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Istorija apie gerus žmones, 
kurių dar likę pasaulyje

Savaitės įvykiai 
Liepos 30 - rugp. 6

Ar prezidentas 
pasitrauks?

Kongreso teisinės komisijos 
balsavimai parodė, kad už nepa
sitikėjimą prezidentu pasisako 
ne tik visi komisijos demokratai, 
bet ir respublikonų dalis. Nė
ra dėl to prezidentui pagrindo 
tikėti, kad Atstovų Rūmai pasi
sakys jam palankiai. Prašnekta 
apie Baltųjų Rūmų naują takti
ką — leisti, kad Atstovų Rūmai 
vieningai pareikštų pakaltinimą 
ir bylą perkelti tiesiog į senatą. 
Senato sprendimui reikia dvie
jų trečdalių. Baltuosiuose Rū
muose esąs sudarytas ir sąrašas, 
kuriame tariamai 36 senatoriai 
parems prezidentą, o reikia tik 
34. Tačiau ši taktika nepriimti
na pirmiausia kongresinei ko
misijai — byla turi eiti pagal 
konstitucijos tvarką. Atstovų Rū
muose ji turinti būti pradėta 
svarstyti rugp. 19. O ištikimų 
prezidentui senatorių sąrašas 
yra nepatikimas.

Slegia prezidento nuotaiką ir 
opinija: 66 proc. už nepasitikė
jimą, 27 prieš nepasitikėjimą. 
Slegia bendradarbių nuteisi
mas — jau 15 nuteistų ryšium 
su Watergate, o Connally, buvęs 
Nixono vyriausybės narys ir jo 
galimas kandidatas į preziden
tus — kaltinamas dėl kyšio iš 
pieno sąjungos. Viceprezidentą 
Fordą kai kurie respublikonai 
reikalauja susilaikyti nuo prezi
dento teisinimo.

Gundomas prezidentas, kad 
pats atsisakytų. Tada gautų bent 
prezidento pensiją 60,000 dol. 
metam, o jei bus pašalintas — 
nieko negaus. Iš Baltųjų Rūmų 
lig šiol vienas atsakymas — 
prezidentas neatsisakys.

Ar gelbės užsienio 
politikos laimėjimai?

Prezidento Nixono tvirčiau
sias argumentas opinijoje buvo 
lig šiol užsienio politikos lai
mėjimai, nors prezidentui nepa
lanki spauda juos priskirdavo 
Kissingeriui. Dabar ir tuos lai
mėjimus ima nuvertinti. Pir
miausia detente su Sovietais. 
Grupė demokratų intelektualų 
politikų, vadovaujamų Yale prof.
E. V. Rostowo, buv. valstybės 
sekretoriaus padėjėjo Johnsono 
laikais, paskelbė kaltinimą vy
riausybei dėl detente su Sovie
tais. Esą “detente mitu” buvusi 
liūliuojama visuomenė, o nu
slepiama nuo jos tikroji Sovie
tų grėsmė. Nesą jokių ženklų, 
kad Sovietų siekimai pakito. Jų 
politika, remiama ginklu, savo 
tikrą veidą rodanti viduriniuo
se rytuose, Persijos įlankoje, Vi
duržemio jūroje. Pasisakė pasi
rašiusieji už kredito ir ūkinės 
paramos sulaikymą, iki bus 
aišku, kad iš tos detente yra 
naudos ir Amerikai.

Ši akcija prieš detente su
tampa su šen. Jacksono ir unijų 
prezidento Meany linija. Spau
doje buvo įspėta, kad Kissinge- 
ris norėjęs rizikuoti net leisda
mas' persvarą Sovietų ginklam. 
Iš čia ir jo konfliktas su ap
saugos sekretorium Schlesinge- 
riu.

Pritemo ir šviesos apie poli
tinius laimėjimus Vietnamo 
klausimą sprendžiant. Faktas, 
kad šiaurės Vietnamas sutarties 
nevykdo, Sovietai jiem ginklus 
gabena, š. Vietnamo kariuome
nė jau priartėjo prie Danango, 
antro savo didumu miesto, ma
žina tos sutarties vertę.

Džiaugsmą dėl vidurinių rytų 
kariuomenių atitraukimo ima 
temdyti Izraelio įspėjimai, kad 
kariuomenių atitraukimas vėl 
gali virsti nauja arabų invazija.

O Kipro žaizda susilaukė Mo- 
nitor ir NYT priekaištų Kissin
geriui dėl neveiklumo laiku.

LIETUVIŲ PARODA ŠVEICARIJOJE
Liepos 26 d. Šveicarijos lie

tuviai turėjo kilnią vienkartinę 
šventę: Luzerno miesto didingo 
rotušės pastato salėje iškilmin
gai buvo atidaryta Vakarų Eu
ropos lietuvių meno paroda.

Gėlėmis išpuošton salėn 5 
vai. popiet pradėjo rinktis kvies
ti svečiai. Pagal Luzerno mies
to parengtą svečių sąrašą kvie
timai buvo išsiuntinėti kantono 
ir miesto vadovaujantiems ofi
cialiems asmenims, muziejų ir 
meno draugijos vadovybei, 
spaudos, radijo ir televizijos 
bendradarbiams, šiaip žymes
niems miesto gyventojams, be 
to, lietuvių bičiuliams šveica
rams ir patiems Šveicarijos bei 
kitų Europos kraštų lietuviams.

Miesto burmistrui (Šveicarijo
je jie vadinami miesto prezi
dentais) esant atostogose, paro
dą atidarė miesto sekretorius 
dr. R. Kaufmann, šiltais žodžiais 
pareiškęs gilios simpatijos lietu
vių tautai ir palinkėjęs parodai 
geriausios sėkmės.

Po jo kalbėjo dr. A. Gerutis, 
atpasakojęs, kokiu būdu ryšium 
su šių metų “Studijų savaite” 
Morschache atsirado mintis su
rengti vidurinės Šveicarijos sos
tinėje Vakarų Europoje gyve
nančių lietuvių menininkų paro
dą. Savo įvado žodyje kalbėto
jas dar pastebėjo, kad paroda 
siekiama laimėti draugų lietuvių 
tautai, kuri trokšta laisvai gy
venti laisvoje Europoje.

Pasibaigus atidarymo iškil
mėm, svečiai buvo pavaišinti 
vyno stiklu. Po to dalyviai, pa
siskirstę grupėmis, apžiūrinėjo 
išstatytus eksponatus. Atidary
me dalyvavo spaudos ir televi
zijos atstovai.

Pirmas dienraštis, jau kitą 
dieną (savaitgalio padidintoje 
laidoje) paskelbęs išsamų ap
rašymą, buvo “Luzerner Neu- 
este Nachrichten” (labiausiai pa
plitęs miesto dienraštis). Auto
riaus recenzija palanki. Sekma
dienį (liepos 28 d.) per Švei
carijos televiziją buvo per kelias 
minutes parodytas meno paro
dos atidarymas, gana plačiai pa
pasakota apie pačią parodą, pa
minėtas “Studijų savaitės” ren
ginys Morschache, parodytos 
trys Zuericho lietuvaitės (pp. 
Stasiulienė, Gegeckienė ir dr.
J. Pačiulionytė), pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Be to, televi
zija savo programos nurodymuo
se keliais atvejais paminėjo lie
tuvių renginius Šveicarijoje. 
Taip pat Luzerno spauda jau 
iš anksto kreipė skaitytojų dė
mesį į lietuvių parengimus.

Parodoje dalyvauja šie tapy
tojai: Juzė Katiliūtė (Ženeva), 
Tadas Burba (Muenchen), Lie
tuvos vokietis Ewald Robbert 
(Hamm), Pranas Gailius (Pary
žius), Vytautas Kasiulis (Pary
žius), Gabrielius Stanulis (Že
neva), Eugenijus Budrys (Got-

Prezidento Nixono rugpiūčio 
5 paskelbtas pareiškimas dėl 
Watergate, kad po 6 dienų jis 
įsakęs reikalą tardyti, įspūdžio 
nepataikė jo naudai. Bet jis vis 
dar tikįsis, kad senatas ras jį 
nekaltą.

Viceprezidentas Fordas atsi
sakė daugiau aiškinti dėl Water- 
gate ir toliau kištis į nepasi
tikėjimo reikalą.

Ar kunigai norėtų vesti? Sa- 
ginaw, Mich., diecezijos pa
skelbta anketa davė tokius at
sakymus: iš 9,661 atsakiusių no
rėtų vesti 25 proc., jei jie bū
tų klebonai; 46 proc. atsakė 
ne; tik 4 proc. norėtų vesti, 
jei jie būtų tik asistentai; am
žiaus atžvilgiu: 24 ne iš tų, 
kurie yra per 50 metų, 24 ne, 
kurie yra 36 - 50 metų; 10 
ne, kurie yra iki 36 metų. 

landas, Švedija), be to, skulp
torius Adomas Raudys (Samogit, 
Paryžius). Iš viso išstatyti 95 
darbai.

Lankytojams su Lietuva supa
žindinti parodos salėje išstatyti 
keli rinktiniai senoviški Lietu
vos žemėlapiai iš dr. V. Dar- 
gužo (Thun, Šveicarija) rinki
nio. Parodos salėje pakabinta 
Lietuvos tiispalvė vėliava.

Lietuvių Rašytojų Draugijos premijos įteikimo momentas liepos 28 Kennebunkporte, 
Maine. Garbės prezidiumas i* publika sustoję pagerbia laureatą. Iš k, Nelė Maza- 
laitė, Paulius Jurkus, Stasys Santvaras, Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M. — Liet. 
Rašytojų Draugijos pirmininkas, laureatas Juozas Kralikauskas, Liet. Fondo atstovas A. 
Škudzinskas, dail. Kazimieras Žoromskis ir Algirdas Landsbergis. Nuotr. Beatričės Vasarės

BRAŽINSKŲ BYLA 
TURKIJOJE

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, praleidęs Europoje 
daugiau kaip dvi savaites, liepos 
24 painformavo Vliko valdybą 
apie savo kelionę. Didesnę savo 
kelionės dalį jis praleido Turki
joje.

Kaip jau buvo Eltoje rašyta, 
Ankaros teismas Pranui ir Algir
dui Bražinskams gegužės 21 pri
taikė naujai išleistą amnestijos 
įstatymą ir juos abu paleido iš 
kalėjimo. Dabar jie yra Raudono
jo Kryžiaus globojami.

Minėtą teismo nutarimą So
vietų advokatai apskundė “Ša
mam Marhet — Dept. of Justice 
2nd High Criminal Court”. 
Skundas šio antrojo aukštojo 
teismo buvo svarstomas liepos 
15. Tai pirmas kartas, kuomet 
abiejų pusių advokatai turėjo 
progą pasakyti savo kalbas.

Išklausęs jų daugiau kaip tris 
valandas trukusių kalbų, teismas 
posėdį uždarė ir kitą posėdį pa-

Amerikos komunistų trocki- 
ninkų grupė atsisakė skelbti pa
vardes tų, kurie 1971 rinkimam 
aukojo daugiau kaip 100 dol. 
Pagal įstatymą tokių pavardės 
turi būti registruotos.

Gallupas rado, kad opinijoje 
Fordas ir šen. Jacksonas lygūs 
partneriai į prezidentus — po 45 
proc.

Pienas tekėjo ir H. H. Humph- 
rey rinkimam už 12,000. Humph- 
rey sakosi nieko apie tai neži
nojęs.

Paštų valdytojas pasisakė už 
oro pašto panaikinimą, nes visi 
laiškai vis tiek lėktuvais gabe
nami, ir oro paštas adresatą 
pasiekia ne greičiau.

Amerika atidėjo pasikeitimą 
su Rytų Vokietijos diplomati
niais atstovais, kol Rytų Vokie
tija vėl ėmė trukdyti susisieki
mą tarp Rytų ir Vakarų Vokie
tijos.

Quebecas paskelbė oficialia 
kalba prancūzų kalbą.

Parodos atidarymo iškil
mėms pasibaigus, kun. dr. J. 
Jūraitis (Sion) kalbėjo apie iš
statytus eksponatus.

Iš Australijos praneša, kad 
Reuteris rugpiūčio 3 paskelbęs, 
jog Australijos vyriausybė ofi
cialiai pripažinusi Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos įjungimą į So
vietų Sąjungą.

skyrė rugsėjo 27. Posėdžio metu 
teismo salėje buvo ir dr. K. Va

liūnas. Kitas dienas jis praleido 
besirūpindamas vizomis Bra
žinskams iš Turkijos į kitą kraš
tą išvažiuoti.

Vliko pirmininkas buvo dar 
numatęs vykti į Ženevą ir iš ar
čiau patirti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
eigą, bet, telefonu pasikal
bėjęs su dr. Albertu Geručiu ir 
sužinojęs, kad konferencija iš
siskirsčiusi atostogoms, ten ne
vyko.

Keletą dienų praleido Ispani
joje. Be to, telefonu susisiekęs 
su Lietuvos diplomatijos šefu 
Stasiu Lozoraičiu, aptarė visą ei
lę aktualių abi institucijas lie
čiančių klausimų.

(Elta)

Kada užgis Kipro žaizda?

Nuo liepos 20, kada Turkijos 
kariuomenė išsikėlė į Kipro salą, 
Turkija Saugumo tarybos spren
dimus ir Ženevoje susitarimus 
faktiškai nuleidžia niekais. Že
nevoje sutarta Graikijos, Turki
jos ir Britanijos nustatyti demar
kacijos liniją, bet tuo pačiu metu 
pranešama, kad turkų kariuo
menė vistiek žygiuoja pirmyn, 
išvaro ar išveža graikus iš turkų 
valdžioje esančios teritorijos. 
Pasinaudodami karine persvara, 
turkai nori sustiprinti padėtį 
turkų, kurių Kipro saloje yra 
18 proc., o graikų 77 proc., 
bet Turkija nuo Kipro tik už 
40 mylių, o Graikija daugiau 
kaip už 300.

Turkai siekia Kipre federaci
jos, graikai ją atmeta. Savo rolę 
čia vaidina ir Sovietai. Jie siekia 
pirmiausia susilpninti Nato ir iš 
jo rytinio sparno ištraukti Tur
kiją. Jie liepos 31 vetavo Sau
gumo tarybos nutarimą, kad 
VValdheimas pavartotų JT ka
riuomenę sutarčiai įvykdyti. 
Siūlė atidėti rytojaus dienos 
sprendimui (mat, rytojaus dieną 
jau Malikas iš eilės imasi pir
mininkauti ir gali klausimą pa
kreipti jam patinkama kryptimi!).

