasmerkti, jie
skelbia, kad jie “registruoti” ir
tas teismas jų nesaisto. Jie laužė
LB įstatus ir kaltino krašto val
dybą, kad pastaroji jų nesilai
kanti. Nebegalėdami savo melo
nuslėpti, jie pasirašė savo “įsta

tus”. Jie skundėsi, kad LB ta
rybos rinkimai buvę klastoti, gi
patys pasiskelbė pirmininkais
be jokių rinkimų.
Krašto valdyba ir pagaliau ta
ryba priėjo išvadą, kad bet ko
kios derybos su jais būtų be
prasmės, nes jų kaltinimai yra
beprasmiai, o jų veikla remiasi
melu ir pikta valia. Štai A. Juš
kevičius pagal š. m. liepos 21
Naujienas yra pareiškęs: “Mes
seikiame ne kurti naują LB,
bet tik grąžinti esamą į jos kul
tūrinę veiklą”. Tačiau, Chica
goj vykstant mūsų veiksnių ne
paprastai konferencijai, šis nau
jas “kultūrininkas” užmiršo kul
tūrą ir net dvi dienas stumdėsi
prie konferencijos durų, norė
damas, jei ne gražiuoju, tai pik
tuoju ten patekti.

Labiausiai pikta valia ir są
moningas faktų kraipymas išryš
kėjo iš kan. V. Zakarausko žo
džių, nukreiptų prieš LB vado
vus: “ . . . dar iki šiam laikui
savo suvažiavimuose nėra pasi
sakę nei rezoliucijų paskelbę
dėl okupuotoje Lietuvoje tikin
čiųjų persekiojimų. Tokie faktai
patriotiškai kovojančią išeiviją
verčia sukrusti . . .”. O faktai yra
tokie ir kan. Zakarauskui pui
kiai žinomi:
1. LB krašto valdyba jau ket
virti metai Vasario 16-tosios pro
ga išleidžia anglų kalba leidinį
The Violations of Human Rights
in Soviet Occupied Lithuania,
kuriame plačiai paliečiamas re
ligijos persekiojimas. 1972 šis
leidinys buvo išleistas ir ispanų
kalba Ispanijai ir Pietų Ameri
kos kraštam.
2. 1972 birželio 18 LB kraš
to valdyba per tuometinį Ame
rikos vyskupų konferencijos pir
mininką kard. J. Krol išgavo mal
dos dieną už Lietuvos kenčian
čią Bažnyčią, kuri buvo paskelb
ta daugely šio krašto bažnyčių.
3. 1973 vasario 15 LB dele
gacija lankėsi Baltuosiuose Rū
muose, kur per specialų pata
rėją M. P. Balzano įteikė prezi
dentui dokumentus apie tikėji
mo persekiojimus pavergtoj Lie
tuvoj.
4. 1974 birželio 5 LB ir Jau
nimo Sąjungos atstovai lankė
kongreso ir senato narius ir vi
siem įteikė Lietuvos Katalikų
(nukelta į 4 psl.)

Ateitininkų sendraugių stovykloje Juozas Jasiūnas (k.) ir
Viktoras Veselka buvo surengę tautodailės parodėlę. Paroda
buvo rugpiūčio 1 Dainavoje. Nuotr. K. Pugevičiaus
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PRADEDA VEIKTI JAUNIMO
KONGRESO KOMITETAI
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, susitarusi su
JAV LB krašto valdyba ir gavu
si jos pritarimą, dar balandžio 23
raštu kreipėsi į JAV LB apygar
dų bei apylinkių valdybas, pra
šydama kiekvienoj LB apylin
kėj sudaryti jaunimo kongreso
komitetus. Komitetų tikslas yra
padėti vietos jaunimui pasi
ruošti kongresui ir telkti lėšas
finansuoti įvairiem kongreso
darbam. Gegužės ir birželio
mėnesiai buvo paskelbti lėšų
telkimo vajaus mėnesiais.
PLB valdyba buvo paprašiusi
visas LB apylinkių valdybas
pranešti sudarytų komitetų su
dėtis ir adresus, kad žinotume,
su kuo palaikyti ryšius ir kam
siųsti informacijas. Žinom, kad
jau beveik visos LB apylin
kės vienokiu ar kitokiu būdu
jom pavestą uždavinį yra pradė
jusios vykdyti: vienos sudaryda
mos komitetus, kitos pasikviesdamos talkininkus, trečios pasitenkindamos savo jėgomis. Ta
čiau daugelis apie savo darbų
eigą PLB valdybos dar nepainformavo. Skelbiam tik tuos
pranešimus,
kuriuos
turim.
Bostono
apylinkėj
komi
tetą sudaro: Gintas Vaičaitis
(pirm.), Henrikas Čepas, Asta
(pavardė neišskaitoma), Rima
Patašiūtė, Vacys Dalius, Juozas
Bakšys; Detroito LB apylinkėj:
Vacys Urbonas (pirm.), Vitas
Sirgėdas, Rita Matvekaitė, Al
fonsas Juška, Rožė Ražauskienė,
Regina Juškaitė, Daina Astašaitytė ir spaudai — A.’ Nakas,
A. Grinius, V. Selenis, V. Ur
bonas, A. Zaparackas; Omahos
apylinkėj — Danguolė Antanėlytė (pirm.), Rūta Jaudegytė,
Romualdas Mickevičius, Juozas
Šileikis; Patersono, N.J., apylin
kėj: kun. V. Dabušis; Waukegano apylinkėj — K. Giniotienė
(pirm.), Waterburio apylinkėj
— M. Kleinaitis (pirm.), A. Rau
galienė, S. Marūnienė, I. Stuopelytė, R. Kemėžaitė, D. Venclauskaitė, J. Adomaitis, J. Val
kauskas, P. Marūnas, K. Sapetka,
E. Jasiulevičienė; Washingtono
apylinkėj — Elena Dambriūnienė (pirm.), Joana Vaičiu
laitienė, Vida Zubkienė, Kęstu-

tis Čižiūnas; Woodhaveno apylinkij — Gediminas Mikalaus
kas (pirm.), Jonas Ceilius, Ele
na Mickeliūnienė; Los Angeles
ir Santa Monica apylinkėj: PLJS
skyriaus pirm. Irena Žukai
tė; Buffalo Lietuvių klubas: klu
bo pirm. Romas Masiulionis;
New Haveno apylinkėj vajų

Liet. Jaunimo Sąjungos tarybos posėdžio metu Londono
suvažiavime. Nuotr. Danos Blauzdžiūnaitės

ŽODIS Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ
Spaudos žodis yra galingas.
Juo buvo daug nuveikta Lie
tuvos laisvės kovose ir tautinės
gyvybės išlaikyme svetimuose
kraštuose. Pirmieji mūsų emi
grantai kūrė savo parapijas, or
ganizacijas, mokyklas, rengė
tautinius festivalius ir 1879 įkū
rė pirmą lietuvišką laikraštį šia
me krašte.
Dabar lietuvių išeivija laisva
jame pasauly išleidžia apie šim
tą periodinės spaudos laikraš
čių, žurnalų, biuletenių. Mūsų
gyvenimo sąlygose tai yra dide
lis turtas, kada jos išlaikymas
remiasi
leidėjų,
redaktorių,
bendradarbių ir skaitytojų di
deliu idealizmu, tą darbą daž
nai atliekant tik savo poilsio
valandomis.
Visa eilė lietuviškų laikraščių
jau švenčia 60 ir daugiau metų
sukaktis. Girdėdami apie bank-

Bažnyčios Kronikas anglų kalba.
5. 1975 sausio 25 LB dele
gacija buvo priimta Šv. Sosto
apaštališkojo delegato arkivysk.
J. Jadot ir jam įteikė įvairią
medžiagą apie tikėjimo perse
kiojimus okup. Lietuvoj. 1973
LB delegacija taip pat lankėsi
pas tuometinį delegatą kardi
nolą Luigi Raimondi.
-oMenka paguoda, tačiau LB
nėra vienintelė, susilaukusi
šmeižtų ir puolimų iš tos grupės
žmonių.
Prieš
pradėdami
“reorganizuotą” melą ir dema
gogiją prieš LB, jie savo metotodus jau buvo išbandę ant eilės
mūsų organizacijų ir institucijų.
Visuomenė į jų šmeižtus iki
šiol ne tik nekreipė dėmesio,
bet dar labiau rėmė šmeižia
muosius, įvertindama jų darbus.
Štai prieš kelerius metus tie
patys asmenys buvo pradėję
puolimus prieš Grandinėlę ir jos
vadovą. Grandinėlė ne tik kad
nebuvo sužlugdyta, bet tapo
populiariausia tautinių šokių
grupe ir labiausia kviečiama
į kolonijas.
Vykstant II PLJ kongreso pa
ruošiamiesiem darbam, buvo
pradėta akcija prieš rengėjus:
tašomos grasinančios rezoliuci
jos, sabotuojamas aukų rinki
mas. Šiam kongresui visuomenė
Suaukojo rekordinę pinigų su
mą prašokančią rengėjų viltis.
LB įsteigus Simo Kudirkos
Fondą, prasidėjo raginimai tam
fondui neaukoti. Kai kuri spauda
fondą visiškai ignoravo, viena
Chicagos liet, radijo valandėlė
kvietė klausytojus neaukoti, Cifcero apylinkės valdyba buvo įskųsta amerikiečių įstaigom, kad
nelegaliai renkanti aukas. Re
zultatas: į Kudirkos Fondą su
plaukė 23,000 dolerių su viršum;

rutuojančius milijoninių tiražų
laikraščius bei žurnalus, kurie
laikosi biznio pagrindais, mes
galime didžiuotis, kad mūsų
skaitytojai savo gimtosios kalbos
žodį didžiai vertina, prenume
ruoja, aukomis remia, o per tai
palaiko lietuvybę ir lietuvišką
kultūrą svetimuose kraštuose.
Mūsų spauda ne tik informuo
ja savo skaitytojus, jungia į or
ganizacijas, uždega patriotinius
jausmus, jungia skirtingai galvo
jančius visuomenės narius į
vieningą tautinį darbą. Ji atsve
ria Lietuvos okupanto leidžiamą
spaudą mūsų tėvynėje, kuri
klastoja Lietuvos praeities isto
rinius įvykius, klaidingai infor
muoja ir slopina kūrybinę dva
sią. Spauda yra vienas iš pačių
didžiųjų veiksnių išeivijoje.

MALDININKŲ KELIONĖ Į ROMĄ
(Tęsinys iš praeito nr.)
Šiaip kapai gražiai ir
švariai užlaikomi, visur paso
dinta gėlės, paminklai indivi
dualių formų, išskyrus karių
kapų skyrių, kur paminklai vie
nodi. Ne kokį įspūdį padarė
keista kapų tvarka, kai po kelerių metų numirėlių kaulai iš
kasami ir sudedami į nedideles
dėžes ir užmūrijami tam tikrose
sienose. Tokių sienų yra ištisos
gatvės. Sienos turi lyg stalčius,
kurių yra 8-10 eilių iš viršaus
į apačią. Prie tų spintų įtaisytos
stumiamos kopėčios, kad viršu
tines dėžučių eiles galėtų pa
siekti artimieji ir ten pasimelsti,
žvakutes uždegti.

Šv. Petro aikštėje
Vakare 7 v. susirinkome į
Šv. Petro aikštę išklausyti Šv.
Tėvo aukojamų mišių. Aikštėje
susirinko keli tūkstančiai žmo
nių ir stebėjo mišių metu 359
naujų kunigų šventinimą. Tai
buvo tikrai įspūdingas ir jaudi
nantis vaizdas, kai tiek daug
asmenų Šventųjų Metų proga
priėmė Kunigystės sakramentą.
Naujų kunigų tarpe matėsi ne
mažas skaičius juodos rasės at
stovų. Žinojom, kad naujų kuni
gų tarpe yra vienas lietuvis,
bet dėl tolumo negalėjom jo pa
stebėti. Kitą dieną jau matėm
savo tarpe — tai vyresnio am
žiaus žmogus — kun. Antanas
Petrauskas.
Laterane
Birželio 30, pirmadienį, mi
šias išklausėm Šv. Jono bazili
koje Laterane. Šiandien mišias
koncelebravo, dalyvaujant mū
sų vyskupams ir kunigams, vysk.
P. Marcinkus. Apie šį mūsų
vyskupą prie Šv. Sosto daug gir
dėjom mūsų spaudoje. Dabar
išgirdom į mus kalbant lietuviš
kai, ir tai mus paveikė džiugi-

nančiai. Pamokslą sakė pats
vysk. Marcinkus, tik angliškai,
prieš tai pasisakęs, kad lietu
viškai negalės gerai ir taisyk
lingai kalbėti.
Šv. Jono bazilika dėl savo
grožio ir architektūros vadinama
“bažnyčių motina”. Vidus pa
puoštas daugybe šventųjų sta
tulų, sukurtų skirtingų daili
ninkų, bet savo formomis yra
labai panašios. Visur daug auk
sinės mozaikos, pv. Madona su
Kūdikiu, fasado priekyje domi
nuoja vidury Kristaus statula,
šonuose 14 kitų šventųjų sta
tulos.
Šventieji laiptai
Grįždami iš bažnyčios, susto
jom prie Scala Santa — Šven
tųjų laiptų. Sakoma, kad tais
laiptais (jie iš kitur atgabenti)
Kristus buvo vedamas pas Pi
lotą į teismą. Laiptai turi 28
pakopas. Daugelis tikinčiųjų ke
liais lipa į viršų. Laiptai veda
į Šv. Lauryno koplyčią.