Yra gerų, yra ir blogų žmo
nių. Visur. Kiekviename krašte. 
Geri tie, iš kurių patiriama pa
ramos, užuojautos nelaimės 
ištiktam, kenčiančiam.

Bet gyvenime labiau prisime
nami tie, iš kurių kas pikto pa
tirta. Ir Evangelijos Kristus pa
gydė vienu tarpu dešimtį, bet 
padėkoti jam sugrįžo tik vienas.

Iš mažos lietuvių tautos, kuri 
pati buvo didžioje nelaimėje, 
gero patyrė ne vienas. Pirmieji 
tai geru žodžiu neužmiršo pami
nėti lietuvius vokiečiai, kuriuos 
badas buvo atvaręs iš Rytprū
sių duoneliauti. Nors buvo so
vietinės valdžios draudžiama 
vokiečius šelpti, bet 1945 - 50 
laikotarpy ne vienas Lietuvoje 
patyrė pagalbos. Jų balsų apie 
artimo meilę, kurią rado Lie-

Tuo veto jie parėmė Turkiją. 
Sovietai taip pat pasisako už 
Makarios, kuris jiem būtų ga
rantija, kad Kipras neįsijungs į 
Nato. Jie norėtų ir JT kariuo
menės eilėse matyti komunisti
nio režimo kariuomenės.

Amerikai Kipro žaizdą gy
dyti nelengva. Pirmiausia Ameri
ka remiasi Graikija, kurioje tu
ri savo bazes, antra, Amerika 
priešinga Makarios, kuris vadi
namas “raudonu arkivyskupu”. 
Netikėtai įsitempė santykiai su 
Turkija. Įsitempė pirmiausia dėl 
opiumo auginimo. Turkai nu
traukė sutartį, kuria buvo pa
sižadėję auginimą uždrausti. 
Amerikos Kongresas nutarė nu
traukti Turkijai kreditus.

Turkija ėmė rodyti daugiau 
savarankiškumo ir dėl aviacijos 
bazės, kurią Turkijos pietuose 
pastatė amerikiečiai 1950 ir ku
ria naudojasi Amerika ir Turki
ja. Iš čia Amerika siuntė žval
gybinius U-2; iš čia kariuomenė 
kėlėsi į Libaną. Bet pernai Tur
kija jau uždraudė iš čia pri
statyti karo medžiagą Izraeliui. 
Uždraudė ir Amerikos lėktuvam 
judėti trys dienos prieš Tur
kijos invaziją į Kiprą.

Politinė žaizda tebelaukia gy
doma.

Portugalijoje, kaip informuoja 
grįžę turistai, sienos nukabinė
tos leninais. Prez. Spinola pa
skelbė užjūrinių teritorijų teisę 
atsiskirti.

Ispanijoje liepos 19 gen. 
Franco pasirašė perduodąs val
džią princui Juan Carlos de Bor- 
bon. Bet liepos 23 gydytojai 
pripažino, kad jis pasveiko tiek, 
kad gali vėl perimti valdžią.

Sovietai pasiūlė Egiptui in
vestuoti į Egipto aliuminijaus 
fabriko statybą 161 mil. dol. (ge
ra kombinacija: ima iš Amerikos 
ir duoda Egiptui!).

Kanadoje keturi ukrainiečiai 
liepos 15 paskelbė bado streiką 
prie Sovietų atstovybės protes
tui prieš rašytojo V. Moroz su
ėmimą. Vienas iš badaujančių 
buvo nugabentas į ligoninę. Gy
dytojai teigia, kad ir kiti trys 
esą rimtoje grėsmėje. 

tuvoje, buvo gausu vokiečių 
spaudoje.

Atsiliepė ir žydai, patyrę glo
bos iŠ lietuvių tuo sunkiuoju 
ir pavojinguoju metu, kai Lie
tuvoje buvo nacių naikinami ir 
juos globoti buvo bet kam už
drausta mirties grėsme. Apie 
tai Columbijos žydų istorijos 
lektorius Philip Friedman pa- 
raši ir knygą “Their Brothers’ 
Keepers” (1957).

Dabar pateko į rankas (B. S. 
dėka) “Amerikos moterų sionis- 
čių organizacijos” žurnalas “Ha- 
dassah Magazin” 1974 kovo nr. 
Jame yra “Istorija apie gerus 
žmones, kurių dar likę pasauly”, 
parašytas Efraim Sevela.

Magazinas pažymi, kad Ef
raim Savela buvo žinomas So
vietų Sąjungoje filmų rašytojas. 
Emigravęs į Izraelį, išleido kny
gą žydų kalba. Iš tos knygos 
paimta minėta istorija apie Vil
niaus gyvenimo įvykį 1953 m., 
dar prieš Stalino mirtį, kada 
antisemitizmas siautėjo visu 
aštrumu.

Į mano įstaigą, kirpyklą, — 
pasakoja autorius — atėjo mo
teris — lietuvė.

“Atėjau pas jus, kaip pas žy
dą”, pratarė. Atsisėdo ir pa
žvelgė į mane tokiu žvilgsniu, 
kokiu žvelgia tik žydai. Aš net 
pamaniau, kad ji yra taip pat 
žydė. Bet ne. Ji buvo lietuvė 
šimtu procentų. Bet ji suprato 
mūsų padėtį. Sutiksi nemaža ge
rų žmonių tarp lietuvių . . .

Ir ji pasakojo . . .
Ji, jos vyras ir pora vaikų 

gyveno mažame Žemaitijos 
miestely. Neturtingi žmonės. 
Turėjo savo namą ir karvę. Dau
giausia iš to ir gyveno. Vieną 
dieną — tai buvo vokiečių lai
kais — žydų koloną varė sušau
dyti. Lietuviai stengės to nema
tyti, nes kam tai malonu. Ta
čiau ši moteris užmiršo užkelti 
savo kiemo vartelius.

Kai kolona ėjo pro šalį, viena 
žydė pastūmė vaikus, mergaitę 
ir berniuką, pro vartelius į kie
mą ir nuėjo toliau, net neatsi
žvelgdama. Žydam praėjus, ir ši 
lietuvė išėjo į kiemelį. Radus 
vaikus ant žolės beverkiančius, 
pirmu motu norėjo šūktelti, kad 
pasiimtų vaikus. Ji net paėmė 
juos už rankučių. Bet kai pajuto 
savo delne jų mažas rankutes, 
sudrebėjo jos širdis. Ji buvo 
taip pat motina. Ji uždarė tuo
jau vartelius, kad nekristų kam 
į akis. Paėmė vaikus į vidų, nu
prausė, pavalgydino, nuvedė į 
kamarėlę ir prigrasė, kad tylė
tų. Ji dabar laukė. Laukė, ką 
pasakys vyras, grįžęs iš darbo. 
Kaip jam pasisakysiu? O jei vy
ras nesutiks? Juk tai didelis pa
vojus namam — visos šeimos 
gyvybei.

Vyras grįžo iš darbo, ir kai 
jau buvo sutemę, ji paėmė žva
kę ir nusivedė jį į kamarėlę, 
kur vaikai jau buvo sumigę. 
Vyras suprato iš karto. Dabar 
reikės išmaitinti ne du, bet ke
turis vaikus. Jis žodžio netarė. 
Tik ėmėsi darbo vakarais. O ji 
ėmėsi kitiem talkos skalbti. Ta
čiau baimė nepaleido jų niekad: 
o jei vokiečiai staiga ateis? o 
jei kaimynai patirs ir prasitars? 
Vaikai gyvas daiktas. Jų neužra
kinsi, kad niekas nematytų.

Pagaliau gandas ėmė plisti. 
Jie nusprendė išsikelti. Parda
vė namą, ir išvyko nakčia. Iš
vyko į kitą Lietuvos kampą, kur 
jie nebuvo kam žinomi.

Teko keisti vietą ir dar kartą, 
iki atėjo sovietai.

Bet čia jų istorija nesibaigė. 
Jie tada įregistravo vaikus kaip 
žydus, jų tikrom pavardėm. Gal 
atsiras kas iš artimų ir norės 
vaikus atsiimti? Galvojo papras
tai, žmoniškai, nesuvokdami po
litikos vingių. Bet kas vaikus pa
ims? Vaiko klausimas savaime 
išsisprendė; užaugusį jį paėmė 
į kariuomenę. Bet mergaitė ne
buvo niekur priimama į darbus.

“Padėkit man gauti jai darbą. 
Jūs esat žydas; jūs turit tai 
suprasti”.

“Ir ši lietuvė pažiūrėjo į mane 
tokia veido išraiška, kokią aš 
papratęs matyti žyduose”.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Tardė sūnų, dukterį, motiną, tėvą 
dėl lapelių Šiaulių mieste

žįstantį, komjaunuoliuose ne
matanti gero pavyzdžio, ypač 
nepatikusi pionierių organizaci-

Šiauliai. 1973.X.30 Šiaulių 
V vidurinės mokyklos 7 klasės 
moksleivis Leonas Šileikis bu
vo iškviestas į mokytojų kam
barį, kur buvo du saugumie
čiai, 1 ir jį nusivedė į vaikų 
kambarį. Čia jie iškratė port
felį, apžiūrėjo sąsiuvinius, klau
sinėjo, su kuo Leonas drau
gaująs. Paskui nusivedė į sau- 
gurho būstinę ir parodė lape
lius,1 'kuriuos Leonas pasklei
dė Šiaulių miesto centre. La
peliuose buvo išrašyti šūkiai: 
“Šalin‘tarybų valdžią! Von rus- 
kiai 'iŠ Lietuvos! Laisvę Lietu-' 
vai!” Tardytojai klausinėjo, kas 
mokė rašyti tokisu šūkius, kaip 
kilo‘tokia mintis, ar namuose 
tėvai nekalbą prieš tarybų val
džią, ar einąs į bažnyčią, iš
pažinties, ar patarnaująs Mi
šioms, ar lankąs kunigus, ar 
tėvai klausą “Amerikos balso”, 
ai neturį religinės spaudos, iš 
kokios — naujos ar senos — 
maldaknygės meldžiasi ir kt. 
Tardymas truko penkias valan

das. Kitą dieną Leonas vėl 
buvo tardomas.

Praslinkus kelioms savai
tėms, Leoną “auklėjo” direk
torė, klausinėdama dėl lape
lių, o ypatingai dėl bažnyčios.

— Ėjau ir eisiu į bažny
čią, — pareiškė Leonas. Tada 
direktorė paskelbė nuospren
dį: sumažinti L. Šileikiui el
gesį.

-o-
1973.XI.l į saugumo būsti

nę buvo iškviesta Šiaulių V 
vidurinės mokyklos XI klasės 
moksleivė Virga Šileikytė. Sau
gumietis klausinėjo, ar Virga 
einanti į bažnyčią, kas dalyvau
ja adoracijoje, kaip suderinan
ti religiją su mokslu, kodėl 
nestojanti į komjaunimą, ko
kias ateistines knygas skaičiu
si, ar nebuvusi ant Kryžių kal
no, ar nepažįstanti Ivanovo ar 
Mištauto, kokius kunigus pa
žįstanti ir kt.

Mergaitė saugumiečiui paaiš
kino, kad procesininkių nepa-

jos veikla, Ragausko knyga “Ite 
missa ėst” ir “Anuo metu” 
pasipiktinusi dėl jose esančių 
nesąmonių.

Saugumietis aiškino, kad ku-

kada laiko turįs — šiokiadie
niais, procesijai niekas neva
dovaująs, o nuėjęs į bažny-

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

čią meldžiasi, o ne pavardžių---------------------------------------------------------------------------------------------
klausinėja. Šileikio buvo teirau- SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
tąsi apie Mečislovą Jurevičių, P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu- 
Stasį Čilinską. Jis buvo bara- ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. 
mas už “Amerikos balso” klau- ——————————————————————

LIETUVA AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ

nigai blogai elgiasi, šaudę 
žmones.

— Aš tikiu į Dievą, o ne 
į kunigus, — pareiškė Virga.

Paleisdamas į klasę, saugu
mietis dar žadėjo pasikvies
ti pokalbiui.

-o-
1973.X.31 Leono Šileikio 

motina Joana Šileikienė buvo 
iškviesta į saugumą ir klausi
nėjama apie sūnaus nusikalti
mą, ar namuose nekalbamos 
antitarybinės kalbos, ar vaikai 
religingai auklėjami, ar susi
tinka su kunigais, kas iš jų 
namo daugiau lankosi bažny
čioje, ar neturi giminių už
sienyje ir kt. Tardymas tru
ko dvi valandas.

-o-
1973.XI.1 į saugumą buvo 

iškviestas Juozas Šileikis, Le
ono tėvas. Tardytojas klausi
nėjo, ar aklųjų kombinato sta
liai negalėję padaryti kryžiaus, 
kuris buvo nuneštas į Kryžių 
kalną, ar einąs į bažnyčią, ar 
dalyvaująs procesijoje, kas va
dovaująs procesijai.

Šileikis paaiškino, kad į baž
nyčią einąs sekmadieniais ir

symą, už Leono nusikaltimą, 
už vaikų mokymą religijos, ne
leidimą stoti į pionierius ir 
komjaunimą. Tardytojas teira
vosi, ar Šileikis neturįs nau
jos religinės literatūros.

-o-
1973.XI.28 Juozas Šileikis su 

sūnumi Leonu buvo iškviestas 
į Šiaulių miesto nepilnamečių 
įdarbinimo komisijos posėdį, 
kuriame dalyvavo apie 25 as
menys iš įvairių įstaigų. Ko
misijos nariai klausinėjo apie 
Leono mėtytus lapelius ir apie 
ėjimą į bažnyčią. Kai kurie 
komisijos nariai kalbėjo, kad to
kiam tėvui reikia atimti tėvys
tės teises, nes žalojąs vaiką. 
Komisija nutarė Leoną pašalin
ti iš mokyklos, bet vėliau pa
sitenkino, nubausdama tėvą 30 
rublių bauda.

Šileikis komisijai išsitarė: 
“Jei į bažnyčią eiti negalima, 
tai užrašykite ant bažnyčios du
rų, kad įėjimas griežtai drau
džiamas”. Kažkuris komisijos 
narys atsakė, kad tokiu atve
ju tikintieji ieškosią pogrin
džio . . .

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas aans. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Giendale, 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 Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

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

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

ApieMarųuette Parko lietuvius

i i > c.: . ; į . ; i i ' l '

i Etninės grupės vis labiau pa
traukia spaudos dėmesį. Nese
niai pakartojom informaciją iš 
Springfieldo lietuvių gyvenimo. 
Dabar tenka sustoti prie Mar- 
ųuette Parko kolonijos, kurią ap
rašo Laura Gren Chicago Sun- 
Time liepos 7.

-o-
Marąuętte Park nėra išimtinai 

lietuvių gyvenamas — rašo laik- 
iraštis:. — Bet lietuvių čia dau
giausia susitelkę. Yra čia dar ai
rių ir lenkų. Žmonės čia paten
kinti žaluma, parku, Šv. Kry
žiaus ligonine ir mokyklom bei 
bažnyčiom.

Sesuo Salesia yra high school 
vedėja. Jos tėvai buvo imigran
tai. Tėvas dirbo skerdyklose. 
Kai susitaupė, persikėlė su šei
ma į Marąuette Parką. Dar 1924 
čia buvo pelkėtos vietos, jokių 
gatvių į vakarus nuo Western.

“Mano laikais — sakė sesuo 
Selesia — mes svajojom būti 
mokytojos, bet dabar mergaitės 
yra kitokios — nori būti archi
tektės, inžinierės, muzikės. Bet 
jos yra geros mokinės. Dau
giausia iš vidurinio sluoksnio 
šeimų, ir jų tėvai aukojasi išleis
ti jom į mokslą. Marąuette Par
ko tėvai jaučia, kad jų duk
terys yra saugios Marijos mokyk
loje ir Lietuvių jaunimo centre 
G age Parke.”

Kun. Antanas Zakarauskas, 
Mergelės Marijos gimimo pa
rapijos klebonas, sako, kad pa
maldos laikomos dviem kalbom 
ir kad žmonės susirenka į seną
ją gyvenvietę ir iš tolimų prie
miesčių.

“Lietuviam sekasi išlaikyti 
senas tradicijas. Manau, dėl to, 
kad istoriškai jie buvo grėsmėje 
jų netekti. Jie visada turėjo ko
joti dėl savo kalbos ir papro
čių”, kalbėjo klebonas.

Merginos nori išauklėti savo 
būsimus vaikus taip, kaip jos 
buvo auginamos. Jos laiko savo

pasididžiavimu perduoti pavel
dėjimą.

Salesia kalbėjo, kad politikie
rius lietuviai vertina pagal tai, 
ką jie padaro lietuvių reikalam.

Apie gen. konsulę J. Dauž- 
vardienę laikraštis pastebi: ji gy
vena šios vietovės šiaurinėje da
lyje 20 metų. Ji yra nesusipra
timų taikintoja, teisių patarėja, 
imigracijos tvarkytoja, istorinės 
bei kultūrinės informacijos tei
kėja savo bendruomenei. Ji at
stovaujanti ne Lietuvos vyriau
sybei (?Red.), bet žmonėm, ku
rie atbėgo po antrojo karo. Jie 
daugelis intelektualai, ir jie 
atnaujino savo kūrybą, kiek be
galėdami, naujose sąlygose. 
“Mes didžiuojamės savo kultū
rine veikla ir ją remiame”.

Žmonės čia nori išsilaikyti. Jie 
investavo čia visa, ką jie buvo 
sutaupę. Ir jiem širdį spaudžia 
ateities klausimas: ar jie išsilai
kys šioje vietovėje?

Čia jie taip susipratę. Sofija 
Plėnys, atvykusi 1949, nemokė
jo angliškai. “Bet aš niekad nesi
gailėjau atvykusi į Chicagą. Aš 
galėjau išeiti į gatvę ir susikal
bėti su žmonėm”. Ji įsigijo čia 
mažą delikatesų krautuvę, par
davinėdama dalykus, lietuvių 
mėgstamus — raugintus agur
kus, gryną medų. “Sunku išsilai
kyti prieš supermarketus. Bet 
ten parduoda vienos rūšies rugi
nę duoną, o aš parduodu šeše- 
riopas. Mes išsiverčiame.”

John King, gimęs ir išaugęs 
Chicagoje, šioje vietovėje, turi 
šermeninę. Čia tvirtai įsigyve
nęs. Aktyvus parapijos tarybos 
narys, real estate egzaminavimo 
komisijos narys, žodžiu, rimtas 
biznierius. Jis galėtų išsikelti į 
priemiesčius. Bet norėtų liktis 
šioje vietoje visą savo gyvenimo 
likutį, “tačiau tikro atsakymo dar 
nežinau”.

“Juodasis žmogus stokoja bu
tų — nėra klausimo. Ir sunku 
pravesti skiriamąją liniją tarp 
dvejopų teisių kompleksų”.

Clevelande buvo paminėta Romo Kalantos dvejų metų 
herojiško žygio sukaktis. Po mišių procesija atėjo su žva
kutėm prie Marijos grotos. Mišias aukojo kun. K. Žemaitis.
Nuotr. V. Bacevičiaus

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

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

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 
(212) TW 4-1288.
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BOSTON, MASS. — WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mln- 
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,

Marąuette Parko lietuviai parke prie ežerėlio žaidžia šach
matais. (Nuotrauka iš Chicagos Sun-Times liepos 7 d.)

A
i
M

l

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 

' tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

pėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. Ž1S-92S-3455

Centrinės įstaigos New Yorke:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 1000I 
Tel.; (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 —.1013 N. Marshall St. 
BALTI MORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Avė.
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, 1H. ouozz — vv. chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119- 877 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avė.

W A 5-8878
Dl 2-2374

A N 8-8764
BE 5-7783 

ho6-1 836
TA 5-756Ū

354-7608
365-6350

AT 1-175/ 
382-1568

FR 9-8712 
788-2545 

. 224-0829
731-8577 
749-3033

GR 1-3712
BA 5-5923 
OR 4-3930 
L 0 4-7981

EM >5556 
257-2113 
798-3347

LY 9-9163

KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunsct Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Centrai Avė. NE 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadovv Avė. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 5432 Statė Road
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO. Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98125 11551 6ui nace, N.E. 
SOUTH RIVER, 1M.J. 08882 — 168 Whitenead Avc. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street

ViNELAND, N.J. 08360 — Paristi Hali, West Landis Avė. 609-696-9796

Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

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

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

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

Monika Macežlnskaltė, sav.

Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines. New York, 
New Jersey^ ir Connecticųt 
vaistuose

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 vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

e 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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Ten pinties, čia sėjos metas
Lietuvoje liepa - rugpiūtis 

yra piūties, laukų valymo me
tas; valymo derliaus, kurio di
džioji dalis nueina valdžiom, 
kolektyvam, trupinius paliekant 
dirbantiesiem.

Išeivijoje liepa - rugpiūtis yra 
. . . sėjos metas: lietuviško su
sibūrimo, bendravimo, lietuviš
kos minties ir nuotaikos sėjos 
metas atostogų vietovėse.

Reikšmingas šis atostoginis 
bendravimas asmeniniam su
artėjimui ir nekasdieniškom 
nuotaikom pasipildyti. Vieni tai 
padaro gaivališkai, pasirinkdami 
vasarvietes, kur būriuojasi lie
tuviai (Floridoje, Cape Code, 
Raudondvary). Kiti pasirenka 
vietoves, kur atsiranda lietuviš
ka programa — koncertai, lite
ratūros vakarai, paskaitos (Ken- 
nebunkport). Treti susitelkia 
specialiai studijom. Šią savaitę 
pvz. LF Bičiuliai studijom pa
sirinkę specialią temą — veik
los stiprinimo būdus Lietuvos 
laisvės kovai pagyvinti. Kitą 
savaitę — mokytojų studijų die
nos; netrukus ateitininkų sen
draugių, skautų, priaugančiojo 
jaunimo stovyklos.

Tai specialus pasinaujinimas 
kovai dėl Lietuvos laisvės, dėl 
lietuviško švietimo, krikščioniš
kos bei lietuviškos dvasios iš
laikymo.

Visi trejopi susitelkimo būdai 
labai reikšmingi galvojimui pa
žadinti. Reikšmingi aplinkos 
nuotaikom bei idėjom kritiškai 
įvertinti. Reikšmingi ateities 
perspektyvom praskleisti ir savo 
vaidmeniui jose numatyti.

Šie vasaros susibūrimai yra 
branduoliai, kuriuose formuo
jasi mintys, nuotaikos, planai 
visos išeivijos veiklai pagyvinti. 
Tie branduoliai juo reikšmin
gesni, kad jų darbų programose 
aktyviai reiškiasi jaunesnės jė
gos, kaip tai matyti iš progra
mų.

Šiuos vasaros meto faktus 
žymime su įsitikinimu, kad juo

Nenaudoti straipsniai saugota* 
nebūtinai išreiškia redakcija

se atliekamas pozityvus, ateitį 
žadantis idėjų ir nuotaikų sėjos 
darbas.

Židiniai — pirmasis 
tarp jų

Lietuvybė išeivijoje klestėjo 
trijuose židiniuose: lietuviškoje 
parapijoje bei jos organizacijo
se, lietuviškoje salėje, lietuviš
koje mokykloje. Laikas kai ku
riuos tų židinių sunaikino ar 
jų reikšmę sumenkino. Ypačiai 
nukentėjo lietuviškoji mokykla.

Naujose sąlygose reikėjo nau
jo pakaitalo. Išganinga mintis 
pirmiausia gimė LRK Federaci
joje. Mintis — įsigyti jaunimo 
stovyklą. Ir 1955 buvo nupirk
tas žemės plotas stovyklai, kuri 
pasivadino Dainava. Ji aptar
nauja labiausiai trikampio jauni
mą — nuo Detroito 60 mylių, 
nuo Chicagos 220, nuo Cleve- 
lando 180.

Per tuos nepilnus dvidešimt 
metų stovykla beveik kasmet 
pasistato ar naują namą, ar aikš
tes (krepšinio, tinklinio, kumš
tinio) ar naujai asfaltuotus ke
lius. Ir kas nuostabiausia — 
stovykla išsikasė iš skolų ir pa
jėgia išsiversti savom pajamom. 
Pagal 1973 metų pabaigos ba
lansą jos vertė rodoma apie 
200,000 dol. Žinoma, stovyklai 
išsikasti iš tų skolų, tur būt, 
daugiausia padėjo Detroito en
tuziastai, kurie paaukojo savano
riškos talkos tūkstančius valan
dų, o platesnės visuomenės 
žmonės — tūkstantinių, matyda
mi jos realią naudą.

To meto Federacijos pirmi
ninkas dr. A. Damušis ir sek
retorius kun. dr. A. Juška, pa
sirašydami inkorporacijos aktą, 
taip sutvarkė, kad nėra pavojaus 
stovyklai patekti į nelietuviškas 
rankas.

Šiandien visi tuo laimėjimu 
didžiuojasi, nors kiek buvo 
skepticizmo ir pasipriešinimo 
pradžioje!

Patekau į lietuviškos mokyk
los aštuntą skyrių ir susidūriau 
su visa eile sunkių klausimų. 
Reikia dėstyti lietuvių kalbą. 
Laiko nedaug. Tik šeštadieniai. 
Per metus, rodos, yra tik 32 
darbo šeštadieniai. Tai nori per 
trumpą laiką kuo daugiau išmo
kyti. Griebi už vadovėlių — ir 
nustembi. Vadovėlis labai jau 
pasenęs, atsilikęs, nepritaikytas 
prie dabarties vaiko.

Ir kodėl vadovėliai pasensta?
Dabar visų vaikų, kurie lanko 

lituanistinę mokyklą, pirmoji 
kalba yra anglų kalba. Jie tarp 
savęs šneka angliškai.

Kai čia ėmė plaukti naujos 
imigrantų kartos, kai buvo orga
nizuojamos mokyklos, buvo at
virkščiai. Vaikai dar kalbėjosi 
tarp savęs lietuviškai, nes buvo 
lankę pilnas lietuviškas mokyk
las tremtinių stovyklose.

Dabar visi vaikai lanko tik 
angliškas mokyklas, pasisavina 
anglų kalbą. Ir jiem lengviau 
pasisakyti jau angliškai. Lietu
vių kalba pasidaro antroji kalba, 
pavyzdžiui, kaip lietuviškoj 
gimnazijoj kad buvo vokiečių 
kalba.

Jiem reikia jau tokių vado
vėlių, kurie būtų prieinami jų 
žodynui, patrauklūs savo me
džiaga, kurie turėtų ir anglišką 
žodyną.

Tas vadovėlis, kurį naudoju 
klasėj, išleistas 1961 metais. Pa
rengtas kur kas anksčiau. Nuo 
to laiko daug kas pasikeitė, o

Aukštesniosios Maironio lituanistinės mokyklos klasė. Iš k. Danutė Norvilaitė, Rasa 
Bobelytė, Birutė Bivainytė, Dalia Treinytė, mokytoja Jadvyga Kregždienė, Bill Kumet. 
Trūksta mokinio Vaidoto Bobelio. Nuotrauka padaryta mokslo metų pabaigoj, kai visa mo
kykla iškylavo parke. Nuotr. P. Švitros

AR VADOVĖLIAI 
PRITAIKYTI MOKYKLAI?
vadovėlis liko toks, koks buvo.

Etnografinė medžiaga
Pirmiausia sensta etnografinė 

medžiaga. Ji pasidaro neįdomi. 
Pavyzdžiui, Lietuvoj lauko ari
mas buvo paprastas dalykas. Da
bar čia — etnografija, ir neįdo
mi. Kuriam čia mokiniui svarbu, 
kad aria dirvą. Jo vaizduotėj gy
vena miesto ir televizijos atnešti 
fantastiškiausi vaizdai.

Pasensta ir kiti pasakojimai. 
Pavyzdžiui, yra skaitinys apie 
pabėgėlių Kalėdas stovykloj. 
Skaitinys pasenęs, net senti
mentalus. Visa pasikeitę ir nuto
lę. Kol prieisi prie skaitymo, tu
ri labai daug aiškinti mokiniui, 
kad jis pajėgtų suprasti.