Senoji Roma
Po pietų važiavom pažiūrėti
senovės romėnų paminklų. Di
džiulis Koliziejus — dalis sie
nų jau sugriuvo, viduje dar žy
mūs urvai, kur buvo laikomi
plėšrūs žvėrys kankinti ir žu
dyti nekaltus žmones — krikš
čionis. Krašto valdovai ir masė
žiūrovų gėrėjosi tais žiauriais
vaizdais.
Didžiosios arkos — Konstan
tino ir kitos su įvairaus dydžio
paminklais, Romos Forumas, Palatinum ir kiti pastatai parodo
tų laikų Romos imperijos galybę
ir stiprumą. Imperija gi žlugo
anksčiau nei tie mūrai. Neaplenkėm ir Trevi fontano su visom
jo figūrom ir freskom. Kai kas
iš mūsų keliautojų, linksmos
nuotaikos pagautas, mėtė per
petį smulkius pinigus į vandenį,
kaip padavimas sako, kad pasi
žada grįžti atgal į Romą.

lį įnašą yra įdėjusi ir Vilties
Suvažiavimai
draugijos Clevelande, Ohio lei
Birželio 29-30 įvyko Lietuvių
džiama DIRVA, kurios 60 metų
Kunigų Vienybės suvažiavimas.
sukaktį besiruošiant šį rudenį
Buvo suvažiavę lietuvių kunigų
švęsti, liepos 30 ištiko gaisro
beveik iš visų kraštų, kur tik yra
nelaimė, kaip Darbininke jau
lietuvių parapijų.
buvo rašyta, Dirvos namas ir
Liepos 1, antradienį, įvyko ki
Spausdintu gimtosios kalbos spaustuvė užsidegė nuo kaimy
tas svarbus suvažiavimas —
žodžiu bendraujame su toli no. Padaryta daug nuostolių, to
prieš penkerius metus įkurto
miausiais draugais bei tautie dėl prašome lietuvių visuomenę
sios Lietuvių Katalikų Bendrijos.
čiais, sekame mūsų visuome atkreipti dėmesį ir įvertinant
Posėdis Šv. Dorotėjos vienuoly
ninį gyvenimą, aptariame klai lietuviškų
laikraščių
didžią
no auditorijoj tęsėsi nuo 10 vai.
dalinamės
žiniomis, reikšmę išeivijai, paremti nu
to visiškai nesitikėjo jo steigė das,
ryto iki 6 vai. vakaro, su dvie
džiaugsmu ir laimėjimais, guo kentėjusią nuo gaisro Dirvą sa
jai.
jų valandų pietų pertrauka. Da
Prieš kelerius metus JAV LB džiamės ištikta nelaime. Spauda vo auka.
lis mūsų ekskursantų, kurie ne
Aukas siųsti: Dirva, P.O.Box
krašto valdyba Vasario 16-tosios yra mūsų išeivijos ginklas nuo
buvo Katalikų Federacijos atsto
proga tegaudavo porą tūkstan nutautėjimo, mūsų sielos veid 03206, Cleveland, Ohio 44103.
vai, išvažiavo visai dienai į Ne
ALT S-gos valdyba: E. Ččių dolerių aukų. LB aktyviai rodis, tautos tęstinumo palai
apolį, prie Viduržemio jūros, ap
kienė, J. Sirusas, S. Abraiįsijungus į Lietuvos laisvinimo kytoja ir ateities kūrėja.
lankė Pompėjos griuvėsius ir
Tarp visos eilės Amerikos lie
tienė, J. Bagdonas, P. Madarbą, prieš LB pradėta bjau
stebėjo iš tolo Vezuvijaus ug
čiulaitis
riausių šmeižtų banga, tačiau tuvių leidžiamų leikraščių didenikalnį.
aukos kasmet didėja ir šiais me
tais pasiekė netoli 18,000 dol.
Santa Maria Maggiore bazilikoj
Šių metų pavasarį, Lietuvių
Prieš suvažiavimą atstovai ir
Fondui stengiantis pasiekti mi
neatstovai susirinkom į Santa
lijoną, pasipylė kaltinimai LF
Maria Maggiore baziliką išklau
valdybai, kad ji susmukdžiusi
syti mišių, kurias koncelebravo
.fondą, kad kapitalas neteks ne
vysk. A. Deksnys, vysk. V. Brizpriklausomai Lietuvai, kad įgys ir kiti mūsų kunigai. Pa
trauktos aukos S. Neries vardu
mokslą pasakė vysk. A. Brizgys.
ir t.t. Tais mėnesiais aukos į
Santa Maria Maggiore (Difondą plaukė gausiau nei pra
eity, ir milijonas buvo pasiektas.
Prieš keletą mėnesių buvo
NEWINGTON, CONN.
pradėtas kaltinti Vlikas, pajuo
kiamas jo pirmininkas ir valdy
ba. Išvada: Tautos Fondas su
Jonas Zdanys — naujas
silaukė gausių aukų ir tapo fi
filosofijos daktaras
nansiškai stipresnis nei anks
Jonas Zdanys, Alfonso ir Jani
čiau.
nos Dresliūtės Zdanių sūnus,
-oapie kurį prieš trejetą metų esu
Charakteringa, kad visais čia
rašęs, 1972 baigė Yale universi
paminėtais atvejais puolimus
tetą New Havene bakalauro
vykdė ta pati žmonių grupė,
laipsniu, o 1974 įgijo anglų li
toj pačioj spaudoj, tais pačiais
teratūros magistro laipsnį.
metodais: melu, demagogija,
Gi šių metų birželio mėnesį
skundais. Tartum kažkokiai ran
Jonas Zdanys New Yorko valsty
kai diriguojant, taikiniais pasi
biniame universitete (Statė Unirinkta tai, kas svarbiausia išei
versity of New York, Buffalo)
vijos išlikimui ir kovai už kraš
įgijo filosofijos daktaro laipsnį
to laisvę. Puolant LB, pasisa
iš anglų literatūros, su teise pro
vintas net LB vardas, kad būtų
fesoriauti bet kuriame JAV uni
apgauta visuomenė ir sumažin
versitete.
tas jos pasitikėjimas Lietuvių
Kaip instruktorius, jis yra jau
Bendruomene.
trejetą metų dėstęs anglų lite
Vis dėlto iki šiol nė vienu
ratūrą minėtame universitete.
atveju mūsų visuomenė nebuvo
Dr. Jonas Zdanys yra ir poe
suklaidinta. Rinkimuose ji savo
tas. Rašo lietuvių ir anglų kal
balsus atidavė ne už skundėjus,
bomis. Bendradarbiauja ir Drau
bet už žinomus LB veikėjus,
go priede. Yra paruošęs spaudai
Prie apdegusio “Dirvos” pastato V. Kizlaitis (d)., laikraščio
aukomis ji rėmė ne rėksnius,
tarnautojas, ir A. Viknius iš Australijos. V. Kizlaitis maždaug
savo eilėraščių knygą — Atvyki
bet dirbančiuosius. Tikėkim,
viską prarado gaisro liepsnose, nes jis ten gyveno, o su
mas. Angliškai yra parašęs, bet
kad ir ateity ji mokės atskirti
A. Viknium buvo nesimatęs nuo 1933 metų. Nuotr. V.
dar nebaigęs, kitą knygą. Jis yra
grūdus nuo pelų.
Bacevičiaus
ir vertėjas. Yra išvertęs į anglų

KODĖL NESITARTA
(atkelta iš 3 psl.)

vykdo pati valdyba, pirm. A.
Gruzdys.
Dar kartą prašom komitetų su
dėtis pranešti šiuo adresu: Va
cys Garbonkus, 5108 So. Califor
nia Avė., Chicago, 111. 60632.
Taip pat praneškit, jei vajų
vykdo pati LB apylinkė. Ne
visos apygardos yra prisiuntusios ir apylinkėm nustatytų kvo
tų sąrašus. Prašom paskubėti
juos prisiųsti.
PLB vald. inform.

džioji) bazilika pavadinta taip
dėl to, kad Romoj ji yra di
džiausia iš bažnyčių, dedikuotų
Švč. Mergelei Marijai. Padavi
mas sako, kad Marija pasirodė
popiežiui ir paragino pastatyti
bažnyčią toj vietoj, kur kitą
dieną iškrisiąs sniegas. Bažny
čia ir buvo pastatyta toj vie
toj, kur pasirodė sniegas. Todėl
ji kitaip dar vadinama Švč. M.
Marijos Snieginės bazilika.
Tai nepaprasto grožio bažny
čia, statyta 5 a., daug kartų tai
syta, užbaigta 18 a. Turtinga
vidaus mozaika, statulomis, ta
pyba. Vidus pailgas, šonuose dvi
ilgos eilės kolonų, skiriančios
bažnyčią į tris dalis. Iš vidaus
įeinama į babtisteriją, kurioj virš
altoriaus yra aukso reljefas —
Švč. Mergelės Marijos ėmimas
į dangų.
(Bus daugiau)
A. R-nė

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviškos mokyklos
informacija
Philadelphijos Vinco Krėvės
šeštadieninės mokyklos moky
tojos rugpiūčio 11 buvo susirin
kusios į pirmą savo posėdį ap
tarti 1975-76 mokslo metam.
Nutarta darbą pradėti rugsėjo
6, šeštadienį, 10 vai. ryto mišiomis Šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčioj, 19-ta ir Wallace
Streets, Philadelphia. Tos pa
čios parapijos patalpose jau
daugelį metų veikia šeštadie
ninė mokykla. Nuoširdžios kle
bono kun. Jurgio Degučio glo
bos dėka parapijos patalpos
yra kaip tikri mūsų namai, ku
riais neturim su niekuo dalin
tis.
Tuoj po mišių mokiniai rink
sis į klases darbui, o tėveliai
į salę bendram tėvų susirinki
mui. Tą dieną, kaip ir kiekvie
ną šeštadienį, pamokos tęsis iki
2-ros valandos.
.,
Ateinančiais mokslo metais
mokykloj dirbs šios mokytojos:
Nijolė Kailienė, Darija Dragūnienė, Ona Pliuškonienė, Da
nutė Surdėnienė ir Jūra Viesulienė; be jų, dar ir kun. K.
Sakalauskas. Darželiui vado
vaus Rima Mironienė, talkinant
Maryt. Sušinskienei. Vyresniem
skyriams bus kviečiami svečiai
mokytojai: Antanas Gailiušis, dr.
Jonas Stikliorius, Vytautas Volertas ir kiti. Mokyklos vedėja
— Teresė Gečienė. Pirmą kartą
yra bandoma sudaryti klasę angliškai kalbantiem vaikam.
Mokykla laukia senų ir naujų
mokinių. Jei yra Philadelphijos
apylinkėse atsikrausčiusių nau
jų šeimų, tikimės jas pamatyti
mokykloj rugsėjo 6. Tėveliai,
norintieji vaikus leisti į darželį,
prašomi registruotis dar prieš
mokslo pradžią pas p. Mironienę telefonu GL 7-2203 arba pas
p. Sušinskienę telefonu WA 72467. Visais kitais mokyklos
klausimais galima skambinti p.
Gečienei telefonu OR 7-1684.
t.g.

Dr. Jonas Zdanys

kalbą poeto Henriko Radausko
knygą. Keletas vertimų iš Ra
dausko poezijos bus išspausdin
ta knygoj The Prose Poem, kuri
bus išleista New Yorke; ją
spausdins Deli spaustuvė; re
daktorius — poetas Michael'
Benedict.
Reikia palinkėti naujam ir
jaunam (25 metų amžiaus) dr.
Jonui Zdaniui geros ateities ir
tobulėjimo tiek savo profesijoj,
moksle, tiek poezijos srity.
Jonas Bernotas
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IŠ MOTERŲ PASAULIO
S. VALIUKIENĖ

Spalio 4-5 Kultūros Židiny,
Brooklyn, N.Y., įvyks Lietuvių
Moterų Klubų Federacijos at
stovių suvažiavimas. Šia proga
norima lietuvių visuomenę ge
riau supažindinti su Federaci
jos tikslais, struktūra ir jos istori
ja.