Vaizdinis apkrovimas
Vieną kartą pateko į rankas 

lietuviška Pelenė. Išleista Lie
tuvoj, spalvotos iliustracijos. 
Perskaičiau. Visas pasakojimas 
apkrautas pašaliniais papuoša
lais, vaizdais.

Tada susiradau anglišką Cin- 
derella. Perskaičiau ir nuste
bau, kaip skirtingai padaryta. Ta 
pati pasaka, bet angliškai para
šyta labai paprastai. Nieko nėra, 
kas nereikalinga. Viskas su
prantama, lygu. Sakiniai trum
pi. Vaikui taip lengva paskaity
ti. Net ir raidės didesnės.

Ar taip parašomi mūsų vado
vėliai? Ne! Čia įvesta skaitinių 
su dideliu apkrovimu, su buta
forija.

Fonetikos ir stiliaus 
klausimas

Kartą prieina trečio skyriaus 
mergaitė ir klausia: kaip per
skaityti. Ten buvo toks sakinys: 
Mes nusifotografavome. Koks il
gas žodis, kiek daug skiemenų!

Ar kas mūsų vadovėlius aply
gina fonetikos ir stilistikos at
žvilgiu? Štai Vaižganto pasa
kojimas. Koks jo žodynas sun
kus! Koks sakinys! Ar nereikėjo 
to pasakojimo perrašyti, pritai
kyti mokyklai ir vaiko pajėgu
mui.

Kaip aprašomi žmonės?
Vadovėliuose yra apibūdi

nami dailininkai, rašytojai. Jie 
aprašyti jau labai neįdomiai, ne
patraukliai. Tokiame Gintare, 
pavyzdžiui, dailininkai aprašyti 
tikrai labai prastai ir tuščiai. Nė
ra jokios nei asmens, nei jo kū
rybos charakteristikos.

Biografijos yra viena iš la
biausiai mėgstamų lektūrų. Rei
kia tik parašyti, išryškinti tuos 
momentus, kurie vaiką patrauk
tų, kas stiprintų jo lietuviškumą, 
ir vaikas skaitys.

Apie indoktrinaciją

Klasėje turi dvikalbį vaiką, ku
rio pirmoji kalba yra anglų. Tu
ri jį išmokyti lietuviškai kiek ga
lima geriau, bet — svarbiausia
— jį indoktrinuoti, kad jis ap
sispręstų už lietuvybę.

Tai tikrai sunkus uždavinys. 
Jei labai lietuvių kalbą bruksi 
ir niekinsi anglų kalbą, žinia, 
bus priešingi rezultatai. Toks 
vaikas šalinsis nuo lietuvių 
bendruomenės. Geriau tegu jis 
kalba blogiau, bet tegu pasilie
ka lietuviu savo nusiteikimu.

Lenkijoj buvo žemės ūkio mi
nisteris Kęstutis Žemaitis. Buvo 
baigęs Panevėžio gimnaziją. Kas 
iš to, kad jo ir vardas, ir pa
vardė lietuviškai skamba, ir turė
jo lietuvišką mokslą: jis apsi
sprendė būti lenku.

Tad vaiką reikia indoktrinuoti
— nuteikti, nepažeidžiant nei 
anglų kalbos, nei jo ambicijų. 
Bet medžiagos tokiai indoktrina- 
cijai vadovėlyje nėra arba jos la
bai maža.

Bijodamas, kad mano klasė 
maža tegaus iš vadovėlio, grie
biausi kitokių priemonių. 
Ėmiau dėstyti lietuvių literatū
ros kursą. Tai buvo tik litera
tūros istorijos santrauka. Lietu
vių literatūra labiausiai tautą in- 
doktrinavo ir ją palaikė. Ir čia 
galėjau surasti tokių momentų, 
kurie paliestų vaiko sąmonę ir jo 
širdį. Kelionė per devyniolik
tąjį amžių, pasekant tautos at
budimą, vaikus stiprino ir didi
no jų lietuvišką nusiteikimą. 
Mano aplinkoj mergaitė pasakė 
angliškai: aš didžiuojuos būda
ma lietuvaitė.

Geriau ji tegu pasako angliš
kai, bet tegu ji didžiuojasi esan
ti lietuvė. Iš tokio žmogaus dar 
gali susilaukti tikrai gyvo lietu
viškosios bendruomenės nario.

Apie vadovėlių redaktorius
Atrodo, keista, kad ir čia reikia 

redaktorių. Taip yra. Pažiūrėkit 
amerikiečių laikraščių skelbi
mus, kiek ten paminėta — va
dovėlių redaktoriai, kitokie re
daktoriai.

Redaktorius sulygina, suvie
nodina, aptvarko taip, kad visa 
medžiaga pasidaro sklandesnė, 
patrauklesnė.

Reikia ir dailininkų redak
torių. Vienas dailininkas pailius
travo, bet štai, sudedant į knygą, 
sujungiant net ir nuotraukas, 
spalvotus ir nespalvotus pieši-
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Mėsa dėl maisto medžiagų sudėties ir gerų skonio savy
bių yra labai vertingas maisto produktas. Joje daug baltymų ir 
riebalų. Dauguma mėsos baltymų yra pilnaverčiai, panašūs į 
žmogaus kūno baltymus, todėl organizmo gerai sunaudojami. 
Riebalų kiekis mėsoje yra labai nepastovus, jis priklauso nuo 
gyvulio rūšies ir nupenėjimo. Ekstraktyvios medžiagos mėsai su
teikia malonų skonį ir skatina virškinimo sulčių išsiskyrimą. Mė
są verdant, jos lengvai pereina į sultinį. Be to, mėsoje yra 
kalio, natrio, geležies, fosforo, kalcio ir kitų mineralinių medžiagų. 
Vitaminų ir angliavandenių mėsa turi labai mažai. Kad organiz
mas nejaustų jų trūkumo, prie mėsos patiekalų duodami į- 
vairūs daržoviniai ir miltiniai priedai.

Norint iš mėsos pagaminti skanius ir sveikus valgius, perkant 
reikia žiūrėti, kad ji būtų šviežia, neseno, pakankamai riebaus 
ir sveiko gyvulio.

Sveiko gyvulio šviežia mėsa yra elastinga, įspaudus pirštu 
raumenis, duobutė greit išsilygina. Gera mėsa yra rausvos 
spalvos, malonaus kvapo ir gero skonio. Kritusių gyvulių mė
sos plėvės ir riebalai būna pavandeniję. Pasenusi mėsa yra 
tamsesnės spalvos, apdžiūvusiu paviršiumi.

Mėsa turi būti pakankamai riebi. Liesų gyvulių mėsa turi 
daugiau baltymų ir jungiamojo audinio. Iš jos pagaminti val
giai yra mažiau sultingi ir trapūs. Senų gyvulių mėsos raume
nys kietesni, daugiau plėvių ir sausgyslių. Ji tinka sriuboms 
gaminti, nes turi daugiau ekstraktyviųjų ir mineralinių me
džiagų.

Skerdienoje mėsa taip pat yra nevienodos kokybės ir jos 
gerumas priklauso nuo to, iš kurios skerdienos vietos ji paim
ta^ Pati geriausia mėsa yra gyvulio viršutinėje ir užpakalinėje 
dalyje, toliau einant į priekį ir žemyn, mėsos kokybė blogė
ja. Gyvulio priekinėje dalyje daugiau sausgyslių. Užpakalinė da
lis yra raumeningesnė, ir turi mažiau kaulų.

Yra trys mėsos gaminimo būdai: virimas, troškinimas ir kepi
mas.

Lengviausiai virškinama virta mėsa, bet ji ne tokia mais
tinga, nes verdant didelė maistingų medžiagų dalis išeina į 
vandenį. Norint, kad virta mėsa būtų maistingesnė, ją reikia 
dėti į verdantį vandenį, tada paviršiaus baltyminės medžiagos 
greičiau susitraukia ir mėsoje sulaiko daugiau maistingųjų me
džiagų.

Kepta mėsa maistingiausia, bet sunkiai virškinama. Kepti tinka 
visų jaunesnių gyvulių ir paukščių mėsa. Didesni mėsos gabalai 
kepami karštoje krosnyje, o mažesni keptuvėje ant plytos (pečiaus). 
Numazgotą mėsą reikia gerai nusausinti, kad kepant baltyminės 
medžiagos greičiau galėtų susitraukti; kitaip ji negražiai apkeps 
ir, be to, bus ne tokia maistinga. Jei mėsa liesa, pavyzdžiui, kiš
kio, laukinių paukščių ir k., prismaigyti lašinių. Apkepusi mėsa 
dažnai laistoma karštu vandeniu, sultiniu ar riebabais.

Vandeniu ar sultiniu laistoma mėsa yra minkštesnė negu 
riebalais laistoma. Mėsą galima laistyti ir grietinėle. Nuo to kai ku
rie kepsniai (pav., zuikienos) būva daug skanesni.

Druska kietina mėsą, todėl ji barstoma ant kepsnio tada, 
kai mėsa jau apkepusi.

Iškepusią mėsą galima pažinti įdūrus šakute: jei sunkiasi 
ne rausvas, bet šviesus skystimas, mėsa yra iškepusi. Kepimo 
laikas pareina nuo gyvulio ar paukščio amžiaus ir kepamos mėsos 
gabalo dydžio. Iškepta mėsa piaustoma bent kiek praaušusi; kitaip 
sunku gražiai supiaustyti.

Iš gerų kepsnių prieš kepant išimami kaulai.
Troškintos mėsos virškinamumas ir maistingumas daug pareina 

nuo panaudotų riebalų kiekio. Troškinimui paruošta mėsa apkepi
nama įkaitintuose riebaluose: svieste ar taukuose. Vėliau užpila
ma truputį sultinio, sandariai uždengiama ir troškinama, kol su
minkštėja, nuolat pajudinant puodą, kad mėsa nepridegtų.

Gaminant mėsas, vartojama daug įvairių prieskonių. Prie švie
sių mėsų prieskonių imama mažiau negu prie tamsių.

Pagamintų mėsos valgių skanumas daug pareina nuo mė
sos senumo: ką tik papiauto gyvulio mėsa, paruošta valgiui, yra kie
ta ir ne taip trapi. Kad ji būtų minkštesnė, trapesnė ir skanesnė, 
ilgiau ar trumpiau ją reikia palaikyti šaltoje vietoje. Vasarą laikoma 
vieną parą, o žiemą — 2-5 paras. Mėsa dar minkštinama mu
šimu, marinavimu, ištrinant cukrum ir alyva.

Susipažinę su pagrindinėmis mėsų gaminimo taisyklėmis, 
pažiūrėsime, kaip ruošiami mėsos valgiai ir koki priedai prie jų 
tiktų duoti.

KIAULIENA
Skaniausia kiauliena yra 6-8 mėn. iki vienų metų amžiaus jork- 

širų veislės kiaulių, jei ji ne per riebi, kai raumenys truputį 
vienodai, gražiai riebalais peraugę. Geri lašiniai gaunami iš 
senesnio amžiaus kiaulių.

Kiauliena valgiams gaminti tinka šviežia, sūdyta ir rūkyta. Iš 
šviežios mėsos Valgiai gaminami po kelių dienų kiaulę paplo
vus, nes tada raumenys minkštesni ir trapesni.

Keptas šviežias kumpis
Kad valgiui paruoštą kumpį galima būtų gražiau supiaus

tyti, prieš kepimą reikia išimti kaulus.
Kumpis nuplaujamas, įtrinamas druska ir, padėtas ant skar

dos, kepamas karštoje krosnyje. Kada pageltonuoja, laistoma at
siradusia sunka. Nereikia dėti riebalų, nes jų daug yra kumpyje. 
Įdedama pipirų, lauro lapų, petražolių ir kitų daržovių prie
skonių ir, dažnai palaistant ir pavartant, kepama 3-4 vai. Ke
liose vietose giliai šakute įduriama, kad mėsa greičiau ir vienodžiau 
iškeptų. Kumpiui baigiant kepti, į padažą galima įdėti kelis 
supiaustytus rūgščius obuolius. Gerai iškepę obuoliai pertrinami 
per sietelį ir įmaišomi į padažą.

Iškeptas kumpis, kaip ir kiti kepsniai, truputį paaušinamas, 
supiaustomas piršto storumo skiltelėmis ir sudedamas į pusdu
benį. Duodamas į stalą su virtomis morkomis, bulvėmis, troškin
tais ar žaliais kopūstais. Tinka stiprus padažas, pav., krienų, 
garstyčių ir k.

Kiaulieną galima kepti ir marinuotą. Mėsa mirkoma 2-3 
dienas atšaldytame acto marinate, išvirtame su įvairiais priesko
niais, po to kepama.

Tešloje keptas rūkytas kumpis
Norint sužinoti, ar kumpis gerai išrūkytas ir ar nepradėjęs ges

ti, pašildytu peiliu ar virbalu reikia įdurti iki kaulo, ir jei 
uostant jausis malonus, dūmais atsiduodantis kvapas, kumpis yra 
geras.

Rūkytas kumpis prieš kepant 10-12 vai. arba net ir visą parą, 
žiūrint įsisūdymo laipsnio, yra mirkomas vandenyje, gerai nuplau
jamas, ištrinamas kvirtinėmis sėlenomis, nuplaujamas vandeniu, 
nusausinamas ir gerai ištrinamas riebalais, kad tešla nepriliptų. Už- 
plikintus ruginius miltus karštu vandeniu gerai išminkyti, pada
roma tešla kaip juodai duonai, kuria kumpis, pabarsčius jį 
miltais, kvepiančiais pipirais (kas mėgsta, ištrinti kmynais), ap- 
tepamas piršto storumo sluoksniu. (Bus daugiau)
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JAV LB valdybos ir Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga bir
želio 5 suorganizavo žygį pas

JAV LB VRT pirm. Algimantas Gečys, Vytautas Volertas Ji*., JAV kongresmanas Wil- 
liams S. Broomfield (Mich.) ir LB Philadelphijos apylinkės pirm. Jonas Stelmokas.

Kongresininkai: Edward J. 
Dervvinski (R-IL), Frank An- 
nunzio (D-IL), Melvin Price 
(D-IL), John E. Hunt (R-NJ), 
Fred B. Rooney (D-PA), Peter

ŽYGIS Į KONGRESĄ

Dalyvavo iš 7 rytinių valstijų 
57 atstovai. Pasiskirstę gru
pėm, jie aplankė 171 įstaigą 
bei asmenį, informuodami apie 
Lietuvą ir prašydami senatorius 
bei kongresmanus prabilti Bir-

Elta praneša šias kalbėjusių

f gi%7 o
Senatoriai: Barry Goldvvater 

(R-AZ), Roman L. Hruska (R- 
NB), William V. Roth, Jr. (R- 
DE). Harrison A. Williams, Jr. 
(D-NJ), Carl T. Curtis (R-NB), . 
Richard S. Schweiker (R-PA), 
Paul J. Fannin (R-AZ), John O. 
Pastore (D-RI), Abraham A. Ri- 
bicoff (C-CT), Edward W. 
Brooke (R-MA), Charles H. Per- 
cy (R-IL), Charles C. McMa- 
thias, Jr. (R-MD), Peter H. Do-

Hanley (D-NY), John J. Rhod- > 
(R-AZ), Frank M. Clark (D-PA), 
Joseph P. Addabo (D-NY), Hen
ry P. Smith III (R-NY), Joseph 
P. Vigorito (D-PA), Lester L. 
Wolff (D-NY), John Y. McCol- 
lister (R-NB), James J. Delaney 
(D-NY), Ella T. Grasso (D-CT), 
Jack F. Kemp (R-NY), Ogden R. 
Reid (D-NY), Norman F. Lent 
(R-NY), Philip E. Ruppe (R- 
NY), Fernand J. St. Germain 
(D-RI), Edward I. Koch (D- 
NY), Joshua Eilberg (D-PA), 
William F. Walsh (R-NY), John 
M. Murphy (D-NY), Charles W. 
Whalen, Jr. (R-OH), Ray J. Mad- 
den (D-IN), Henry Helstoski 
(D-NJ), James J. Howard (D- 
NJ), Robert N. Giaimo (D-NJ), 
Samuel S. Stratton (D-NY), Ed- 
ward J. Patten (D-NJ), Ronald 
A. Sarasin (R-CT), Frank Hor- 
ton (R-NY), Louis Stokes (D- 
OH), Lucien N. Nedzi (D-MI), 
John W. Wydler (R-NY), Earl 
F.' Landgrebe (R-NY), Robert 
P. Hanrahan (R-IL), John R. 
Rarick (D-LA), Mario Biaggi 
(D-NY), Robert J. Huber (R- 
MI). Viso kalbėjo 45 kongresi
ninkai.

portacijų, prisiminė ir Simo Ku
dirkos išdavimą ir ragino JAV 
administraciją daryti visas pa
stangas, kad jam ir jo 
būtų leista išvykti 
Sąjungos į šį kraštą.

iš
motinai
Sovietų

Visi JAV lietuviai yra prašomi 
kaip galima gausiau siųsti padė
kas savo kongresmanams ir se
natoriams už Lietuvos bylos kė
limą ir palaikymą.

i Pokalbyje su Connecticut valstijos kongresmanu Robert ,
H. Steele. Iš k. Jonas Adams - Adomaitis, dr. Petras Vi
leišis, kongresm. R. H. Steele ir Vytautas Radikas.

UP'’"*% i
i $

Daugelis kalbėtojų, be Lietu
vos okupacijos ir masinių de-

Massachusetts valstijai atstovavę iš 
Jonas Dielkevičius ir Narius Žiaugra.

k. Mykolas Drunga,

Vliko valdybos narys Vytautas Radzivanas, buvusi Pabaltijo Moterų Tarybos pirmi
ninkė Regina Žymantaitė, JAV kongresmanas Robert H. Steele (Conn.), Americans 
for Simas komiteto pirmininkė Daiva Kezienė ir JAV LB krašto valdybos pirmininkas 
Juozas Gaila.

Pennsylvanijos atstovai pas JAV kongresmaną John H. Heinz III. Iš k. LB Phila
delphijos apylinkės pirm. Jonas Stelmokas, kongresmanas J. H. Heinz III, Teresė 
Gečienė, Algis Maciūnas ir kongresmano įstaigos sekretorė lietuvaitė Dolores Senanis.

JAV LB visuomeninių reikalų tarybos pirm. Algimantas Gečys, JAV kongresmanas 
Robert J. Huber (Mich.) ir JAV LB krašto valdybos pirm. Juozas Gaila.
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WORCESTE
Pamaldos už a.a. 
kun. J. Jutkevičių

Birželio 28 suėjo treji metai, 
kaip, grįždamas iš atostogų su 
savo dviem broliais kunigais 
Antanu ir Julium, staiga Anglijoj 
mirė Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Jonas Jutkevičius, 
nepavargstąs kovotojas už Lie
tuvos išlaisvinimą, ir šiandien 
gyvas daugelio parapiečių šir
dyse ir dažnai jų prisimenamas 
mišių aukomis.

Birželio 27 vakarą už a.a. 
kun. J. Jutkevičiaus vėlę mišias 
aukojo klebonas kun. A. Mi- 
ciūnas ir velionies broliai ku
nigai Julius ir Antanas. Pamal
dose dalyvavo Jutkevičių šeima, 
giminės, daug parapiečių ir vy
čiai.

Mišias užprašė vyčių 26-oji 
kuopa. Lietuvos vyčius a.a. kun. 
J. Jutkevičius mylėjo visa savo 
širdim. Tai gražiai išreiškė prof. 
kun. St. Yla pamoksle laidotu
vių dieną: “Vyčiai, mano didžio
ji meile, būkite riteriai, tęskite 
kovą už Lietuvos laisvę, nes ji 
pati to negali daryti. . .”

Birželio 28 rytą už a.a. kun. 
J. Jutkevičiaus vėlę mišias auko
jo kun. J. Bakanas. Jis priminė 
tą dieną sueinančius trejus me
tus nuo jo mirties. Mišias už
prašė vyčių 116-osios kuopos 
pirm. A. Minikauskas, artimas 
velionies draugas, vyčių orga

nizacijoj einąs velionies turėtas 
pareigas.

Serga
Birželio 17 staiga susirgo ir 

buvo nuvežta į Šv. Vincento li
goninę Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė Olga Keršytė.

Džiaugiamės, kad po laimin
gai pavykusios operacijos visų 
mūsų mylima Olgutė sveiksta. 
Be jos mūsų kolonijoj jaučiama 
didelė tuštuma.

Ar mes nuvažiuosim pas Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
les į Putnamą, Conn., ar pas tė
vus pranciškonus į Kennebunk- 
portą, Maine, ten per piknikus 
ar kitomis progomis rasim dir
bančią gerąją OlgUtę. O ką be
kalbėti apie jos pasiaukojimą 
Šv. Kazimiero parapijai!

Nė vienas parengimas mūsų 
kolonijoj neapsieina be jos mu
zikinės paramos. Ji vadovauja ir 
parapijos chorui, kartais pasi- 
kviesdama į talką muz. Z. Snars- 
kį.

Kazys ir Teofilė Šimulynai 
birželio 30 šventė 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj jų 
intencija buvo aukojamos mi
šios. Linkim jiem sulaukti dei
mantinio jubiliejaus.

STIPENDIJOS 
LIETUVIŠKAM JAUNI
MUI BRAZILIJOJ

Kaip daugelis žino, Brazilijoj 
gyvenančiam jaunimui, norin
čiam išeiti mokslus, mokymosi 
sąlygos yra sunkios. Čia dažnai 
jaunuolis besimokydamas turi ir 
dirbti. Kai kuriem tenka dirbti 
dienos metu ir mokytis vaka
rais. Tokiu būdu trejų ar ketve
rtų metų kursą jie išeina tik per 
ketverius ar penkerius metus. 
Kiti, pasimokę dienomis, va
karais skuba į darbą ir anksti 
rytą vėl keliasi pamokom.

Dėl to prie Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės yra sudaryta 
stipendijų komisija. Jos tikslas 
yra finansiškai padėti lietuviš
kam besimokančiam jaunimui. 
Už suteiktą stipendiją jaunuolis 
sutinka kelerius metus padirbėti 
lietuviškoje veikloje Brazilijoj. 
Taip pat norima ištirti sąlygas 
mokytis kituose kraštuose, ap
gyvendinant jaunuolius lietuviš
kose šeimose, kad kartu su 
mokslu įgytų ir lietuviško gy
venimo jausmų.

Šiem tikslam pasiekti Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės 
įgaliotas kun. H. Šulcas liepos, 
rugpiūčio, rugsėjo ir spalio mė
nesiais keliaus po Šiaurės Ame
riką, kurios parama ir prisidėji
mas mums yra būtini. Lietuviš
ko jaunimo išmokslinimas yra 
visų mūsų reikalas. Taigi tiki
mės pagalbos bei patarimų. Už 
tai dėkojame iš anksto.

Algirdas Sliesoraitis, 
BLB pirmininkas

R, MASS.
Tragiškojo birželio minėjimas

Mūsų kolonija skaudžiuosius 
birželio įvykius minėjo birželio 
16.

Minėjimas pradėtas Šv. Ka
zimiero bažnyčioj, prisimenant 
gyvas ir mirusias tų baisių 
trėmimų aukas. Mišias aukojo 
ir tai dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. J. Budzeika, 
MIC. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio ir O. Keršytės. Solo 
pagiedojo V. Roževičius. Po 
mišių sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Dr. V. Ku
dirkos šaulių kuopa, mokslei
vių ateitininkų St. Šalkauskio 
kuopa ir skautai dalyvavo su 
vėliavomis.

Lietuvių Piliečių Klube vy
ko tolimesnis minėjimas. Jį ati
darė LB apylinkės pirminin
kas V. Židžiūnas. Po trumpos 
įžanginės kalbos, jam pakvie
tus, susikaupimo minute buvo 
pagerbti knygnešiai, savanoriai, 
partizanai ir visi mūsų tautos 
didvyriai, kankiniai. Invokaciją 
sukalbėjo Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. A. Miciū- 
nas, MIC.

Programai vadovauti buvo 
pakviestas jaunimo reikalų at
stovas ir LB valdybos narys 
R. Jakubauskas. Jis tuojau ir 
pristatė pagrindinį kalbėtoją —
P. Molį, trumpai supažindin
damas su juo visus susirinku
sius. Priminė, kad P. Molis 
yra baigęs Bostone universi
tetą. Daugelį metų dirbo su 
skautais ir atliko daug gražių 
darbų. Vadovavo daugeliui ko
misijų, rūpindamasis lietuviško 
jaunimo reikalais. Skautų vado
vybė, įvertindama jo darbus, 
prieš keletą metų jį paskyrė 
laisvojo pasaulio skautų broli
jos vyriausiu skautininku. Skau
tų reikalais P. Molis yra ap
keliavęs visą pasaulį ir įvai
riose valstybėse sustiprinęs 
skautišką veikimą, o Pietų 
Amerikoj net įsteigęs skautų 
organizaciją. Jis taip pat yra 
LB Worcesterio apylinkės val
dybos vicepirmininkas. P. Mo
lis su šeima gyvena Worces- 
terio priemiesty Shrewsbury ir 
dirba Framingham, Mass., Po- 
wer- Engineering Co. Jis yra 
šios bendrovės prezidentas. Sa
vo trumpa, gerai koncentruota 
kalba jis kvietė visus dirbti 
Lietuvai iš širdies ir tęsti dar
bą su jaunimu.

Meninę dalį atliko jaunimas. 
Studentas E. Meilus pagrojo 
akordeonu lietuviškų liaudies 
dainų rinkinį. Pasirodė ir moks
leivės: T. Miliauskaitė paskam
bino pianinu, Z. Babickaitė ir
L. Baškytė padainavo, pritar
damos sau gitaromis, solo pa
dainavo Z. Babickaitė. Tomas 
Savickas, aštunto skyriaus gra- 
duantas, padeklamavo R. Ki
sieliaus eilėraštį — Laisvės 
Lietuvai. Tomas yra geras dek
lamatorius.

CHICAGOS LIETUVOS 
VYČIŲ GEGUŽINĖ

Liepos 28 Vyčių sodelyje 
įvyko Lietuvos vyčių sendrau
gių nuotaikinga gegužinė, kuri 
tęsėsi visą popietę iki vėlyvo 
vakaro. Visus maloniai nuteikė 
gražiai sutvarkytas vyčių sode
lis, sodelyje tvarkingai paruošti 
stalai.

Svečiai vaišinosi ir dalinosi 
praeities įspūdžiais. Nuotai
kingai grojo A. Ramonio orkest
ras. Prisirinko artipilnė salė sve
čių. Gegužinę sumaniai pravedė 
Gediminas Janula. Programą at
liko vyčių jauniai. F. Lapolio 
vadovaujami, pašoko keletą tau
tinių šokių. Pravestos šokių var
žybos. Veikė laimės šulinys.

Vakare sodely įvyko laužas su 
menine programa.

- o -
Lietuvos vyčiai yra vyresnės 

kartos jaunimo organizacija, 
kuri puoselėja katalikišką tauti
nę kultūrą. Daug yra nuveikusi 
ir dabar aktingai veikia Lietuvos 
laisvinimo baruose.

Rugpiūčio mėnesį Detroite 
įvyks vyčių seimas, į kurį su
važiuos apie 200 atstovų ir jų 
šeimų narių. Iš Chicagos į seimą 
važiuos nemažas skaičius vyčių.

J. Kaunas

Lietuvos vyčių seimui rengti komisija. Iš k. Helen Potocki, Sophi Zager, Eleanor 
Mickey, Antanas Dainius, Ona Walls, Elizabeth Paurazas ir Bertha Janus. Seimas bus 
rugpiūčio 7-11 Dievo Apvaizdos parapijoje Detroite. Nuotr. Astąsaičio

Minėjimas baigtas giesme 
Marija, Marija.

Baigė gimnaziją
Čia suminėtos mergaitės, bai

gusios gimnaziją, numato stu
dijuoti ir toliau.

Zita Babickaitė nuo rudens 
studijas tęs Worcester Poly- 
technic Institute. Gavo stipen
diją.

Loreta Baškytė studijuos 
Smith kolegijoj, R.I. Gavo sti
pendiją.

Bernadeta Miliauskaitė stu
dijuos Assumption kolegijoj, 
Worcester, Mass. Gavo stipen
diją. Būdama gimnazijoj, visus 
ketverius metus priklausė prie 
National Honor Society.

Rita Padolskytė studijuos 
Worcester Statė kolegijoj.