Feministiniai sąjūdžiai ir
lietuvės moterys
Kai šiandieną laisvajam pa
sauly moterys kovoja dėl sau
lygių teisių pripažinimo, lie
tuvės moterys šiuo judėjimu ma
žai tesidomi. Lietuvių moterų
organizacinės veiklos pradžia
1905 sutapo su tarptautiniu mo
terų judėjimu išsikovoti lygias
teises su vyrais, ir tos anksty
vosios organizacijos turėjo švel
nų feministinį atspalvį. 1920
Lietuvos Steigiamasis Seimas
teisiškai pripažino moteriai ly
gias žmogaus teises; 1922 Lie
tuvos Konstitucija tai patvirtino.
Dėl to laisvoj Lietuvoj, mote
riai pradėjus plačiai reikštis pro
fesinėj, kultūrinėj ir visuomeni
nėj veikloj, žydinčiame moterų
organizaciniame gyvenime ma
ža buvo grynai feministinio at
spalvio sąjūdžių. Pripažintas
lygias moters teises tereikėjo
įgyvendinti.
Šiandieną, nuėjusios ilgą,
sunkų tremties kelią ir darbais
įrodžiusios savo lygiateisiš
kumą, organizuotos lietuvės mo
terys nesisieloja modernaus
feminizmo klausimais. Jos turi
daug didesnį, daug svarbesnį
gyvybinį uždavinį — visomis
priemonėmis kovoti už lietuvių
tautos teisę būti laisvai. Bet
mes esam saistomos fakto, kad
tarptautinis moterų judėjimas

yra sukūręs atmosferą, kurioj
daug labiau skaitomasi su mo
ters balsu, nei anksčiau. LMKF
nori išnaudoti šį moteriai pa
lankų momentą, šiuos 1975 Mo
ters metus, taip tragiškai nepa
lankiu istoriniu momentu mū
sų tautai. Federacija stengiasi
papildyti stipriu moterų balsu
lietuviškų balsų chorą, kuris
nuolat primena ir komentuoja
pasauliui padarytą baisią skriau
dą mūsų kraštui ir visom So
vietų pavergtom tautom, šiais
metais sankcionuotą negarbin
goj konferencijoj Helsinky.
Federacija ir jos tikslas
Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija yra atskirų vienetų gran
dinė, kurios tikslas yra jungti
lietuves moteris, gyvenančias
įvairiuose laisvojo pasaulio kraš
tuose, bendram lietuvybės dar
bui. Atskiri LMKF vienetai klubai pasirenka tikslus, kuriuos
apsprendžia vietos gyvenimo
sąlygos: savo kultūros ir tradi
cijų puoselėjimą, jaunimo globą,
šalpą ir t.t. Visos Federacijos
bendras tikslas — neleisti lais
vajam pasauliui užmiršti paverg
tos Lietuvos. Klubai yra ypač
skatinami dalyvauti tarptau
tiniuose pasirodymuose ir supa
žindinti kitataučius su lietuvių
tautodaile, istorija, tradicijo
mis, dabartine būkle.

Nuo pat savo įsikūrimo 1947
metais LMKF veda kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą. Šios kovos
priemonės yra memorandumų ir
laiškų rašymas JAV valdžios
pareigūnam, įstatymų leidė
jam, Jungtinėm Tautom, prime
nant mūsų tautos teisę būti

laisva. Kiekvienais metais lietu
vėm moterim atstovaujama tarp
tautinių moterų organizacijų su
važiavimuose, kur išdalinama
daug literatūros apie pavergtos
Lietuvos būklę ir kur mūsų
atstovės turi progos kreiptis į
suvažiavusias viso pasaulio mo
terų atstoves, garsinant paverg
tos Lietuvos bylą. LMKF ati
džiai seka politinius įvykius, lie
čiančius Lietuvos reikalus, ir
kiekviena proga reaguoja raštais
Amerikos politikam ir spaudai.
Su lietuvių veiksniais palaikomi
ypač glaudūs ryšiai, paremiant
jų žygius, siekiančius Lietuvos
išlaisvinimo.
LMKF sudaro jos klubai,
branduoliai ir pavienės narės.
Klubai gali būti steigiami vi
sur, kur yra lietuvių moterų;
jų narėmis gali būti visos lie
tuvės, be pažiūrų skirtumo, pasiryžusios vykdyti LMKF tikslus.
Kur negalima įsteigti klubo, ga
li egzistuoti jo branduolys,
LMKF valdybos skiriama įga
liotinė. Atskiruose kraštuose,
kur yra daugiau klubų, sudaro
mos regionalinės LMKF valdy
bos. LMKF valdyba renkama
trejiem metam visuotinio narių
suvažiavimo.
Šiuo metu JAV veikia 12
LMKF klubų. Jų dar yra Ka
nadoj, Australijoj, Pietų Ameri
koj, Europoj. Vokietijos 6 klu
bus jungia LMKF regionalinė
valdyba. Anglijoj veikianti Mo
terų Šalpos Draugija yra susifederavusi su LMKF. LMKF
turi savo atstoves Argentinoj,
Brazilijoj, Kolumbijoj, Urugva
juj, Venecueloj ir Italijoj.

Pabaltijo Moterų Taryba
LMKF istorija ir veikla yra
tampriai susijusi su Pabaltijo
Moterų Taryba, kurios tikslas
yra vieningai kovoti už Estijos,
Latvijos ir Lietuvos kraštų iš
laisvinimą ir puoselėti tradicinę
trijų Baltijos valstybių draugys
tę. Pabaltijo Moterų Tarybą su
daro trys delegacijos, atstovau
jančios kiekvienos tautos mo
terų organizacijų sąjungai. Tary
bai pirmininkauja, pamečiui pa
sikeisdamos, kiekvienos delega
cijos pirmininkės. Pradžioj lie
tuvių delegaciją sudarė LMKF
valdyba; delegacijos pirminin
kės pareigas ėjo LMKF pirmi
ninkė. Klubų tinklui ir veiklai

New Britain^ Conn*
Pabaltiečiai budi Chicagoje. Priekyje — amžinoji liepsna.

Po Chicagos dangum
BALTŲ GEDULAS
Helsinkio konferencijos metu
Chicagos miesto centre, Civic
Plazoje, prie amžinosios ugnies
lietuviai, latviai, estai ir ukrai
niečiai su savo tautinėmis ir JAV
vėliavomis gedulo ženklan bu
dėjo tris dienas ir porą naktų
be pertraukos, nuo liepos 30,
trečiadienio, 8 vai. ryto iki rug
piūčio 1, penktadienio, 6 vai.
vakaro. Budėjimą suorganizavo
ir jam vadovavo pavergtų tau
tų komitetas, talkinant JAV LB
Vidurio Vakarų apygardai.
Mažais būreliais budėjime
prie vėliavų dalyvavo su viršum
600 asmenų. Buvo išdalinta pra
eiviam 50,000 atsišaukimų lape
lių, kreipiant dėmesį į tai, kaip
neteisingai Baltijos valstybės
pripažintos sovietam.
Budėjimas baigtas iškilmingu
vėliavų pagerbimu ir kiekvienos
tautybės atstovo kalba. Lietuvos
vardu kalbėjo LB Vid. Vak. apy
gardos pirm. Modestas Jakaitis.
Uždaromąją maldą sukalbėjo
latvių kunigas.
Šį nepaprastą baltų liūdesį
stebėjo keli milijonai amerikie
čių, vieni tiesiogiai, kiti per te
leviziją. Vos pradėjus budėjimą,
TV 5 kanalo fotografai nufil
mavo sargybą, stovinčią prie
vėliavų, ir asmenis, dalinančius
atsišaukimus; tą pačią dieną tai
buvo parodyta su paaiškinimais
TV 5 kanalo žiūrovam. Kitą
dieną 7 kanalo pranešėjas 6
vai. vakaro žinių metu perdavė
AFL-CIO prezidento George
Meany kalbos ištraukas, smer

kiančias Helsinkio begėdišką
aktą ir raginančias JAV kongre
są pasmerkti Helsinkio doku
mentus. G. Meany kalba buvo
pailiustruota baltų budėjimu
prie amžinosios ugnies. Keletą
minučių buvo rodoma, kaip jaut
riai baltai pergyvena Helsinkio
aktą.
Apie protesto budėjimą lie
tuvius informavo Margučio ir S.
Barčus radijai, taip pat ir Drau
go dienraštis. Bet Naujienų
dienraštis rašė visiškai prie
šingai: įrodinėjo, kad jokios de
monstracijos nesą.
Naujienų redaktoriui patinka,
ar ne, protesto budėjimas įvyko,
ir tai žino keletas milijonų žmo
nių.
K. Brž.

RENGIAMAS
SPAUDOS TEISMAS
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos
centro valdyba šį rudenį Chica
goj rengia spaudos teismą. Su
sitarta su žymesniais vyres
nės ir jaunesnės kartos teisi
ninkais, kurie sutiko dalyvauti
spaudos teismo prengime ir jo
vedime.
Prieš spaudos teismą Jaunimo
Centro kavinėj vakaronių metu
bus surengtas jaunimo simpo
ziumas, kurio metu bus gvil
denama jaunimo pažiūra į lie
tuvių spaudą. Simpoziumas pa
sisakys, kiek rėmėjų turi jau
nesnėj kartoj tie laikraščiai, ku
rie sąmoningai ar nesąmoningai
lietuvių visuomenėj atlieka
skaldomąjį darbą.
J. Kaunas

Lietuviai su kitomis tautybėmis
New Britaine prie Washington St., netoli West Main St.,
liepos 10 atidarytas devynių
aukštų garažas automobiliam; ja
me galės tilpti per 650 automo
bilių. Šį garažą atidarė miesto
burmistras James Carey, per jį

HARTFORD, CONN.
Bronė Zdanienė —
teniso instruktorė
Jau gana seniai besireikšdama
sporte, ypač tenise, Bronė Zda
nienė yra pasiekusi aukšto lygio.
Ji yra Šv. Juozapo kolegijoje
trenerė. Ši kolegija sėkmingai
baigė sezoną, laimėdama ketu
rias teniso rungtynes: prieš
Yale, Holy Cross, Fairfield uni
versitetą ir New Haven univer
sitetą.
Be to, ji vadovauja Hartfordo
miesto teniso programai. Tenisą
čia ji moko jau nuo 1969 ir
retkarčiais važinėja instruktuo
dama po visą Naująją Angliją,
mokydama klinikose.
Norėdama pagilinti savo ži
nias, ji periodiškai lanko semi
narus Nevv Yorke.
Naujojoj Anglijoj tenisas yra
labai populiarus ir išsiplėtęs,
bet maža yra instruktorių. Tad
Bronė Zdanienė moko ne tik
Šv. Juozapo kolegijoj, bet ir pri
vačiai — grupėmis arba pavie
niui. Darbas malonus ir įdomus.
Bronę Zdanienę tenisui yra
paruošęs Stan Gibson, o paskui,
kaip gabi moteris ir prityrusi
sportininkė, praktikos įsigijo ji
pati.
Reikia palinkėti Bronei Zda
nienei ir toliau taip sėkmingai
tęsti ir tobulinti savo pamėgtąjį
sportą ir ugdyti jo pamėgimą
jaunuoliuose.
Jonas Bernotas

— Dr. Albertas Gerutis, Lie
tuvos atstovas Šveicarijoj, liepos
21 minėjo 70 metų amžiaus
sukaktį.
— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba paskyrė sti
pendijas lituanistiniam dalykam
studijuoti Š. Amerikos lietuvių
jaunimo II lit. studijų stovykloj
šiem studentam: Rimantui Genčiui, Algiui Avižieniųi ir Emili
jai Pakštaitei. Stipendijos pa
skirtos iš P. Daužvardžio fondo.
— Adelaidėj, Australijoj, Lie
tuvos laisvės kovotojų — parti
zanų minėjimas ruošiamas rug
piūčio 31.
— Daiva Vaitkevičiūtė, JAV
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininkė, iš Chicagos išvyko į
Montevideo, Urugvajuj, pagel
bėti jaunimo kongreso komite
tui. Ji lankysis ir Brazilijoj, kur
yra centrinė komiteto būstinė.
Jos kelionės lėšomis pasirūpi
no PLB valdyba.
— Camberoj, Australijos sos
tinėj, veikia neseniai įsteigtas
Jaunimo Sąjungos skyrius, ku
riam vadovauja Neris Pilka. Kiti
valdybos nariai: D. Saženytė
— sekretorė, A. Dirkytė — iž
dininkė.
— Algirdas Pužauskas, 11 me
tų redagavęs “Naujienų” pirmą
puslapį, iš tų pareigų pasitrau
kė. A. Pužauskas yra Lietuvių
Žurnalistų Sąjungos Chicagos
skyriaus pirmininkas ir L.Ž.S.
centro valdybos narys.
— Dr. Kęstutis Valiūnas, Vli
ko pirmininkas, rugpiūčio 8 iš
vyko trim savaitėm atostogų.
Jų metu pirmininko pareigas ei
na vicepirmininkas Juozas Augėnas. (E).
— Trys didžiosios dovanos
per lietuvių susitikimo šventę
liepos 27 Putnam, Conn., trau
kimo būdu atiteko: dail. Adomo
Galdiko paveikslas — Florence
Casper, So. Boston, Mass.; dail.
E. Marčiulionienės keramika —
Antaninai Deikienei, Stamford,
Conn.; 100 dol. — Albert R.
Kwetz, Englewood Cliffs, N.J.
Visos dovanos jau atsiimtos.