Onutė Gražulytė irgi žada 
tęsti studijas.

Laima Pauliukonytė gimna
ziją baigė per trejus metus. 
Šiais metais jau studijavo Wor- 
cester Polytėchnic Institute. 
Lankė Šv. Petro gimnaziją.

Visom sėkmės studijose ir 
išlikti geromis lietuvaitėmis!

Atstatomas Maironio Parkas
Užbaigus varžytines, Mairo

nio Parko pastatų atstatymas 
teko Cutler bendrovei, kuri jau 
pradėjo darbą. Reikia finansi
nės paramos. Maironio Parkas 
tarnavo visiem. Dabar organi
zacijos ir atskiri asmenys kvie
čiami padėti jį vėl atstatyti. 
Statybos komitetas laukia au
kų iš visų. Nė viena auka 
nebus per maža ar per di
delė.

J.M.

Skaityk ir platink Darbininką!

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

MOKA

Savings Regular
Certificate Savings

2 years Accounts
Minimum 574.
$10,000

6y2

Direktoriai: Joseph M. Beiza, Edmųnd Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Gelenitis, Esq., Stephen A. Mickewich, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter 
Plikaitis, John J. Saivest, Esą.

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

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

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
.Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak.
Šeštadienis — 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų

TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00 į

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

HARTFORD — 
NEW RRITAIN, CONN.

Paminėti išvežtieji
Hartfordo ir New Britaino lie

tuviai birželio 16 paminėjo bai
siuosius birželio įvykius, kai de
šimtis tūkstančių lietuvių (ir 
kitų baltiečių) rusai komunistai 
išvežė, pasak Maironio, “už Ura
lo, žemės galo” sunkiem dar
bam, žiauriem budelių kankini
mam ir negailestingai mirčiai.

Hartforde į lietuvių pamaldas 
Švč. Trejybės bažnyčioj buvo 
susirinkusios organizacijos su 
vėliavomis ir uniformomis, o 
moterys ir mergaitės buvo ap
sirengusios tautiniais drabu
žiais.

Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Vytautas Bitinas. 
Per mišias giedojo muz. Jurgio 
Petkaičio diriguojamas Aido 
choras. Gražiai patrimitavo J. 
Petkaičio sūnus Petras Petkaitis. 
Pabaigoj choras pagiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus bei Marija, 
Marija.

Be to, Hartforde prieš minė
jimą buvo sudaryta delegacija 
(su Steponu Zabuliu, LB Hart
fordo apylinkės pirmininku, 
priešaky), kuri buvo nuvykusi 
pas miesto burmistrą G. Athan- 
son; jis išleido šiai dienai pri
taikytą proklamaciją.

New Britaine į Šv. Andriejaus 
bažnyčią prieš mišias įėjo, neš
dami JAV ir Lietuvos vėliavas, 
uniformuoti berniukai, taip pat 
ir lietuviškais tautiniais drabu
žiais apsirengusios moterys ir 
mergaitės.

Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė klebonas kun. Edvardas 
Gradeckas. Per mišias giedojo 
muz. Jono Beinoriaus diriguo
jamas choras. Pabaigai šis choras 
pagiedojo JAV ir Lietuvos him
nus bei maldą už tėvynę — Ap

SAVI, PAS SAVUOSIUS 

saugok, Aukščiausias.
Pažymėtina, kad Hartfordo 

Tėvynės Garsų lietuvių radijo 
valanda tą dieną taip pat jaut
riai paminėjo išvežtuosius, duo
dama gražių giesmių ir dainų 
ir kitokios programos.

Jonas Bernotas

LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS DETROITE

Lietuvos vyčių seimas šiais 
metais bus Detroite, South- 
field, Mich., kur yra Dievo Ap
vaizdos parapijos kuopa. Pasku
tinis vyčių seimas čia buvo 
1959, prieš penkiolika metų.

Ši Dievo Apvaizdos parapijos 
kuopa yra didžiausia Amerikoje. 
Turi 180 narių. Seimas vis buvo 
atidėtas, kol buvo pastatyta nau
ja bažnyčia ir kultūros centras. 
Šie naujieji pastatai baigti tik 
pernai.

Seimo delegatai bus priimti 
naujame Ramada Inn viešbuty
je. Ten bus ir susirinkimai. Kul
tūrinė programa vyks parapijos 
centre. Seimas baigiamas iškil
mingomis mišiomis naujoje baž
nyčioje.

Seimo pirmininkės yra Ruth 
Grasha ir Magdalena Smailis.

Dainius

LAKEVVODD PARK, PA.
Rugpiūčio 18, sekmadienį, čia 

ruošiama šešiasdešimtoji me
tinė Lietuvių diena.

3 vai. p. p. Lakewoodo sve
tainėj prasidės programa. Pagar
sėjęs Clevelando oktetas dai
nuos lietuviškas dainas. Bus de
monstruojamas karatis — be
ginklis apsigynimo būdas. Kun.
K. Pugevičius tars žodį angliš
kai, o kun. A. Kezys (iš Chi
cagos) — lietuviškai.

Visi kviečiami atsilankyti.

— Hartforde Lietuvių Bend
ruomenės metinis balius bus 
spalio 26, 7 v. v. Lietuvių klu
be, 227 Lawrence St. Programą 
atliks Montrealio Gintaro an
samblis.

— Elta - Press italų kalba 
naujas numeris pasiekė Darbi
ninko redakciją. Birželio mėn. 
numeryje prisimenami trėmimai 
ir sutelkta daug aktualios me
džiagos apie Lietuvą, lietuvius. 
Viršelyje Sibiro tremtinių nuo
trauka. Redaguoja prel. V. Min
cevičius.

— Liet. Fronto Bičiulių stu
dijų savaitė vyksta šią savaitę 
Dainavoje. Paskaitas skaito: dr. 
Adolfas Damušis, Leonardas Va
liukas, kun. Kazimieras Pugevi
čius, kun. Hermanas Šulcas, dr. 
Antanas Klimas, Anatolijus Kai
rys, Bernardas Brazdžionis, Sta- 
svs Barzdukas. Simpoziumuose 
dalyvauja: Linas Kojelis, Aloy
zas Baronas, dr. Zigmas Brinkis, 
Viktoras Naudžius, Jonas Urbo
nas, Juozas Ardys, dr. Henrikas 
Brazaitis, Vytautas Kamantas, 
Balys Raugas, Vytautas Voler- 
tas, Daina Kojelytė, Tadas Kli
mas, Saulius Kuprys, Antanas 
Razma, jr. Linas Sidrys, Regi
na Žymantaitė, dr. Antanas Kli
mas, Raimundas Kudukis, Algis 
Rukšėnas, Povilas Žumbakis. 
Dainos ir literatūros vakare pro
gramą atliks solistė Gina Čap- 
kauskienė, pianistas Saulius 
Cibas, poetas Bernardas Braz
džionis, rašytojai Aloyzas Baro
nas ir Vytautas Volertas.

— Sol. Gina Čapkauskienė, 
gyv. Kanadoje, ir sol. Dana Stan- 
kaitytė dalyvauja meninėje pro
gramoje buv. Hanau stovyklos 
suvažiavimo metu, kuris įvyks 
Darbo dienos savaitgalį Chica
goje. Abi solistės yra hanavietės.

— Prezidento Antano Smeto
nos 100-jo gimtadienio minėji
mas Chicagoj įvyks spalio 6 
Marijos Aukštesniosios Mokyk
los salėj. Minėjimui rengti suda
rytas įvairių organizacijų komi
tetas, kuriam pirmininkauja Me
čys Valiukėnas.

— Pabaltiečių 1974 m. lauko 
teniso pirmenybes rengs estai 
rugpiūčio mėnesį Toronte, Ka
nadoj.

— Lietuvių Fondo valdyba 
yra numačiusi 1975 balandžio 
12 Chicagoj, Martinique restora
no pokylių salėj, surengti iškil
mingą banketą — akademiją ir 
tuo atžymėti pirmojo milijono 
užbaigimą.

— LB septintąją tarybą sudaro 
42 rinkti tarybos nariai, 9 apy
gardų pirmininkai ir 10 krašto 
valdybos narių. Balsavimo teisę 
turi 58 (kai kurie eina dvigubas 
pareigas).

— Vytas A. Kisielius, Ernos 
ir dr. Alfonso Kisielių, Dayton, 
Ohio, sūnus, laimėjo National 
Merit 1000 stipendiją. Jis yra 
Lehman aukštesniosios mokyk
los geras mokinys ir veiklus 
sportininkas.

— “Lituanus” žurnalo fonda- 
cijos direktoriatą šiuo metu su
daro šie asmenys: pirm. dr. V. 
Damušis, A. Astašaitis, J. Gaila, 

V. Kamantas, S. Kuprys, V. Šau
lys, dr. V. Vygantas, S. Mikaliu- 
kas, A. Zailskas.

DĖMESIO HANAVIŠKIAMS!
Buv. Hanau stovyklos gyv. 

suvažiavimas įvyks Jaunimo 
Centre. Dailininkų parodos ati
darymas rugpiūčio 30 d. 7:30 
v. v. Čiurlionio galerijoje. Kon
certas rugpiūčio 31 d. 7:00 v. v. 
Pobūvis rugsėjo 1 d. 6:00 v. v.

Bilietai į koncertą: $5.00, 
$4.00 ir $3.00. Į pobūvį - ban
ketą — $10.00 asmeniui.

Bilietus galima įsigyti asme
niškai ar per paštą prisiunčiant 
čekį: Marginiai, 2511 W. 69th 
St., tel. 312 PR 8-4585, Para
ma, 2534 W. 69th St., tel. 312 
RE 7-3332 ir J. N. Vaznelių 
prekyba, 2501 W. 71st St., tel. 
312 471-1424. Taip pat pas Mrs. 
Julia Bliudžiūtę - Valdis, 7309 
S. Wachtenaw Avė., tel. 312 
737-8534.

Užsakant per kurį platintoją, 
pridėti: Chicago, 111. 6062y.
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New Jersey skautai atlieka 40 mylių kelionę dviračiais.

EZELL VVITHERSPOON 
REFRIGERATION & AIR CONDITIONING 

FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL 
AND HOMES 

OUALITY WORKMANSHIP
CALL 931-2211

1110 WASHINGTON AVĖ.
, BRONX
NO JOB TOO SMALL LIC No. 938 

CALL 212 ME 5-2100

WHEN IN STONE HARBOR IT’S 
MIKĖS BIKE RENTAL

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

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

WARĖHOUSE
DiSTRlBUTION 

AND 
TRbCKING 

CALL 212 254-7200

40 mylių kelionė dviratininko 
specialybei gauti

Jau kuris laikas mes vis gal
vojom, kad reikėtų atlikti dvira
čiais 40 mylių kelionę dvirati
ninko specialybei gauti.

Iš anksto viską gerai suplana
vom, žemėlapy sužymėjom visą 
maršrutą, pasirinkdami kelius, 
kurie eina per gražesnes ir įdo
mesnes vietas. 40 mylių yra tik
rai didelė ir sunki kelionė, kurią 
turėjom atlikti per dešimt valan
dų.

Gerai pavalgę, pasiėmę 
maisto ir vandens visai dienai, 
balandžio 16, 7 vai. ryto pradė
jom savo kelionę iš North Ha- 
ledon, N. J.

Turėjom pasiėmę foto aparatą, 
žemėlapį, rašymo priemones, 
dviračiui pompą ir padangom 
sutaisyti reikalingus daiktus.

Oras pasitaikė puikus. Saulutė 
švietė visą kelią, ir keliauti buvo 
labai malonu. Kelias ėjo kalnuo
tomis ir miškais apaugusiomis 
apylinkėmis, pro mažus mieste
lius. Pravažiavom Franklin La
kęs, Mahwah, Oakland.

Pasiekę Muller’s Park, Oak
land, N. J., buvom jau atlikę 
pusę kelionės — su viršum 20 
mylių. Čia sustojom ilgesniam 
poilsiui. Tarp trijų medžių 
uŽkasėm stiklinį buteliuką su 
popieriaus lapeliu, kuriame bu
vo parašyta: “Linas Eitmanas ir 
Vytautas Rubonis buvo čia ir at
liko pusę kelionės dviračiais. 
Antradienis, balandžio 16, 
1974.“ Ant viršaus iš akmenų 
padarėm paminklėlį ir anglim 
įrašėm savo inicialus. Tai įrody
mas, kad mes čia buvom.

Po to tais pačiais keliais ke
liavom namo.

Kelionės metu padarėm 27 
nuotraukas.

Į North Haledon, mūsų kelio
nės pradžią ir pabaigą, grįžom - 
5 vai. vakaro, labai pavargę, 
bet laimingi, kad viskas gerai 
pavyko.

Vytautas Rubonis ir 
Linas Eitmanas

PAINTING
&

PLASTERING
Low Low Rates 

Ali Work Guaranteed 
Call aftor 5 P.M.

212-749-1928
Ask for Mat

PAULS PAINTING
Speclafilng in
Outside Work 

Windows, Trlmmlngs, Shlngles 
Free Estlmates 

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

X

Nuosavybių pardavimai

Dalinis darbas 
Pilno darbo 

pajamos

PALAIDOTA A.A. 
MARIJONA LUKIENĖ

Po ilgos ligos liepos 9 Kew 
Gardens, N. Y., mirė Marijona 
Laukaitytė-Lukienė (Laukitis- 
Lulcas), 82 m. amžiaus. x

Buvo gimusi Alytuj, Lietuvoj, 
1891. Į JAV atvyko 1913. Trum
pą Jaiką gyveno Erie, Pa. Įsikū
rusi New Yorke, 1920 ištekėjo 
ur Vincento Luko. Brooklyne jie 
turėjo kepyklą — Scholes Ba- 
king Co. 1957 jiem išėjus į pen
siją, 1962 šeima persikraustė į 
Kew Gardens.

Vfelionė priklausė prie Amži
nojo Rožančiaus Draugijos An
gelų Karalienės parapijoj Brook- 
lynę. Maspetho Lietuvių Pilie
čių Klube ji buvo moterų pa
galbinio vieneto narė.

Liko nuliūdę šie šeimos na
riai: vyras Vincentas, dukterys 
Amėlia Leahy ir Marcella Do- 
rothy Lukas, dukraitė Patricia 
Leahy — visi iš Kew Gardens; 
Lietuvoj liko jos jaunesnis brolis 
Juozapas su šeima, taip pat ir 
dukterėčios, sūnėnai ir pusbro
liai bei pusseserės iš Laukaičių 
šeimos.