Kenoshoj liepos 13 pavergtų tautų proga surengtoj lietu
vių dienoj šauliai sutinka Simą Kudirką. Nuotr. C. Genučio

Lietuvių komiteto pirmininkas Vytautas Paukštelis, Simas
Kudirka ir Wisconsino valstijos atstovas Eugene Dorff
j liepos 13. Nuotr.
Wisconsino lietuvių šventėj
V. Suduikio
plečiantis, 1962 lietuvių dele
gacijos sudarymas tapo pakeis
tas. LMKF skiria delegacijos
pirmininke vieną Federacijos
valdybos narių, kuri savo nuo
žiūra kviečia delegacijos atsto
ves savo kadencijos metui, pasi
rinkdama delegates iš New Yor
ko ir apylinkės klubų narių
tarpo.
1949 Pabaltijo Moterų Taryba
buvo priimta pilnateise nare į
General Federation of Women’s
Clubs — tarptautinę moterų or
ganizaciją, šiandien turinčią 12
milijonų narių, kuri lietuvėm
yra geras forumas, keliant mūsų
krašto bylą, ir užnugaris, bel
džiantis į valdžios pareigūnų
duris, kovojant už Lietuvos rei
kalus.
(Bus daugiau)

ištisai pervažiuodamas aukštyn
ir žemyn.
Kelias dienas čia vyko lyg ir
šventė — bazaras, tautybių pasi
rodymas; namų apyvokos daik
tų parodėlės, arba išpardavimas.
Kai kurių tautybių daiktai buvo
pagaminti gana meniškai — išpiaustyti, išmarginti; pvz. ukrai
niečių Velykų margučiai, ser
vetėlės ir kita.
Pasirodė ir lietuviai su savo
pyragais, duona, šaltibarščiais,
tautinių raštų juostomis, kanklė
mis, Vilniaus ir Kauno bažny
čių ar kitų pastatų paveikslais
bei kitais daiktais.

Ant stalo buvo padėtas žemė
lapis, vaizduojąs lietuvių kalbos
vystymąsi iš indoeuropiečių
prokalbės (The Development of
Languages). Lietuva, pažymėta
žemėlapy, tautinių spalvų juos
tele sujungta su gaubliu toj vie
toj, kur yra Lietuvos teritorija.
Šį darbą puikiai atliko Marija
Elena Vaznelytė. Taip pat buvo
čia padėta ir jau anksčiau pla-

KENOSHA, WIS.
Wisconsino lietuvių šventė
Wisconsino lietuviai liepos 13
Kenoshos mieste šventė šventę,
į kurią atsilankė ir brangus svečias Simas Kudirka.
Šiais metais šventė buvo labai
gerai suorganizuota. Tenka pagirti Wisconsino lietuvių komiteto pirmininką Vytautą Paukš
telį už jo pasirūpinimą, kad
šventėj dalyvautų labai daug
amerikiečių.
Mūsų balsas skambėjo ir ame
rikiečių spaudoj. Kenoshos, Racine ir Milwaukee laikraščiai
Lietuvą paminėjo net savo pirmuose puslapiuose. Kenoshos
laikraštis mūsų reikalu išspaus
dino net dviejų korespondentų
ilgus straipsnius.
Simas Kudirka ir jį pasitiku
sieji lietuviai su jaunimu, pasi
puošusiu tautiniais drabužiais,
buvo rodomi per du Milwaukee
televizijos kanalus.
Kenoshos ir Racine radijo
stotys savaitę prieš šią šventę
turėjo pokalbius su Vytautu
Paukšteliu. Abi stotys skyrė
tiem pokalbiam po 30 minučių.
Šventės filmuoti buvo atvykus
lietuvių televizija iš Chicagos.
Šventėj dalyvavo netoli 2000
žmonių.
S. Kudirka buvo sutiktas iš
kilmingai išsirikiavusių uniformuotų šaulių, atvykusių iš Chi
cagos, Wisconsino lietuvių dienos komiteto ir gausiai plojan
čių lietuvių.
A.M.

tinta jos ir Helen Yinshanis pa
rengta Lietuvos istorijos brošiū
ra.
Šį lietuvių pasirodymą su
rengė Lietuvių Bendruomenės
Nevv Britaino apylinkės darbš
čiosios narės: Elzbieta Liudžiu
vienė, Marija Elena Vaznelytė,
Ona Kelly, Beverly Bajek, Lin
da Bajek, Virginija Liudžiūtė ir
kitos.
-oPrel. Liudvikas Mendeli^,
Klebonas kun. Edvardas GraŠv. Alfonso lietuvių parapijos deckas pereitą rudenį suorgani
klebonas, šiuo metu sveiksta pas zavo grupę iš 16 mokinių, su
savo seserį Ievą Vasiliauskienę kuriais visus mokslo metus kas
Oakville, Conn.
dvi savaitės ketvirtadieniais da
Bronius Galinaitis, prieš po-1 rydavo vertimus iš anglų kalbos
rą metų išsikėlęs iš Baltimorės į lietuvių ir atvirkščiai.
Pamaldos lietuvių kalba Šv.
ir gyvenąs Lake Worth, Flori
doj, su šeima lankėsi pas savo Andriejaus bažnyčioj vyksta sek
seserį Onutę. Praleidęs kelias madieniais 10:30 vai. Žmonių,
savaites Baltimorėj, gužo į savo daugiausia lietuvių, prisirenka
namus Floridoj.
gana daug. Po pamaldų daug
Lietuvių rajone prie lietuvių kas ateina į salę išgerti kavos
salės vyko svarbus gyventojų ir tuo paremia jaunimo chorą.
susirinkimas. Aptarta ateities
Jonas Bernotas
planai rajone, kuriame valdžia
žada duoti paramą remontuoti
namam ir gatvėm. Susirinkime
— Brazilijoj iš pavergtų tautų
dalyvavo daug lietuvių. Išrink
atstovų
sudaryta organizacija
ta valdyba, kurion įeina ir Le‘
“
Pro
Libertade
”. Jos vicepirmi
land Cooley, didelis lietuvių
ninku
išrinktas
dr.
Algirdas Sliedraugas.
soraitis.
Jonas Obelinis

BALTIMORĖ, MD
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— Kanadoj trečiam pasaulio
lietuvių jaunimo
kongresui
remti centrinį vajaus komitetą
sudaro: pirm. dr. Juozas Sungaila, ižd. Juozas Vaičeliūnas,
nariai Algis Čepas ir Rūta Če
pai tytė.
— Jaunimo kongreso atstovai
susirinks rugsėjo mėn. savo pa
reigom kongreso metu ir veiklai
po kongreso aptarti. Suva
žiavimu rūpinasi JAV Lietuvių
jaunimo sąjungos vicepirm. Jo
nas Juozevičius iš Chicagos.
Kartu su atstovais posėdžiaus ir
JAV LJS jaunimo tarybos na
riai, ant kurių pečių bus visa
pokongresinės veiklos našta.
— Akademinio skautų są
jūdžio stovykla įvyks rugpiū
čio 27 — rugsėjo 1, Darbo die
nos savaitgalį, Rako stovyklavie
tėj, prie Custer, Mich. Ruošia
ASS vadija, techniškuosius dar
bus atlieka Chicagos skyrius.
— Australijos provincijos
Viktorijos universitetų ir mo
kyklų valdybos lietuvių kalba
yra pilnai pripažinta ir užskai
toma “Higher School Certifica’te” lygyje. Australijos lietuvių
švietimo vadovybė rūpinasi, kad
lietuviai teikiamomis lengvato
mis pasinaudotų.
— “Minsko” vardu knygynas
atidarytas ir jau veikia Vilniuj.
Pardavinėja beveik išimtinai ru
siškas ir gudiškas knygas. Kny
gyną daugiausia lanko Lietuvoj
gyveną rusai ir kiti slavų tauty
bių žmonės. Tai dar nauja įstaiga lietuviam rusinti.
III PLJK išvyka Pietų Ameri
kon, organizuojama PLB val
dybos, įvyks 1975 gruodžio 20
- 1976 sausio 10. Bus aplan
kyta: Argentina, Urugvajus ir
Brazilija. Išvykai registruojami
jaunieji ir vyresnieji. Registra
cijos blankai ir informacijos apie
kelionės kainą gaunami Šiuo
adresu:
III PLJK Išvyka
4428 S. Rockwell Avė.,
Chicago, 111. 60632
arba vakarais skambinti
(312) 476-0601.
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PIGIAUSIA KELIONĖ Į GIMTĄJĮ KRAŠTĄ
savaitės ekskursija Lietuvoje

tik $679

!

(lėktuvas, viešbutis, maistas)

MORE VACATION
PERDOLLAR!

Fjully egūipped KITC HENETTE EFFICIENCIES,
ultra-madern at budget
rates! Full air-conditioned,
TV &HI-FI, Dally MaidServlce, lee Machlne, Laundrymat, Barbecue Facil-j
\\l ities on Premises. Sunh\ drenched Pool, Free Deck
. \\ Chairs,
nhaira . CDFC
FREE DADVIK1/1
PARKINp. ‘
■\ Boatiria & Fishing Nearby.

Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko
A

RUGSĖJO 25 D. ir SPALIO 16 D.

BaacMront at Sacond Avi.
North W8dwood, H. J.

I

C

Dar yra vietų. Vietų skaičius ribotas.

. ■tOR RESERVATIONS. '
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TOWN & COUNTRY
CABINS
Beach Lake. Pa.

L

Lake Bomoseen, Vt. 05732
Open Year Round
Excellent Food. Write for Folder:
Mr. & Mrs. Bernard Poremski
(802) 468-2403
Reduced Fall Rates
Excellent Accomodations

EVERY SUNDAY
9 A M. — 5 P.M.
*T IEW EKUMTS
FIMEST MIVE-IR

CABINSRT. 96 MOTEL
Linekin Viliūge on
tlnekin Boy - E. Boothbay04544
Effieiency Units - 2 to 4 persons
per unit - Peaceful & Beautiful Dock & Moorings. (207)
633-3681.

Ask for Mr. Ernst

ATLANTIC CITY, NJ

SAM’S

HARRISBURGER

ERECTED ON CRAWL SPACE ON YOUR LOT
AT THE SEASHORE OR IhLTHE MOUNTAINS

"Special of the Month." Tl-11 pine
textured siding. A completed ranch

siding

&

bath.

with

240

a

type vacation home, 3 bedrooms, 1

cedar

bath, livingroom, dinrm. & kitchen.

on

Erected
textured

pouncį

Sealomatic

Electric heat, insulated wood win-

518,900

SUMMER CLEANING

WEDDING LINE INVITATIONS

HAVE TRUCK PICK-UPS
LANDSCAPE CLEANING ALSO BASEMENTS,
GARAGES, ATTICS, GUTTERS, COMMERCIAL
RESIDENTIAL, DEPENDABLE, FREE ESTIMATES
CALL (201) 837-3110 or (201) 342-1810

AMAZING HHIOGRAVED, RAISED LETTERING
EXQUISITE PAPERS & WORKMANSHIP
AT A PRICE TO FIT YOUR IUDGET

F.O.B. PLANT

$ 1 5,900

POS. PLANT

“"■

VVATĘRPROOFING

WATERPROOFING

STUCCO& CONCRETE. Also Paintinc.

FREE ESTIMATE — FULLY INSURED

728-2738

CONSTRUCTION

TU U8Wmit8 THCN m HOME COKSTRBCTION
<2151 297-5847
W SOLI B ŪKY, PA. 18963MBBMMB

O’SHEA TRANSFER SERVICE
L ucal & Long Distance
Ouick, Dependable and Fully Insured
Call for Free Estimate.(201) 261 -1095

Complete CATSKILL MOUNTAIN Family Resort"

Mountaindale
Lodge
Superb Itallan-American resort Includins 3 gourmet meals
dally. Huse filtered pool All sports and tournaments, Sočiai
Director, Child Counselor. Danclng and Entertainment nightly In
our Beautiful Cocktail Lounge. Free Movies, Sundav Cocktall
Party. Huge Air-Conditioned Dinina Room witt Beautiful Mountam Views. Golf and Horseback Ridina, ineluding a weektv
Rodeo, Nearby. Located fust 5 minutes from CatsLilI Game Farm.

DEXTER PARK
PHARMACY

SPECIAL MID-WEEK RATES

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Locel L.l. #516-379-2822 for free cnior Brochnre, Rates and Keservations.

r

SPECIAL GROUP AND BUS TOURS
Box 37 CD Round Top. Greene County, NY 12473 (518) 622-9316
....... ........................... ■' '■■■■■ ■■■■" '

ARESORT
PRESERVE INTHE
MAGNIFICENT
ADIRONDACKS..J
ANDBETTER
THAN EVER! JI

CRVSTAL

' ........ i

Mlchigan 2-4130

■ 1500 aere forest preserve
in the Adirondacks
■ 9 clay, 2-all vveather
championship tennis courts
■ Chefs cuisine
• Private spring-fcd lake
■ Folk, sočiai dancing
...all activities...and
delightful people
I /\|/r~ VVrite for brochūre
and ra,ns or cal* ,or
.
s.—\z~\[— reservations.
(
)
)(—J— Chestertovvn;
518/494-2229

(212) YU 2-3610; Days

J. & J. FISH MARKET
INC.
CLAM BAR

AIR CONDITIONED SWIMMING POOL TV NEAR
BEACHES FISHING OPEN ALL YEAR ROUND
320 W. MONTAUK HWY., HAMPTON BAYS
516 728-6192

GREEN SHUTTERS INN
and Cottages
A frlendly informal Inn with congenial
atmosphere, home cooklng, Boating,
fishing, swlmming, slghtseelng, plė
nies. Restful relaxatlon. Rooms and
t Cottages $98 a week per person double„
occupancy.
Includes
breakfasts
and evenlngs dlnners, wlthout meals
$49., Iower family rates. Hskpg. Cot
tages $120. up wk’y. 10% off before
June 29, after Sep. 1. Dlnlng room
opens June 21. Ciay & Kay Plnkham.
Tele: 207-633-2853 — Write for Brochure stating no. persons & dates to j
Green Shutters Inn, Box 543G, Booth- Į
bay Harbor, Maine, 04538.

LAUREL HAVEN RĘST HOME
238 Fire Island Avenue Babylon, N.Y.
A Home Away From Home
Call (516) 661-7097

TURNHALL
RESTAURANT & CATERERS
Caterlng for all occaalona, weddlnga, showers,
chrlstenlng, butines* meetlngs ate. Dlnlng Dally
speclallzlng In Sauerbraten. Danclng every Sat
and Su n. Nite In Our Dellghtful Ratskeller Room
44-01 BROADWAY For complete Into. CaM
932-9274 Astorla

BILL — DAN CONSTRUCTION
Commerclal — Resldential
Ouallty Work Reasonable
Call 516 798*0319 516 541-3191

TOM TAYLOR’S AUTO SERVICE
COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS
AMERICAN & FOREIGN CARS
1801 WEST SEVENTH STREET
PISCATAWAY, NEW JERSEY
PHONE (201) 752-1068

VIN’S HYDRAULIC
JACK REPAIR
7401 17TH AVENUE BKLYN, N.Y. 11204
449-7340
All Repairs Reasonably Prlcad 90 Day
Guarantee on Paris Installed Free Plck up
and Delivery In Brooklyn

An Unforgettable ExperiMce

at Blake Mt. Farm Resort

Enjoy a family fun vacation on 60
aeres “in the White Mts. MotelHousekeeping Cottages. Pool, small
farm anlmals, rony ridės.

CONN. LICENSED RĘST HOME, scenlc Cornwal
Brldge ha. su lt. bedroom, llv. rm. tollet facllltles,
no ag. barrler, limlt.d nurslng care.$175 p.r wk.
includes all expenses except doctor and Medlcal
bllls. 203 672-6224

Low Ritas. Don’t forgit your cimira.

Call 603-726-3318
or write

RFD #L
Thornton, N.H. 03223 •

ETNA VAN LINES INC.
Efficient Professtoocrt Mover*

Locol & Long Distance, Storose,
& Pocking Available

(212)894-1570

(212)835-0211

ED DENMARK
Commerclal Resldential Interlor & Exterlor
Fuly Insured—Dependable Varnlsh and Stain,
For Free estimate call

(201) 846-2530

SENIOR CITIZENS
BE HAPPY IN OUR NEW SENIOR CITIZENS HOME
SS. I. ACCEPTED CATHOLIC CHURCH IN AREA

MOHEGAN MANOR

CARUSO ITALIAN
RESTAURANT
We Serve Great Food!
Come Try lt.
7715 Flfth Avė.
Bklyn, N.Y.

CRYSTAL BROOK HOUSE
Box 18L Round Top, N.Y. 12473 518 622-3751
Informal, frlendly Resort with spaclous grounds
and plcturesque waterfalls. Alr cond. Din. Rm.,
motei & maln house rms w/pvt baths. Pool,
sports, recreatlon rm. Good Home Cooklng, 3
meals dally. Nr. Catsklll Game Farm. Horseback
rldlng. Reasonable. Call or write. Open thru Oct.

DISCOUNT TILE INSTALLERS
1182 E. 82nd St. Bklyn.
Kitchen, Din ing Room, Basement &
Foyer & Kemtlle & Stiek Tlle
Call Now 212 968-1927
MIZRACHI GEN’L CONTCNG

LAKE MOHEGAN, N.Y.
CALL 914 528-3512

SERVING ALL BROOKLYN
“All Klnds of Alterations”
Commerclal — Industrlal — Resldential

VVOLFEBORO RAIL ROAD
Steam traln or antlque rali car ridos dally 105:40 p.m. 24 mlles Board downtown Wolfeboro,
New Hampshlre or Rte. 16 VVakefleld, or Rte. 109,
Sanbornvllle. Connects wlth Wlnnlpesaukee

Cruise Ship 603 569-4884. Fares: Adults
12 & over $3.00. Children 5 thru 11 $1.50,
Children under 5 free w/adult Charter
& Group rates available

FREE ESTIMATES — 336-3198
II busy — 645-2478
1944 East 17th St.
Brooklyn

Belmar
SUPER STUDIOS
From $179
Heat Incl
HARBOR HOUSE
On the Ocean at Ninth Avė.
201 681-1666

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiuterlai, 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. Tėl. (516) 757-0055.

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

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City
TEL.: TR
9-0400

BRENNAN’S
TENNIS
CAMP

10% —40% NUOLAIDOS ant visų baldų,
kaip miegamųjų su 2 lovomis, salonų, bufetų
su baru, sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų,
lempų, taip pat ir ant naujausių modelių, im
portuotų ir vietinių baldų.

At the Hill School Dlrector:
Jeff Brennan
JUNIORSI
Openlngs Available Fourth Seeelon: Startlng

Auguet 3

ADULTSI

DĖKA PASAULINIO ŪKIO IR FINANSINIU SVYRAVIMU,
DIDŽIULĖ LITO BENDROVĖ NEW YORKE TURĖJO įŽVALGĄ
IR LAIMĘ PIGIAI SUPIRKTI APARTAMENTINIUS NAMUS.

NORĖDAMI PASIRUOŠTI TOLIMESNIEMS UŽPIRKIMAMS,
SIŪLOME PARDAVIMUI SEKANČIUS NAMUS, KURIE YRA
GRAŽIUOSE NEW YORKO RAJONUOSE.
Metinės

Metinis

Grynais

Mortgage

Pajamos

Pelnas

Įmokama

liduodamaa

$153,000

$25,000

$40,000

$600,000

OCEAN CREST APTS. $267,000
108 butai

$54,000

$180,000

$1,130,000

$21,000

$40,000

$354,000

PARK TERRACE

63 butai

after tennle ewim

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

FOR FREE BROCHURE WRITE OR CALL
BRENNAN’S TENNIS CAMP, HILL SCHOOL

WOODHAVEN, N.Y. 11421

Wall & Window Installatlon

Service & Repairs 212-326-1975

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y.,
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

Special Day Cllnlc: Šundey, Auguet 17, 9AM-5PM
PM includes 6 hrs. Instructton, Lvnch,

85-03 JAMAICA AVĖ.

OUEENS GENERAL SERVICES
THE EUROPEAN PAINTER
Inside and Outslde
Ouallty VVorkmanshlp
1221 Astorla Blvd. Astorla, N.Y.
Call 212 545-3112

(212) 77M714; Eves.

SCHRAGER’S

Box CD Chestertown, N.Y. 12817

FREE DEL1VERY IN
NEIGHBORHOOD
849-8930

7401 17th Avenue Brooldyn, N.Y. 11204
449-7340
Ali Repairs Reasonably Prices 90 Day
Guarantee on Paris Installed Fred Pick Up
and Delivery in Brooklyn

PEC ENTERPRISE

ALLEGRETTA MOTEL &
RESTAURANT HAMPTON BAYS

Mason wosk, pointing,
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vacation

1

BEACH
HOUSE

201 S. Viroinia Avė., opposite
Steel Pier. Hot & cold showers.
Ladies & mens privalė dressing
rooms & lockers. Also can
shovver & chanoe off the beach.
Can handle charter buses - call
for reservations. 609-344-8164.

Utprenumeruok
Darbininką
sšvo draugam gimtadienių,
vardinių irkitų švenčių proga.

home with a vvooden deck, 2 or 3

G&R RĘST HOME
N0W TAKING APPLlCATIONS FOR THE CARE
OF AMBULATORY AGED. PERSONAL CARE,
COUNTRY SETTING. $400 MONTH. 914 868-1358

M & K CLEANERS INC.
RUG AND UPHOLSTERY CLEANING
10 C A SQUARE FOOT
STEAM AND FOAM DRY CLEANING
ALL WORK GUARANTEED
CALL (201) 939-4511

KELLFLEET DMVE-IN
R0ITTE6.
e—*-— IMaMUM faa

COMPLETED VACATION KOMES
FACTORY CONTROLLED OUALITY

space,

Mrs. Eunice Biliard. Mgr.
R.D.t, Honesdale. Pa. 717 - 729-7615

TRAKENSEE HOTEL

349-2520

bedrooms,

COLASANTO AND SONS
Trucking — Local ahd
Long Distance
24 Hour Service
Call 212 855-8119

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR

Cmn i SMftf Ytvnff
SNACK BAR OPEN ALL
DAY. BUYERS $1.00
PER CAR-LOAD. SELLEP.S SPXCE $5.00.
ARE CODE 617

crawl

Combined 10 aeres. Swimming pool.
games. Walking distance to Lake,
churches. store; also dancing & nightly
entertainment. Home cooked meals. Pnvate baths. $70. to $80 weekly. adults
Family rates.

MTKIimilTS-CMFn

Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai
Lietuvą aplankyti

Type

I

(Under new Manaeement)
Housekeeping cabins. fully equipt. $85. &
up weekly.
Also

GIANT

NOELS

Air Conditioning Specialiste

(201) 774-9655 - 776-7658

'•

CAPE COD-WB1FLEET

Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos metu
Galaxy Tour & Travels arba Algirdui Mitkui po 4 valan
dos po pietų.

^Timberlake

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES
BATTERIES
&
ACCESSORIES
STRAIGHT
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y.
TELE: (516) 643-9610
ASK FOR JOE

Americon or European Plan
Pool on Premises
Write or Phone

$

Darbininko
administracijoje
galima,gauti lietuviškų plokš*
tellŲ. Skambinti: 827-1351.

arba
Galaxy Tours & Travels
141 Linden Street
Wellesley, Mass. 02181
Tel. (617) 237-5502

Ranch

WHEATLY HEIGHTS
SERVICE CENTER

TWIN WIILOW$ RESORT

8 White Oak Road
Nevvton, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190

24x40

TIDES HOTEL
Italian * Amerlcan Cuisine

I
I
5

Open througn September

ALGIRDĄ MITKŲ,

A

JERRY’S
INDIANA TRADING POST
Open 6 Days a Week
33 Maple St. Summit New Jersey
Telef.: (201) 273-3553

408 - 7 AVĖ.
ASBURY JARK, N. J.

■N y/rite or Phone 609 522-537įį

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų —
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, Philadelphijos, Los Angeles ir kitur. Norintieji gauti daugiau
informacijų prašomi kreiptis į

GREEK ART BOUTIOUE
30-29 Steinvvay St
Astorla
Open 6 days a Week
Bridal Dresses & Veils
Custom Fit
Call 212-274-9119

Pottstown, Pa. 19464 Telephone 215 326-1007

■ L t

. :

• - •

■-

' t" ■

"

■ '
JAMAICA APTS.
44 butai

$116,000

■i

OFFICE BLDG.

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno* ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

TROPICAL

SHORES
APARTMENTS
MOTEL

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS

635 Corey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513
Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti priė Gulf of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti.
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.
'

4200 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964
A. ir E. Bacevičiai; Sav.