Biįvo pašarvota Haven Hill 
šernfeninėj Richmond Hill. Pri
sikėlimo mišias Angelų Karalie
nės bažnyčioj Brooklyne liepos 
13 aukojo kun. Antanas Petraus

kas ir du tėvai pranciškonai. 
Pamaldose dalyvavo Amžinojo 
Rožančiaus Draugijos nariai. Pa
laidota Šv. Karolio kapinėse, 
Long Island. Laidojimo apeigas 
atliko kun. Vytautas Pikturna.

Po laidotuvių vyko vaišės, ku
rias savo namuose Kings Park, 
L. I., suruošė ilgamečiai šeimos 
draugai Antanas ir Erna Anta
naičiai.

Velionės šeima reiškia nuošir
džią padėką visiem giminėm ir 
draugam už jų malonią užuojau
tą šio didelio skausmo valandą, 
(netekus brangiosios motinos.

Taip pat 
pelningi 

pilno darbo atvejai
Reikalingas 

aktyvus ar neaktyvus 
nuosavybės leidimas

Ideali vieta 
vyrams ir moterims 

mėgstantiems prekiauti 
X

Vieni iš viso krašto 
pirmaujančių reprezentantų 

Floridos plačiai žinomai 
GENERAL DEVELOPMENT 

korporacijai 
siūlo pardavimams 

didžiausią progą 
mūsų istorijoj!!

Dabar ruošiamasi 
tuoj atidaryti 

naują mūsų įstaigą 
Hudson apygardoj

Dėl detalių
ir pasikalbėjimo laiko 

skambinti Mr. Joseph Prussin

201-646-1900

THOMAS & BAUMAN 
ASSOCIATES 

Tax Sheltered Annulty 
Specialists 

One Route 46 Totowa, N.J. 
Call 201 256-8821

ALL TYPES BROKEN & LOOSE 
FURNITURE REPAIRED IN YOUR 

HOME
CALL DOCTOR FURNITURE 

CALL 222-8569

CHAIN LINK 
FENCES 

REPAIR OUR SPECIALTY
DEB—TAN

Call 212 352-8189

EXTĖRMINATORS 
A—A KELLY 

End Roaches, Ants, Mlce 
2 Year Guarantee 

24 Hour Servlce, Open Sunday 
914-375-0666

J & P
LIMOUSINE SĖRVICE 

’ FOR ALL OCCASIONS 
VVEDDINGS — FUNERALS 

SPECIAL RATES TO 
MOUNTAIN RESORTS 

CALL 212 478-0583

COMPLETE 24 hr. care & supervlslon 
for elderly. Home likę atmoephere, re- 
creatlonal faclllties, exceHent food. 5 ho- 
mee to eelect from in Suffolk aree. 
Llceneed by N.Y. Stote. 516 661-7097

it
i

I

Jersey home sales
ALUMINUM * STEEL SIDING, ROOFING KriCHEN 
& BATHROOM REMODELING, BANK FINANCING, 

ALL WORK GUARANTEED, 
38-06 BROADWAY, FAIRLAWN, N.J.

PHONE: 201 796-8200

0WN YOUR OWN
CAMPSITE!

Enjoy Fresh, Clean Air and Healthy 

Outdoor Family Fun! Sites from 

$1800 to $4,000
Easy Terms Availablė

830 Acres of Fun

ACOMftmUNt 
0F MOKINOMĖS 
TOCHOOSEFROM

REFLECTION 
LAKĘS
BOX88

t

’l

PLUMBER 
Ali Types 

Specialty Basements 
Bathrooms 

Serving Ali Ouaens 
Reasonable Ratas 

Free Estlmates 
Call 212 423-5433

WEST VACUUM SYSTEMS 
Garage Doora and Intercombs 

. A Šecurlty Systems 
‘ . P. O. Box 147

Bloomfleld N. J.
- Call 201 743-4215

LUBY & SČNS MOVERS
434 blvd.
GET THE JOB DONE 

MOVING AND PACKING 
WITH CARE

DAYS 212 773-9504 NITES PR 4-5157
.r

a /• < j -':----------------

I

BERKSHIRES
1 acRe recreational RESORT PARCEL8 
YEAR ROUND LIVING OR VACATION AREA 
WITH MULTIPLE RECREATIONAL ACTIVITIES 
CALL pAUL DRAKE — 617-426-3900 ALL WEEK 
FOR APPOINTMENT OR WRITE BfcRKSHIREŠ, 

11 LEE ST., STONEHAM, MASS. 02180

RĖSTAURANT —
In hisioric small 

G'ross $163,000 
Asklnį $145,000

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

lĖSTAURANT — BAR — HOTEL 
In hisioric shiall upstate town

DEXTER PARK 
; PHARMACY* 

Wm. Anastasl, B. S.
* 77-01 JAMAICA A\EwUĘ 

(Cor. 77th 8treet) 
JVočiihaven, N.Y. 114Ž1 

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

■ — ■ ■
i i-------------------------------------------------------
i

ATOSTOGOS MAINE PAS PRANCIŠKONUS

I,

Gražiai ir labai pigiai pailsėsite garsiajame atos
togų krašte — Maino valstybėje pas pranciškonus prie 
Atlanto vandenyno Kennebunkporte. • į

Kambarius rezervuotis:;

Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel. (207) 967-2011

SCHRAGER’S
VASAROS IŠPARDAVIMAS

SCHRAG
336 East 86th St. (tarp 1

New York City

10% - 40% NUOLAIDOS

ER’S
ir 2 Avės.)

Tel.: TR 9-0400

ant visų baldų,
kaip ^miegamųjų su 2 lovomis; salonų, bufetų su 
baru, sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, lempų, 
taip pat ir ant naujausių modeliui importuotų 

ji’*/
ir vietinių baldų. : \

C: ' J

Atdara kasdien Iki 8 vai. — antrad. Ir šėįįį iki 6 vai. 
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

COME AND ENJOY OLD FASHIONED 
HOSPITALITY AT

THAT OLD HOUSE
ON WEIRS BEACH LAKE WINNIPESAUKEE

AT OLD FASHIONED PRICES OVER 70 
SCHEDULED SUMMER EVENTS A LOT OF OLD 
FASHIONED FUN OPEN ALL YEAR $12.50 
PER PERSON D.O. ROOM AND 3 FAMILY STYLE 

MEALS FREE COFFEE ALL DAY 10c BOTTLE 
COKES P. O. BOX 17 WEIRS BEACH, N.H.

603-366-4816

OUR OWN PRIVATE LAKE IN THE PO- 
CONOS. CENTRAL SEWAGE, WATER AND“ 
ELECTRICITY ON EACH CAMPSITE. 
DUMPING STATIONS BOTH HEAVILY 
WOODED AND OPEN SITES AVAILABLE. 
TOTALLY PLANNED FOR FAMILY RE- 
CREATION. SUMMER FUN INCLUDES: 
SWIMMING FISHING, BOATING, HUNTING 
WINTER FUN INCLUDES NEARBY SKI— 

ING, SNOVVMOBILING, ICE SKATING

2 HOURS FROM N.Y.C. AT 

REFLECTION LAKĘS 
Box 88

EOUINUNK, PENNA. 18417 (717) 224-4136 
Take best route to Route 87 (thruway) — North 
on Route 87 to Exlt 16 — then Route 17 to 
Montlcello (Exit 104) for Route 17-B West to 
Calllcoon, N. Y. — Cross Delaware Rlver Brldge In 
Calllcoon to Route 191, turn RIGHT on Route 191, 
2 mlles to REFLECTION LAKĘS.

BICYCLE 
DEALERSHIP

Join in the booming blcycle buslness wlth 
a company In the bike industry for 70 years 
Dealership offers: Nationai advertising; 
the No. (Consumer Guldė) rated bikes in 
their price range; extensive Inventory of 
new bikes, paris accessories, tools; ex- 
pert maintenance and service shop traln- 
Ing; year-round sales promotlon and local 
advertising programs on a co-operative 
basis geared for your exclusive territory: 
locatlon studies nad lease negotiations; 
an experienced company staff for dealer 

development, locatlon set-up and on- 
going management assistance Investment 
approx. $15,000-20,000. For furiher in
formation call Mr. Goldsmith (312) 593- 
8530, or wrlte Cltation Cycle Co., 201 
Scott St., Eik Grove Villaoe. III. 60007.

LARRY’S AUTO BODY 
COLLISION SERVICE 

FOREIGN & DOMESTIC CARS, 
INSURANCE ESTIMATES, 

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

WEŠT MOUNTAIN INN
I ARLINGTON, VERMONT 802 375-6560

RELAX ON A 150 ACRE ĖST ATE, ENJOY A 
SUPERB NEW ENGLAND MEAL IN OUR NORMAN 
ROCKVVELLDINING ROOM. HORSEBACK RIDING 
TROUT FISHING, PUTTING GREEN, HORSE 
8HOES, SVVIMMING, ETC. GOLF& TENNIS NEAR
BY. COMFORTABLE ROOMS. FAMILIES WEL- 
COME1 RESERVE N0W FOR VVINTER CROSS 

COUNTY SKI TRIPS

CORTLANDT $61.500 
CUSTOM RANCH

7 rms, 3 bdrms, V/2 bath, liv rm, 
din rm, eat-in-kifch w/mod. appli- 
ances. Lq playroom w/w carpet, 
garage w/work area. eovered patio 
On 1 landseaped aere. Dead end rd.

Owner (914 ) 739-9382

C.T. EXTERMINATING
for

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

Call 212 525-4538

Elderly Persons Board 
WAYSIDE RESIDENCE 
2 mlles from Asbury Park 
New Buildings — Ali Meals 

“Prlvate Bath in each room” 
Laundry and Care 

Rates — $53.00 per week 
For Information Phone: 

MRS. JENSEN 
(201) 493-3096

A Fortune Cookie’s Throtv 
from the AMEX 

Joyce’s 
MACAO

“The Cantonese Specialties are 

Marvelous” says Cue

Luncheon Cocktalls Dlnner 
44 TRINITY PLACE, N.Y.C.

RES. 425-3810

OPEN DAILY EXCEPT SUNDAY
FROM 11:30 A.M. UNTIL 9:30 P.M.

r

EOUINUNK PA. 18417
TEL 717-224-4136

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estlmates

(212) 441-6024

MANNY SILVIA 
PAINTING & DECORATING 
INSIDE AND OUTSIDE RESIDENTIAL

SPECIALISTS 1369 OAKLAND AVĖ. UNION, NJ.
CALL 201 964-1569

JOHN BUCKNER TOVVING 
180-19 Linden Blvd.

St. Albans, Ouaens, N.Y. 
Junk Cars Wanted We Pay Top Dollars 

CALL 212 528-1900

THUNDERBIRD INN 
23rd. Avė at Surf 

North Wlldwood New Jersey 
A Family Place 

Phone: 609 522-6901

MODERN FURNITURE 
Re Bullder and Re Upholster 

We go to your Kome 
Estlmates Cheerfully glven 

358 South Maple Ava. 
Glen Rock, N.J.

Call 201 445-2411 
Mr. James Waddy

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

cerds.
ISLAND MARINE TAXIDERMY

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

ROAD RUNNER DELIVERY 
SERVICE

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

Area Also Flat Delivery 
Call 201 641-3140 

Mr. Al Dougard

Now you can learn
PAPERHANGING

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

AMERICAN ENGINE AND 
MACHINE COMPANY 

Competitlon Engines Complete Head 
Servlce Machine Shop Faclllties 

Englne Boring 
East 44 Mldland Avenue Paramus, 

N. J. Call 201 967-1094

AUSBON BROWN
431 Convent Avenue

N.Y.C.
Home Clean ing General Vacuum 

Rūgs Clean Floors Wlndows 
Ouallty VVorkmanship 

Call 212 368-1694

BOAT SHOPPING
1974 TROJANS LUHRS, STAMAS, THUNDERBIRDS, 
BOLA 31a. MANY USED BOATS. CALL (401) 

521-6200, ASK FOR JOE.

McKINNON —JOSEPH ROOFING CO. 
Summer Is Here Do lt Nowl 

Rooflng, sldlng, leaks etc. No job too 
small or too big. Free estlmates. 

Call Al McKInnon 864-5127

M. DELAROSA 
GENERAL CONTRACTOR 

1585 E. 172nd ST. BRONX, 
LICENSED, INSURED, PLUMBING 
PLASTER1NG, ROOFING CEMENT 

DECORATING, SEVVERS CLEANED.
CALL 212 328-3500

ILIAS MODES
115-10 Liberty Avė. Richmond Hill 
Weddlng Gowns Made To Order 

Brldesmaids, Flower Girls & Mothers. 
We Also Carry Ready Made at 

Moderato Prices
Call 212 843-4210

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

SOUTHOLE, L.l. 516 765-3010

GEORGIANE BRIDAL HAVEN 
95-17 Jamalca Avė. Woodhaven

WE HAVE EVERYTHING FOR THE BRIDE AND 
HER MOTHER OPEN 6 DAYS A WEEK CALL 

846-9773 OR 845-5858
MR. and MRS. FRANK TEDAYO

I

SPARTA — Rašomos mašinėlėsįv. kalbomis, radlo, spalv. TV, complute- 
riai, iv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 

j Bafry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

« t

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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New Yorko valstijos atstovai lietuvių delegacijose lankiusiose JAV Kongreso narius VVashing- 
tone. Iš k.: Rasa Navickaitė, Gediminas Mikalauskas, Daiva Kezienė, Regina Žymantaitė, 
Vytautas Jurgėla, Anna Gurinskaitė, Bernadeta Tutinaitė. Nuotr. K. Čikoto

Posėdžiavo LMKF New Yorko klubo valdyba
Lietuvių Moterų Klubų Fe

deracijos New Yorko klubo val
dyba liepos 1 posėdžiavo pas sa
vo narę V. Šileikienę Woodha- 
vene. Posėdį atidarė dr. M. Žu
kauskienė, pasveikindama nau
jos valdybos nares ir linkėdama 
sėkmės naujose pareigose. Po to 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Marija Žukauskienė — pirmi
ninkė, Valerija Šileikienė — 
vicepirmininkė, Sofija Sko- 
beikienė — iždininkė, Sofija Ka
činskienė — sekretorė, Elena 
Mickeliūnienė ir Emilija Noa- 
kienė — narės, Eugenija Treima
nienė — korespondentė.