•• Jk

$100,000

$30,000

$500,000

$100,000

Pirkėjui pageidaujant LITAS gali administruoti šias nuosavybes garąntuodamas aukščiau minėtą pelną.Taip pat galima įsipirkti partneriais į šias
nuosavybes.
Vietoj grynų pinigų galite įkeisti nuosavybes bet kur Amerikoj.

SUSIDOMĖJĘ

PAVIENIAI
ASMENYS
AR
KREIPTIS ŠIUO ADRESU:

GRUPĖS,

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street
Richmond Hill, New York 11418
USA. Telefonas (212) 441-6799

PRAŠOME
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AR GAL TIK BEPROČIO DARBAS?
KAZYS YAKUTIS

t

Jau prieš keletą metų mane
daug kas ragino išleisti plokš
telę. Tačiau aš pats pagaliau
apsisprendžiau tik praeitą pava
sarį. Nors man profesiona
liai buvo patariama parodyti
savo meną visų periodų ir visų
tautų muzikoj, aš užsispyriau,
kad viena plokštelės pusė būtų
skirta lietuviškom dainom.
Mano programa man paaiškė
jo po mano koncerto Los An
geles, 21-mos Lietuvių dienos
proga. Tai, tur būt, buvo dieviš
ka tvarka, kad mūsų garsusis ra
šytojas Gliaudą atsilankytų į
koncertą ir jį aprašytų straipsniu
Dirvoj.
Gliaudos jautrumas
mano meno formos esmei ir tuo
pačiu mano paties esmei mane
tiesiog pritrenkė, nes tikrai re
tai kam pavyksta taip giliai iš
nagrinėti
menininko
inter
pretacines jėgas. Ir tada man
pasidarė aišku, kad Gliaudos
straipsnis pasirodys ant mano
plokštelės viršelio ir kad aš įrekorduosiu tą pačią programą
— su keliais priedais, kurią jis
taip jautriai aprašė.
Ir greitai viskas susiplanavo
pagal tą dievišką tvarką — netgi
visų dalyvių ir pagalbininkų
tvarkaraščiai. Ne taip paprasta
prisiminus, kad visi tie daly
viai yra kūrybingi žmonės, už
imti kiekvienu gyvenimo mo
mentu.
Praeitą rudenį aš praleidau
visą mėnesį pas savo mielą mo
tiną Worcestery, Mass., ir ten
galėjau kasdien dirbti po 3-4 vai.
su savo miela kolege Mary
Lynch (savo buvusia muzikos
mokytoja gimnazijoj) — dirbti,
perdirbti, pergalvoti ir diskutuo
ti tą nuostabiai gražų lietuviškų
dainų repertuarą, kurį aš pa
sirinkau.
Jakubėno liaudies dainų har
monizacijas aš branginu ne tik
dėl jų aukštos muzikinės vertės,
bet ir dėl jų vaizdingo teksto,
kuris sukelia man tokius gyvus
mano tėvų pasakojimų prisi
minimus. Mano tėvas man apra
šė “balto klevo žagrelę”, ją nupiešdamas ir aiškindamas, kaip
ji buvo skaptuojama iš vieno me
džio gabalo. Mano motinos pasa
kojimas apie gegutę, kurios ku
kavimas ją persekiojo išvykstant

į Ameriką, man visam laikui iš
ryškino frazę “nuo močiutės
dukrelę”. Ji man taip pat išaiš
kino pilną prasmę frazių “ant jos
rankų darbelių” ir “baltųjų stuomenėlių” — ir ką galima pada
ryti iš tų baltų drobių.
Žinoma, Gruodžio “Rūta” yra
universali meilės istorija, savo
tapatybės atradimas ir jos paro
dymas — be varžtų.
Leopold Stokovvski pavadino
Šimkaus “Bakūžę” viena iš gra
žiųjų dainų muzikos literatūroj.
Petrausko “Tykiai” mane pa
traukia labiau už kitas šios dai
nos harmonizacijas savo atviru
paprastumu,
kuris pabrėžia
teksto gilumą. Ir gal ji man yra
ypatingai artima, kadangi Mikas
Petrauskas buvo mano tėvų
draugas, grojo vargonais jų su
tuoktuvėse, dainavo jų vestuvi
nėse vaišėse. Vanagaičio dainos
duoda progos pažvelgti į lietu
viškos dvasios sveikumą, na
tūralumą; jos pasakoja apie žmo
giškus vargus su nuostabiu są
moju. Kiekvieną kartą, lan
kydamas savo motiną, aš pasi
klausau plokštelės, kurioj Vana
gaitis dainuoja savo “Barborą”
— tai tikras komiško meno še
devras. Mano tėvai pasakoja,
kaip laimingai jo publika juok
davos: taip, kaip mes jau retai
dabar besijuokiam. Juokas iš
reiškia meilę, suvirpina žmo
gaus fizinį “aš”, kartu išaiškin
damas jam — kitoj šviesoj —
jo pergyvenimus. Juokas visada
turėtų pasilikti mūsų kasdieni
nių pergyvenimų dalim.
Aš norėčiau parodyti, kaip to
bulai gražūs ir svarbūs yra mūsų
ankstyvųjų kompozitorių kū
riniai, nors juos taip dažnai nu
vertina mūsų muzikaliai apsitrynę lietuviai, kurie propaguoja
elitizmą. Žodžiai ir muzika tu
rėtų pažadinti tą lietuvišką sie
lą, kuri miega daugumoj mūsų.
Tos dainos yra visada aktualios,
bet ypatingai dabar. Įdomu pa
stebėti, kad amerikiečių pub
lika ir kritikai jas aukštai vertina.
Grįžtant prie mano plokštelės
istorijos, Mary Lynch atvažia
vo į Nevv Yorką mūsų pirmajai
rekordavimo sesijai CAMI Hali.
Mary yra baigusi Clark Univer
sity ir turi MA laipsnį iš New
Yorko University. Ji studijavo
fortepijoną pas Heinrich Geb-

A. A.
DR. PROF. ANTANUI STARKUI
mirus, liūdinčiai žmonai Elenai ir Jos šeimai bei
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime.

ATEITININKŲ MEDIKŲ KORP! GAJOS
NEW YORKO SKYRIUS

Mielam kolegai

A. A.
Dr. ANTANUI STARKUI
mirus, žmonai Elenai, sūnui Kęstučiui Ir dukrai Valei
su šeima Lietuvoj ir kitiem giminaičiam širdingą
užuojautą reiškia Ir kartu liūdi
NEVV YORKO
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

A. A.

ANELEI STANKIENEI
Hartforde mirus, vyrą Praną, sūnų Kostą, dukrą Lionę
su šeimomis Ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

Apreiškimo parapijos surengtoje lietuvių dienoje rugpiūčio
3 Plattdeutsche parke. Prie stalo dešinėje kun. St. Raila,
E. Kezienė, p. Rinkevičienė, p. Jurkuvėnienė, kairėje p. Danowitz.
hardt, buvo nuolatinė Worcester piūčio mėn. sumini mūsų šach
Music Festival akompaniatorė ir matininkus šitaip: J. Bendrotis
dirbo su tokiais dirigentais, kaip 1415, Z. Bliznikas 1478, T. BuOrmandy, Goldovsky, Caldvvell. llockus 1903, T. Čižauskas 1380,
Bill, Dale ir Jim mūsų jau T. Gavalis 1746, C. Gelinas
laukė.
1919, J. Gelinas 1299, R. GrausWilliam Mullen, kurio senelė lys 1746, R. Gražulis 1638, L.
Jasiuvvienas 1524, V. Kamitis
(nukelta į 8 psl.)
1518, G. Kujawa 1827, J. Kunigonis 1291, J. Langė 1580,
S. Liauksminas 1170, J. Mažaitis 1497, L. Navickas 1391,
C. Palevėda 1970, N. Palevėda
Veda Kazys Merkis
1920, T. Palevėda 1181, W. Prū
— Pasaulio 1978 m. pirmeny saitis 1611, P. Rajna 1646, J.
bių dvikovos prieš dabartinį Ripka 1400, A. Simonaitis 1743,
čempijoną A. Karpovą varžovui K. Šarka 1329, E. Šarvis 1375,
išaiškinti šiemet vyksta zoninės S. Schaulis 1328, G. Schillalies
varžybos dešimtyje zonų. Viena 1409, V. Sirvydas 1410, P. Tauttokių yra Sovietų S-gos zona. vaišas 2112, E. Traina 1300,
Šitos zonos varžybos vyksta M. Žilius 1211.
Vilniuje nuo rugpiūčio 6 iki 29.
Tokio didelio masto varžybos
rengiamos pirmą kartą Lietu
voje. Jose kovoja 10 didmeistrių
ir 6 meistrai dėl teisės patekti
į kitų metų tarpzonines pirme
nybes. Štai jie: J. Balašovas, D.
Bronšteinas, R. Vaganianas, J.
Darbininko skaitytojai, priVasiukovas, E. Gufeldas, V. Sasiųsdami
prenumeratos mokestį,
vonas, M. Taimanovas, V. Tukprisidėjo
savo aukomis už ka
makovas, R. Cholmovas ir jau
lendorių
ar
šiaip spaudai pa
niausias, 22 m. didmeistris, da
remti:
bartinis sovietų čempijonas A.
16 dol. — V. P. Sirusas, GarBieliavskis, tarptautinis meist
ras O. Romanišinas ir meistrai rison, N.Y.
Po 10 dol.— J. J. Ardys,
— L. Olburtas, M. Dvoreckis,
Bloomington, 111., P. Gimys, A.
K. Grigorianas, B. Gulka, V.
GaškovskiS. Varžybų komitetui Sinus, M. Macežinskas, H. Kul
vadovauja Lietuvos kūno kul ber, Brooklyn, N.Y.
Po 5 dol. — V. Meiliūnas,
tūros ir sporto komiteto pava
duotojas A. Černiauskas. Jis nori S. Slikas, N. Umbrazaitės,
tikėti, kad vienas šių dalyvių Brooklyn, N.Y., A. Aleksiejūnas,
rungsis prieš pasaulio čempijo J. Grybauskas, Chicago, 111., dr.
R. A. Giedraitis, Los Angeles,
ną Karpovą 1978 metais.
— Amsterdamo tarptautinia Calif., B. Plioplys, New Brunsme turnyre, kurį laimėjo Jugo vvick, N.J., dr. I. Giedrikis, So.
slavijos didmeistris L. Ljuboje- Orange, N.J., A. B. VVilkich,
vič su 9 1/2 taško, JAV did Nevvark, N.J., L. Normantas,
meistris L. Kavalek užėmė šeš E. Hiram, Me., A. Liobis, Green
tą vietą, surinkęs su sovietų Brook, N.J., J. Mikelaitis, TucRažuvajevu po 8 taškus. 16-tu son, Ariz., R. Mainelis, Long
baigė olandas Reo su 4 1/2 Island City, N.Y., J. Kumpikas,
taško. Meistrų turnyrą laimėjo Hollis, N.Y., S. Dabkus, Toron
vengras Farago su anglu Nunn, to, Ont. Canada, J. Montvila,
pelnę po 7 1/2 taško, olandas Bayside, N.Y., J. Steinys, WorLigterinen 7, amerikietis Wein- cester, Mass., B. Žemeikis, H i gstein, vokietis Schiffer ir filipi ginsville, N.J., V. J. Čekanaus
nietis Rodrigez po 6 1/2 taško. kas, Inglevvood, Calif., A. Po
12-tas olandas Dieks — 1 1/2 cius, Richmond Hill. N.Y.
Po 4 dol. P S. Martisauskas,
taško.
— USCF Rating List už rug Brighton, Mass., V. Vaičiulis,
Woodhaven, N.Y.

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO

DRAMOS VEIKALO KONKURSAS
LOS ANGELES DRAMOS SAMB0RIS, žvelgdamas |
Ketvirtąjį Teatro Festivalį, kuris lyg ir numatomas 1977
metais Kanadoje, skelbia scenos veikalų konkursą.
Už geriausius kūrinius autoriams yra skiriama:
Pirmoji premija — 1,000 dolerių
Antroji premija — 500 dolerių.
Los Angeles Dramos Sambūris pasilieka teisę pa
statyti premijuotus veikalus, kaip premjieras.
Veikalo žanras ir tema nevaržomi. Pageidaujama, kad
veikalas būtų techniškai įmanomas pastatyti mūsų da
bartinėse sąlygose ir užimtų normalaus spektaklio ilgį.
Rankraščiai turi būti paruošti rašomąja mašinėle ir
pasirašyti slapyvardžiu. į atskirą voką įdėti savo tikrąją
pavardę, adresą ir telefono numerį Ir ant voko užrašyti
pasirinktą slapyvardį ir veikalo pavadinimą. Vokas ver
tinimo komisijos nebus atidarytas, Jei ant Jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.
Dramaturgai prašomi rankraščius siųsti iki 1976 va
sario 1 šiuo adresu:
Los Angeles Dramos Sambūris,
19534 Haynes, Reseda, Calif. 91335.
Vertinimo komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.
Šių premijų mecenatai yra: pirmai premijai (po 500
dolerių) Dramos Sambūrio aktorius Vincas Dovydaitis ir
teatro mylėtojas inž. Gasparas Kazlauskas; antrai premijai
(500 dolerių) teatro mylėtojai Birutė ir Povilas Gyliai,
Olimpia, Washington.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIO VALDYBA

Taip inspiruojama neapykanta
ir riaušės
So. Bostono gyventojų daugu
mą sudaro airiai, italai, lietuviai
ir kiti. Lietuviai čia turi savo
parapiją, klubus ir kitas organi
zacijas. Senieji ateiviai lietuviai
prisimena jų sunkia dienas So.
Bostone, kada jie buvo užkabinėjami airių. Tačiau jie tada
buvo jauni ir stiprūs vyrai. Ir
kai po eilės susikibimų jie “iš
vanojo” airiam kailius, jų dau
giau jie nebeužkabinėdavo.
Iki praeitų metų rudens Bos
tonas ir So. Bostonas buvo gana
ramus nuo bet kokių didesnių
riaušių. Žinoma, čia, kaip ir
daug kur kitur, yra daug karčiamų, yra girtuoklių ir gyve
nančių tik iš šalpos. Didesni
blogumai prasidėjo, kai praei
tais metais teisėjas Garrity įsa
kė vežioti vaikus į tolimas mo
kyklas ir maišyti su juodukais.
Rugpiūčio 3 keli juodukai iš
New Yorko buvo atvykę į So.
Bostono Carson Beach ir de-

monstratyviai ėjo maudytis. Jie
buvo apmėtyti akmenimis ir jiį
automobiliai apdaužyti. Rug
piūčio 10 juodieji organizavo
eiseną į Carson Beach. Jų pasiJ
ruošimas buvo žinomas southbostoniečiam
ir
policijai.
Southbostoniečiai
jaunuoliai
ruošėsi neužleisti savo paplūdi
mio. Bostono miesto, steito ir
metropolijos policija ruošėsi
neprileisti prie didelių riaušių.
Buvo atsiųsta per šešis šimtus
policininkų, net raitosios ir su
laiveliais.
Sekmadienį po pietų juodie
ji pradėjo eiseną į Carson Beach.
O nuo Franklin parko, kur buvo
juodųjų susirinkimo centras, vy
ko autobusais. Policija prie Car
son Beach stengėsi laikyti abi
puses kelių šimtų pėdų atstume.
Abi pusės buvo karingai nusitei
kusios. Virš policijos galvų į
abi puses “skraidė” akmenys
ir buteliai. Buvo sužeistų ne tik
abejose pusėse, bet ir policijos.
Buvo suimta dešimt jaunuolių:
šeši juodi ir keturi balti. Apie
ttečią valandą juodieji pradėjo
skirstytis, o tada ir baltieji. Kitą
dieną abi pusės, ypatingai juo
dieji, pradėjo kaltinti policiją,
kad ji buvusi šališka.

Pirmadienį ir antradienį Roxbury, Dorchestery ir Mathapan
Po 3 dol. — T. Točionis, Nevv
pravažiuojančius automobilius,
Britain, Conn., W. Janns, Metuchen, N.J., S. Česnauskas, kurie buvo vairuojami baltųjų,
juodukai apmėti akmenimis ir
Brooklyn, N.Y., E. Vėbra, Long
buteliais. Du miesto ligoninės
Beach, N.Y.
gydytojai, kurie važiavo savo
Po 2 dol. — A. Ratkevičius, automobiliais, buvo iš automo
London, Ont. Canada, R. Didž- bilių ištraukti ir labai sumušti.
balis, Linden, N.J., P. Jasmon- Jų automobilius sudaužė. Poli
tas, Nevvark, N.J., Lithuanian cija važinėjo po tas vietas ir
Citizen Club, Ine., B. Oniūnas, bandė neleisti to daryti. Buvo ir
Maspeth, N.Y., B. Bobelis, daug policininkų sužeista.
VVoodhaven, N.Y., A. Cenfeldas,
Iki praeitų metų rudens, ka
Union, N.J., A. E. Dainius, Det da teisėjas įsakė vaikų vežioji
roit, Mich., A. Bačiulis, Quincy, mą, South Bostonas buvo ra
Mass., A. Vitkus, W. Hartford, mus. Jau eilę metų į South Bos
Conn., A. Šimonis, VVestches- tono paplūdimius važiavo juo
ter, Pa., M. Ambrose, VVestville, dieji maudytis ir net piknikauIII., V. Menkeliūnas, Worcesti. Tačiau niekas į juos nekrei
ter, Mass., A. Visminas, Gulf- pė dėmesio ir neužkabindavo.
port, Fla., V. Izbickas, West- Tai buvo savaime natūralus reiš
vvood, Mass., O. Venckus, Dor- kinys. Bet kada teisėjas įsakė
chester, Mass., F. Laurinaitis, vežioti vaikus, nuo tada prasi
Douglaston, N.Y., dr. H. Luko dėjo trintis ir neapykanta. To
ševičius, Nevv Haven, Conn., sekmadienio susidūrimas yra tik
dr. J. Simaitis, Forest Hills, N.Y. įvadas. Pirmadienis ir antradie
Po 1 dol. — kun. F. Kireilis, nis jau parodė, kad kerštas vyks
B. Leščinskas, Chicago, 111., J. ta.
B. VVhite, Avon Park, Fla., K.
Tik už tą vieną sekmadienį
Adomavičius, P. Pečkaitis, F. policijai viršvalandžiais buvo
Saplinskas, Ch. Savickas, VVor- išmokėta arti pusės milijono do
cester, Mass., F. Kukanauskas, lerių, kurie yra surinkti iš mo
Brockton, Mass.
kesčių mokėtojų. Ir tai tik todėl,
kad
Bostoną valdo teisėjas Gar
Visiem aukotojam nuoširdžiai
rity.
Ir visai nesistebėkim, jeigu
dėkoja Darbininko administra
vieną
dieną teisėjas prievarta
cija.
tuoks juodus su baltais.
Tai baisi tikrovė, kas dabar
Vysk. M. Valančiaus metais vyksta, bet tai yra tik pradžia.
Darbininko
administracijoje Amerikos ateitis labai niaukiasi,
galima gauti prof. Vaclovo Biis nes vis plačiau atidaromos du
žiškos studiją apie Valančių ir rys neapykantai, blogiui ir kraš
Valančiaus Vaikų knygelę. Kny to griovimui.
P. Žičkus
gos po 1 dol.

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS
IR RUDENS SEZONUI
Gelėta nepermatoma nailono medžiaga suknelėm, 1 jardas
(Suknelei reikia 2 /2 jardo)
Crimplene medžiaga: lygi su ornamentais arba gėlėta
Tinka moteriškiem paltam, eilutėm, suknelėm. 1 jardas
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga
Nailoninės arba šilkinės skarelės. Viena kainuoja
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės. 1 pora
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų
Vyriški Išeiginiai nailono marškiniai
Kojlnės-kelnaitės. (Tights) 1 pora
Crimplene medžiaga su blizgučiais, 1 jardas
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas

$ 5.00

$ 6.50
$45.00
$2.50
$ 2.50
$10.00
$10.00
$ 3.50
$ 7.50
$17.50

Šios kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu, reikia
pridėti tik persiuntimo Išlaidas.
$17.00

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neperma
tomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai
marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 p. nailoninių mote
riškų arba vyriškų kojinių, viskas su muitu Ir visomis
persiuntimo Išlaidomis kainuoja
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų,
dviračių, televizijos aparatų Ir kt. Persiunčiame pini
gus dėl tokių prekių, kurių Iš čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau-'
dojimul “Olympia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku
šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į
Lietuvą arba kitas šalis.

$125.00

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TEL. 01-739 8734 arba 01-460 2592 •
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo
pageidavimus.
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827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Maironio lituanistinėje mo
kykloje nauji mokslo metai pra
dedami rugsėjo 6, šeštadienį,
į 9 v. r. Mokykla veiks tose pa
čiose patalpose, kaip ir pernai,
— Holy Child Jesus, 111 St. ir
86 Avė., Richmond Hill. Įėjimas
iš 111 Street.

New Yorko lietuvių tautinių
šokių grupė, vadovaujama Jad
vygos Matulaitienės, ir šiemet
dalyvaus “Vieno pasaulio” festi
valy, rengiamame Armėnų die
cezijos New Yorke. Programoj
dalyvaus 20 tautybių su tauti
niais šokiais, muzika, parodomis
ir maistu. Festivalis įvyks rug
sėjo 13-14, šeštadienį ir sekma
dienį, pradedant vidurdieniu,
parke ir gatvėse prie St. Vartan
katedros, Second Avenue ir
35th Street, Nevv York, N.Y.

Lietuvių diena Lakewood, Pa.
surengta rugpiūčio 17, šiemet
praėjo labai sėkmingai, sutrau
kusi daug žmonių. Joje dalyvavo
ir Simas Kudirka ir pasakė kal
bą. Iš New Yorko buvo nuvykę
bent kelios mašinos. Veikė Dar
Čiurlionio minėjimo komite
bininko spaudos kioskas. (Pla tas po vasaros atostogų posė
čiau — kitame numeryje).
džiavo rugpiūčio 14 dail. V. K.
Jonyno
studijoje, apkalbėta pa
Redakcijoje lankėsi Vitalis
rodos
reikalai,
numatytas gar
Švažas iš Bellevue, Wash. Jį
bės
prezidiumas,
aptarta rekla
palydėjo jo draugas Liudas Špo
ma
ir
kiti
reikalai.
Kitas komi
kas. Atvykęs į šį kraštą, pirma
teto
posėdis
bus
rugsėjo
3.
jis gyveno Great Necke. Paskui
Gintarėlių vaikų darželis au
greitai buvo pašauktas į kariuo
menę. Karo tarnyboje išbuvo koja 25 dol. Kultūros Židiniui
per 20 metų. Išėjęs į pensiją a. a. Konstancijos Botyrienės
ir apsigyvenęs Washingtono prisiminimui. Velionės šeimai
valstybėje, jis dabar lanko savo reiškiame nuoširdžią užuojautą,
draugus. Iš čia išvyko aplankyti o aukotojam lietuvišką ačiū.
Mirus Konstancijai Botyrienei,
muziko-Vytauto Rastonio, kuris
gyvena prie Bostono. V. Šva penktadienio parengimų bend
žas, tarnaudamas kariuomenėje, radarbiai, reikšdami užuojautą
dar studijavo ir baigė universi velionės šeimai, užprašė mišias
tetą. Studijavo istoriją ir psicho ir pasiuntė auką Kultūros Ži
logiją. Kilęs yra iš Mažeikių. diniui.
M. Galdikienė padovanojo
Kultūros
Židinio bibliotekai
Kotryna Botyrienė, mirusi
monografiją
apie dail. Adomą
praeitą savaitę, buvo palaidota
Galdiką
—
2
egz. angliškos lai
ne iš Angelų Karalienės para
dos
ir
1
egz.
lietuviškos laidos.
pijos bažnyčios, kaip skelbta
Bibliotekos
administracija
Darbininke, bet iš Apreiškimo
nuoširdžiai
dėkoja.
parapijos bažnyčios.
Sauliui irBetty Šventoraičiam,
gyvenantiem Baldvvin, L.I., rug
piūčio 10 gimė sūnus, kuriam
duotas vardas Stepas - Paulius.
Jie augina sūnų Paulių 5 metų
ir dukrelę Laurą 3 metų.
Sofija ir Henrikas Kačinskai
nuoširdžiai dėkoja dr. Rolandui
ir Gražinai Pae'gliam, kurie su
darė galimybes pas juos praleis
ti 2 savaičių puikias atostogas
jų gražioje rezidencijoje prie
Atlanto.

Ekskursija Į
Kennebunkport, Maine

M. K. Čiurlionio 100 metų
gimimo sukaktis bus paminėta
spalio 18 - 19 dienomis. Bus
surengta paroda ir bus išstatyta
apie 50 jo reprodukcijų.
PL Gydytojų Sąjunga ir AL
gydytojų sąjunga, kuri buvo
surengusi savo suvažiavimus
Chicagoje, nuoširdžiai dėkoja
Darbininkui už suteiktą paramą
jų suvažiavimo proga ir atsiuntė
25 dol. auką Darbininkui pa
laikyti.
Moterų Vienybės metinė iš
vyka bus rugpiūčio 24, sekma
dienį, 1 vai. pas ponus Lukus,
155-67 99 Street, Howard
Beach, N.Y. Jų telefonas VI 36931.
Informacijų
reikalais
kreiptis į pirmininkę E. Andriušienę — tel. VI 7-4477, arba į
korespondentę S. Kačinskienę
— tel. 497-5340.
Lietuvių pranciškonų vasar
vietėj, Kennebunkporte, Maine,
dar yra laisvų vietų. Vasarvietė
prie pat Atlanto, gražus parkas,
baseinas su jūros vandeniu, te
niso aikštė, geras maistas, pato
gūs kambariai. Sezonas bai
giasi rugsėjo 2. Adresas: Rev.
Superior, Lithuanian Franciscans, Kennebunkport, Maine
04046. Tel. (207) 967-2011.

Keamy, N.J., Lietuvos vyčių 90-tos kuopos tautinių šokių grupė dalyvaus Lietuvos vyčių
seimo linksmavakary, kuris bus rugpiūčio 22 Maspetho lietuvių parapijos salėje.

AR GAL TIK BEPROČIO DARBAS?
(atkelta iš 7 psl.)

buvo gimusi Lietuvoj, yra vie
nas iš Amerikos pirmaeilių
avangardo kompozitorių ir taip
pat labai geras dirigentas ir
smuikininkas — kartais kon
certuoja su savo žmona Maralin
Niska. Jis buvo mūsų “recording
engineer”.
Dale Daniels, iš profesijos —
Wall Street finansininkas, iš pa
mėgimo — hortikultūristas ir
“gourmet”, yra mano plokštelės
“producer”.
Jim Nichols, menininkas, ku
ris dirba su metalo “collage”
struktūromis (“representing a
constellation of contemporary
phenomena both physical and
metaphysical”), kurio darbų pa
roda šiuo metu keliauja per
Amerikos muziejus, padarė na
tūralistišką nuotrauką plokštelės
viršeliui.
Ir štai mes visi susirinkom,
jungiami
bendro
tikėjimo,
kad sukursim ne kažkokią ne
mirtingą interpretaciją, bet ge
riausią, kokią mes įstengiam, ir
pasidalinsime džiaugsmu, kuris
gimsta iš bet kokio kūrybinio
proceso, muzikos džiaugsmu —
su kitais. Sustiprinti savo pasiti
kėjimo vienas kitu, mes dirbom
sunkiai, apsvaiginti tos nesu
stabdomos komunikacijos sro
vės; perduodant ištisus gyveni
mus iš tų gaidomis užrašytų
asmeniškai intymių ir univer
salių momentų — per tą kelių
valandų sekundę. “I think I am
now down off cloud nine. D s
musicians are somewhat nutty”,
rašė man Mary po kelių dienų,
kai man jau artinos antroji rekordavimo sesija su Jacųuelyne
Silver.

Tradicinė rudens ekskursija
autobusu pas T. Pranciškonus
įvyks rugpiūčio 30 — rugsėjo 1.
Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd.,
Brooklyne, rugpiūčio 30 d., 9
vai ryto ir pakeliui sustos prie
Šalinskų šermeninės 84-02 Ja
maica
Avė.,
Woodhavene.
Darbininko
administrato
rius T. Petras Baniūnas,
Grįžtama rugsėjo 1 d. vakare.
OFM, prie autobuso laukia
Kelionė, nakvynė ir 5 kartus
ekskursantų vykti į Kennevalgis — asmeniui 58 dol. Ke
bunkportą, Maine, pas lietu
lionės reikalais skambinti T.
vius pranciškonus. Ekskur
Petrui (212) 827-1351, Marytei
sija vyksta rugpiūčio 30 —
Šalinskienei 296-2244. Gautas
rugsėjo 1. Autobuse dar yra
patogus
autobusas. Anksčiau už
Paminklo, statomo prie Kultū
keletas laisvų vietų. Dėl re
siregistravę
gali pasirinkti vie ros Židinio, konkurso terminas
zervacijų žiūr. žinutę šiame
tas.
puslapy.
baigiasi rugsėjo 15. Skiriamos
trys premijos. Projektai siunčia
mi Kultūros Židinio vadovybei.
Dail. Adomo Galdiko mono
grafijos lietuvių ir anglų kal
bomis gaunamos Darbininko
administracijoj.
Lietuviškoji su
SUFFOLK COUNTY LIETUVIŲ KLUBO
siunta 25 dol., angliška — 16
dol. Kreiptis Darbininkas, 341
METINIS PIKNIKAS
Highland Blvd., Blooklyn, N.Y.
11207.
BUS RUGPIŪČIO 24, SEKMADIENĮ,

Jacąuelyne buvo studentė stipendiatė Julliard mokykloj, stu
dijavo fortepijoną pas Rosina
Lhevinne ir Mieczyslavv Munz,
skambino su didžiaisiais Ameri
kos orkestrais per radiją ir te
leviziją (o aš nė nežinojau, kad
jos tėvas gimęs Lietuvoj). Prieš
mūsų rekordavimo sesiją pralei
dom daug valandų repetuodami
ir diskutuodami.
Žodžiai “at the piano” ant
plokštelės viršelio reiškia visai
ką kita, negu “accompanist”,
nes dainininkas ir pianistas turi
atlikti 200% uždavinį — po 100%
kiekvienas — tam, kad vokalinė
linija ir akompanimentas susi
lietų į vieną sūkuriuojančią mu
zikinę srovę. Mūsų koncentruo
tas darbas buvo ieškoti šviežios
prasmės ir ja inspiruoti vienam
kitą.
Bet tuo darbas dar nepasi
baigė. Reikėjo dar daug koor
dinuotų pastangų. Bill taisė
juostas. Dale susisiekė su plokš
telių leidimo bendrove ir spaus
tuve. Jim tvarkė plokštelės vir
šelio apipavidalinimą. Net ir
Jan Adlmann, Long Beach
Museum of Art, Calif., direkto
rius, kuris tuo metu lankėsi
New Yorke, entuziastiškai įsi
jungė į talką ir vieną vakarą
paruošė reklamos tekstus. Ori
ginalo tekstų vertinam pažodžiui
į anglų kalbą (kad klausytojai
galėtų geriau įvertinti kiekvie
ną interpretaciją) pagalba atėjo
iš kelių šaltinių. Mūsų draugė
Aldona Kepalaitė tarp savo gau
sių pavykusių koncertų rado lai
ko išversti lietuviškų dainų teks
tus ir Gliaudos recenziją. Pary
žietė Christiane Babin, penkta
iš mano nelietuvių draugų, kuri
Ieškomas Kostas Kleinauskas
arba jo sūnus Vladas palikimo
reikalu. Jis pats, jo giminės ar
ba pažįstami prašomi kreiptis į
Darbininko
administratorių
Tėv. Petrą Baniūną.

Reikalinga lietuvė auklė, kuri
globotų dvi dukreles keturias
dienas per savaitę. Atlyginimas
— 2 doleriai valandai. Susisie
kimas — L.I.R.R., Locust Valley, L.I., N.Y. Skambinti (516}
671-2774.

praturtino savo paveikslų kolek
ciją Galdiko paveikslu (“Dru
giai”), tikrino prancūzų kalbą.
Ir, žinoma, aš negaliu praleisti
Albinos Žumbakienės, kuri tiek
daug dirbo “setting and arranging the copy”, kad tai estetiš
kai gražiai atrodytų.
Nežiūrint įvairių sunkumų,
kaip “plastics” trūkumas ir dėl
jo duodama pirmenybė didžiom
plokštelių bendrovėm, plokštelė
pagaliau išėjo. Library of Congress pranešė, kad mano plokš
telė gavo Library of Congress
Card Catalogue numerį ir bus
galima ją gauti visom Ameri
kos bibliotekom. Mano prašy
mu, ji bus kataloguota kaip
“Lithuanian Songs”.
Dieviška tvarka egzistuoja.
Tai liudija ir ši plokštelė. Ji
parodo, koks prasmingas pasi
daro gyvenimas, kai kiekvienas
mūsų džiaugsmingai atiduoda
save tam, kuo jis tiki. Ji parodo

Muziko Albino Prižginto
veikla
Albinas Prižgintas rugpiūčio
24, sekmadienį, 4:45 Šv. Patri
ko katedroje duoda vargonų
rečitalį. Programoje J. S. Bach,
A. Vivaldi W. A. Mozart, C.
Franck, J. Langlaise kūriniai.
Rugsėjo mėnesį jis išvažiuoja
į Paryžių, kur duos tris kon
certus. Pirmas koncertas bus
rugsėjo 3.

PRIMINIMAS
LB Woodhaveno apylinkės
valdyba yra išsiuntinėjusi dido
ką skaičių laiškų, prašydama
finansinės paramos IlI-ojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so ruošai. Maloniai prašoma
prisiųsti savo auką kaip galima
greičiau, nes apylinkės valdyba
turi atsiskaityti su kongreso
rengėjais dar prieš rugsėjo 1>
Tie Woodhaveno apylinkės
lietuviai, kurie laiško nėra gavę
ir sutiktų paremti jaunimo kon
gresą, čekį prašomi rašyti Lith
uanian World Youth Congress
ir pasiųsti: LB Woodhaveno
Apylinkės Valdyba, 86-34 91 St.,
VVoodhaven, N.Y. 11421.
Aukotojų sąrašas bus paskelb
tas Darbininke, rugsėjo pradžio
je.
Aloyzas Balsys
apylinkės pirmininkas

ANTANAIČIO SODYBOJE,

454 MEADOW ROAD, KINGS PARK, L.L
VIETOJE BUS GALIMA GAUTI VALGIŲ IR GĖRIMŲ

vienminčių sujungtas pastangas,
siekiant bendro tikslo, atsi
sakant tuščio išdidumo, už
mirštant apie tai, kaip užsispy
rę kiti lipa į geresnes pozici
jas, įsivynioję į savo įsivaizduo
tą garbę ir pasižymėjimus.
Šis mano patyrimas man pri
mena mano tėvų pasiaukojimą
ir nenuilstantį darbą: padėti
Lietuvai ekonomiškai, kad ji
galėtų tapti nepriklausoma,
demokratiška valstybe; padėti
savo bažnyčiai ir organizacijom,
palaikyti lietuvišką kultūrą;
auklėti savo vaikus, parodant
jiem platesnius akiračius. Iš
savo darbo nė vienas jų nelai
mėjo sau asmeniškos naudos.
Bet dirbo. Tokių žmonių, kaip
mano tėvai, yra ir dabar — kaip
man neseniai pačiam teko maty
ti. Yra ir daugiau. Be jų nebūtų
lietuviško gyvenimo.
Ar visa tai nėra vienas ir tas
pats? Ar taip neturėtų būti?
Kas tai? Tikras darbas iš meilės?
Ar gal tik bepročio darbas?

MIRĖ PROF
DR. A. STARKUS
(atkelta iš 1 psl.)

-o,
Nuo 1912 metų buvo ateiti
ninkas, 1926 su draugais steigė
Kęstučio korporaciją ir buvo
pirmasis jos pirmininkas. 192526 buvo pirmosios LU studentu
atstovybės pirmininkas. Švedi
joje 1945-46 Balfo įgaliotinis.
New Yorke buvo Liet, gydyto
jų draugijos pirmininku, Liet;
Krikščionių demokratų S-gos
skyriaus pirmininku.
Medicinos klausimais yra ra
šęs spaudoje, 1940 išėjo jo dizertacija — Karcenomos ir prekarcenomos klausimu, paskelbė
kalioliką mokslinių straipsnių
Medicinoje, Medicino fakulte
to darbuose.
f
-oVelionis priklauso tai lietuvių
kartai, kuri savo triūsu ir mokslu
kūrė Lietuvą. Jis pasižymėjo
savo darbštumu, geru profesiniu
pasiruošimu, visą laiką sekė
mokslinę literatūrą ir buvo pui
kus specialistas. Darbe mokėjo
tas žinias perduoti jaunesniem
gydytojam.
Pasižymėjo savo visuomeniš
kumu, giliu lietuviškų reikalų
supratimu, savo dosnumu. Bu
vo principų žmogus, bet visus
nuoširdžiai gerbė ir kiekvienam,
kas tik į jį kreipėsi, stengėsi
padėti. Taip iš visų susilaukė
nuoširdžios pagarbos.
Velionies šeimai ir visiem ar
timiesiem reiškiame užuojautą.

PRADŽIA 2 VAL.

Visi kviečiami.
Apreiškimo parapijos choras, vadovaujamas muz. Algirdo Kačanausko, dainuoja Lietuvos
Atsiminimų radijo gegužinėj. Nuotr. R. Kisieliaus

HELP WANTED
Reliable woman. To care for
child. Room and Board plūs
monthly salary. Tel. 201-3225749.
FOR RENT
Near Queens. 5 rooms, including a modern, bedroom,
with Venetian blinds. Call: 1-6
P.M.: 456-6879 or 6 - 9 P.M.:
381-6892. Sunday: all day.