Dr. M. Žukauskienė apžvelgė 
LMKF New Yorko klubo pereitų 
metų veiklą. Pasirodo, kad perei
tais metais klubas parodė daug 
veiklumo. Suruošė eilę paren
gimų. Didelį pasisekimą turėjo 
tradicinis velykinis stalas; atsi
lankė gausus lietuviškos visuo
menės būrys. Manhattan Town 
Hali buvo suruoštas žymaus pia
nisto Andriaus Kuprevičiaus 
koncertas. Prisidėta prie prezi
dento Antano Smetonos minė
jimo, prie Kultūros Židinio atida
rymo ir prie Darbininko šventės. 
Be to, klubas suruošė vaišes Pa
baltijo Moterų Tarybos susirinki- 
'mui, kuriame Regina Rūta Žy
mantaitė perdavė pereitų metų 
pirmininkės pareigas naujai 
pirmininkei, šiemet parinktai iš 
latvių grupės. Piniginėmis au
komis paskutiniu laiku LMKF 
New Yorko klubas yra parėmęs 
įvairių lietuviškų organizacijų 
veiklą. Paminėtinos aukos: Dar

A. A.
Gediminui Alinskui

bininkui — $25.00, Tautos Fon
dui — $30.00, Batuno metiniam 
festivaliui — $20.00.

Po pereitų metų apžvalgos val
dybos narės turėjo gyvas diskusi
jas dėl ateinančių metų veikimo. 
Buvo nustatytos tolimesnės 
veiklos gairės.

Sis valdybos posėdis buvo 
paskutinis prieš vasaros atos
togas. Buvo išsiskirstyta nutarus

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Lietuvių diena - gegužinė, 
rengta rugpiūčio 4 Plattdeu- 
tsche Parke, šiemet sutraukė 
daugiau žmonių, nes buvo pla
čiau reklamuota ir atsidėjus or
ganizuota. Buvo įvairi tokiem 
pobūviam pritaikyta programa 
su dainom, laimės šuliniais, žai
dimais, laimėjimais.

Į Lietuvos vyčiu seimą, ku
ris vyksta rugpiūčio 8 - 11 
Detroite, iš Apreiškimo parapi
joje veikiančios 41 kuopos vyks
ta Antanas Mažeika su žmona, 
Juozas Boley, Helen Kulber ir 
dvasios vadas kun. Stasys Raila, 
kuris drauge nuveš ir klebono 
kun. Pr. Raugalo sveikinomo 
laišką. Tame laiške pabrėžiama, 

kad vyčiai turi laikytis lietu
viškų tradicijų, siūlo išleisti ang
lų kalba lietuviškumo vadovą, 
iš kurio jaunieji vyčiai galėtų 
žinoti apie savo kilmę ir lie
tuviškos kultūros apraiškas. 

visuotinį klubo susirinkimą su
šaukti rugsėjo gale ar spalio 
pradžioj.

Visom klubo narėm valdyba 
linki linksmos ir sveikos vasaros. 
Iki pasimatymo rudenį!

P.S. Rašant šį pranešimą, gauta 
žinia, kad buvusi klubo pirmi
ninkė dr. Marija Kregždienė yra jos 1:30 v. popiet. Kaina ten ir 
susirgusi ir jai padaryta ope
racija. Klubo valdyba ir narės lin
ki jai greit pasveikti.

E. Treimanienė

Algirdas Kačanauskas, parapi
jos vargonininkas, vis dar tebe
serga. Jį pavaduoja kolegos var
gonininkai V. Mamaitis, J. Stan
kūnas, kun. L. Budreckas. Sek
madieniais per 11 vai. mišias 
bažnyčioje būna bendras giedo
jimas.

Kun. Domininkas Valėntis 
buvo pagerbtas pobūviu liepos 
21 parapijos salėje. Kun. Va- 
lentis, amerikietis italas, tobulai 
moka lietuviškai. Jis baigė moks
lus, studijavo Šv. Raštą ir gavo 
mokslo laipsnį. Šiuo metu jis 
talkina Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoje. Vėliau jis nori išvykti 
ir dirbti Punsko lietuvių tarpe.

SIMO KUDIRKOS GELBĖJIMUI KONCERTAS
.S..,:... «j r- lt. .iė-O L I Hu

Spalio 13 d.. Kadangi šio koncerto bilieto 
kaina numatoma tik $3.00, o pel
nas skiriamas kilniems reika
lams, tai neabejojama, kad lie
tuvių visuomenė, gyvenanti , 
New Yorke ir New Jersey vals
tijoje, gausiai jį parems savo ma
loniu atsilankymu.

Visas New Yorko ir New Jer
sey lietuvių kolonijas prašome 
tą dieną susilaikyti nuo panašių 
parengimų.

Linden, N. J.
vai. popiet Lietuvių Laisvės'5

salėj, Elizabethe, sparčiai pro
gresuojantis dainavimo mene 
solistas bas-baritonas Mečys 
Razgaitis ruošia labdaringą 
įdomų žinomesnių operų arijų 
ir lietuvių liaudies dainų kon
certą. Jam akomponuos žinomas 
muzikas Algirdas Kačanauskas.

Šiam koncertui paįvairinti bus 
daugiau žinomesnių meno pa
jėgų, kurių pavardes paskelb
sime vėliau laikraščiuose ir pro
gramoje.

Lietuvių radijo programų su
kaktuvinė gegužinė bus rugpiū
čio 11, sekmadienį, Romuvos 
parke, Brocktone. Sukaktuvinė 
yra todėl, nes ši Stepono ir Va
lentinos Minkų vedama radijo 
valandėlė šiais metais atšventė 
40 metų savo veiklos sukaktį. 
Gegužinė prasidės veik nuo ry
to, o programa nuo 4 vai. po
piet. ■ ; ' :

Programoje dalyvauja: Onos 
Ivaškienės vadovaujami tauti
nių šokių šokėjai, armėnų šokėjų 
grupė — Daron Dancė En- 
semble šoks armėnų ir molda
vų šokius. Bus gražuolės — 
Miss Lithuania of New England 
rinkimas, šokių varžybos. Gros 
Mickey Haberek orkestras. Bus 
dovanų traukimas. Veiks bufe
tas. Autobusas iš So. Bostono 
išeis nuo Lietuvių Piliečių d- 

atgal 3 dol. Įžanga į gegužinę 
suaugusiem 1 dol., vaikams 
50 et.

Laimėjimo dovanose yra So. 
Boston Savings banko 100 dol., 
kongresmano John Moakley ke
lionė į New Yorką ir atgal ir 
kitos. i< .

Solistas Stasys Liepas rugpiū
čio 4 d. koncertavo tėvų pran
ciškonų sodyboje Kennebunk- 
porte, Mainė. Akomponavo mu
zikas Julius Gaidelis. Šiuo lai
ku ten yra daug vasarotojų, ir 
visais savaitgaliais vyksta kul
tūrinės programos.

Inž. Juozui Vaičjurgiui Car- 
ney ligoninėje Bostone buvo pa
daryta operacija. Jis ten išgulė
jo per porą savaičių. O šią 
žinutę rašant, tikime, gal jau bus 
sugrįžęs į namus.

V. T.

Živilė Mockutė - Groh susi
laukė antros dukrytės Ingridos 
Margaritos. Linkime jom abiem 
sveikatos.

Ona Ulevičienė po operacijos 
ir įvairių komplikacijų, išgulė
jusi ligoninėje 5 savaites, jau 
išėjo iš ligoninės ir yra globo
jama mielos Ivanauskienės Dor- 
cbestery.

Įstatymas prieš prievartau
tojus. Massachusetts seimelis 
priėmė ir gubernatorius pasi
rašė įstatymą, kuriuo numato
mos bausmės ne tik už moterų, 
bet ir už vyrų išprievartavimą, 
nežiūrint, ar moterys ar vyrai 
vyrą prievartaus. Taip pat sei
melis priėmė ir gubernato
rius pasirašė įstatymą, kuriuo 
numatoma bausmė už ginklo 
laikymą net iki metų kalėjimo.

Bronius Utenis, Bostono lietu
vių ramovėnų sąjungos narys, 
guli Carney ligoninėje.

100 dol. Lietuvių Fondui. — 
Senosios kartos ateivis ir Pirmor Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 

Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN
CITY,

n h n

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 50 dol. ir 70 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari iki rugsėjo pabaigos

Jonas Jasinskas
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė- ., 

Ocean City, N. J. 08226

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

r

t

Į
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SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai* taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai* a/c — 5%% • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c— 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- Ali Accounts Compounded Daily---------

jo pasaulinio karo veteranas, 
Steponas Janeliūnas, dabar pen
sininkas, suprasdamas Lietuvių 
Fondo svarbą ir reikšmę, per 
laikraščio Keleivio įstaigą įnešė 
Lietuvių Fondan šimtinę. Tai 
gražus lietuviškumo pavyzdys.

Dr. Eduardas J. Jansonas ir 
dantų gydytoja Irena Kubiliūnai- 
tė - Baškienė, abu našliai, žino
mi visuomenininkai ir įvairių 
organizacijų nariai, liepos 20 
susituokė Providence bažnyčio
je. Specialiai giedotinių mišių 
metu dr. Jansono mokslo drau
gas kun. V. Martinkus palaimi
no santuoką. Po ištaigingų pie
tų klebonijoje jaunieji dr. Eduar
das ir Irena Jansonai išvyko 
į New Hampshire kalnus po
vestuvinei kelionei.

Vaišės ir priėmimas bus vė
liau, rudenį, kai jaunieji galuti
nai įsikurs Cape Cod naujai 
pastatytoje viloje, kur nuolatos 
apsigyvens.

mirus, broliui Tadui ir šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Vaclovas BIRUTIS ir šeima

ra

A. A.

Simanui Šiugždai
mirus, liūdinčią žmoną, dukrą ir sūnus su šeimomis 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vincentas ir Pranciška SURMAI

Brangiajam iš šeimos jauniausiam broliui

A. A.
Kęstučiui Simanavičiui

mirus, gilią užuojautą reiškiame sesutei ZUZANAI 
RAJECKIENEI, jos šeimai ir visiems artimiesiems.

Mariia ir Antanas BALČIŪNAI

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Lig. 8 oz. a 16 week supply ?6.00. Money Order P,P.

LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, UI. 60650.J.I.B.
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

PADĖKA
Dėkoju savo brangiems bičiu

liams ir draugams, suradusiems 
noro ir laiko atsiminti mane, 
taip staiga ir netikėtai atsidū
rusį ligoninėj, ten mane lan
kiusiems ir dvasiškai stiprinu
siems, gal dėl to man padėju- 
siems palikti ligoninę anksčiau, 
negu buvo tikėtasi.

Giliausia mano padėka pri
klauso mano artimiesiems kai
mynams E. ir M. Cibams, mano 
sesutei M. Karečkienei, O. ir S. 
Kreivėnams, A. Verbylai (ne tik 
lankiusiam, bet ir įtaisiusiam 
nemokamą televiziją), O. ir T. 
Slapšiams, A. Ruzgui, K. Ba- 
čauskui, E. ir A. Reventams, A. 
Maceikai, G. ir J. Valaičiams, L. 
ir V. Ciplijauskams, I. ir J. Vil- 
galiams, H. Miklui, R. Pundze
vičiui, J. Kumpikui, A. Jončiui, 
I. Kazlauskui, J. Vilkaičiui, A. 
Koncei, V. Gerulaičiui, E. Ei
bėms, B. Ilčiukui, P. Povilaičiui, 
ponioms Griškienei, Petrikie- 
nei, V. Šileikienei, P. Šeibienei, 
panelei J. Rūkaitei, Mr. J. Rez- 
ny ir Mr. A. Rundal.

Taip pat mano širdingiausia 
padėka priklauso Šaulių S-gos 
Tremty pirmininkui V. Tamo
šiūnui, užjautusiam mane raštu.

Negaliu pamiršti ir savo gydy
tojų dr. Shermano ir dr. Mil- 
lerio, kurie tikrai su pasišven
timu mane gelbėjo, o taip pat 
ir savo gerųjų samariečių, kurios 
mane slaugė daugiau kaip buvo 
reikalinga.

Tiek daug turint nuoširdžių 
draugų, yra nebaisu ir nelaimei 
ištikus.

Vaclovas Butkys

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590; 881-7729

STimUnTat, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Afflliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams* televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais Ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto ild 
4 valandos popiet

*7

MOŠŲ SKYRIAI
Allenttnvn, Pa. — 126 THghman Street 
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ..
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .. 
Buffalo 12, N. Y. — 701 FUlmore Avenue ..............
Chicago 22, BL __  1241 No. Ashland Avenue-----
Chicago* DL 60629 — 2608 West 69 Street..............
Chicago* DL 60609 — 1855 West 47 Street ..........
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenihvorth Avenue ... 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ... 
Farnringdale, N. J. — Freewood Acres Rt 9..........
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ... 
Hartford 6* Conn. — 122-126 Hillside Avenue ... 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Neroark, N. J. — 378 Market Street ......................... .
New York 3* N. Y. — 78 Second Avenue..............
New York 3, N. Y. —• 141 Second Avenue............
Phlladelphla 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue ..... .
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ............. .
South Rlver, N. J. — 41 Whltehead Avenue ......... .
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ......
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .................
Utlca* N. Y. — 963 Bleeker Street .........................

i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

435-1654 
MMZtt 
467-6465
895-0700

_____. 486-2818 
_____  9284787 
_____ 876-6755 
_____  771-0696 
_____  865-6780 
_____  863-0494 
_____  365.6740
.......... 249-6216 
........... 885-6550 
...........  642-2452
...........  674-1540
___ .... 475-7430 
__ ..... 769-4507 
_____  381-8800 
_____  257-6320 
_____  475-0746 
___ .... 892-0306 
_____  732-7476
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IJAKRININĖAS
■■■■■■■■■■*
Redakcija .......  827-1352 Atlanto rajono skautų -čių sto-
Administracija .............827-1351 vyUa įvyksta rugpiūčio 24 - rug-
Spaustuvė ..... <............. 827-1350 sėjo 2 dienomis.
Vienuolynas ................. 235-5962 Stovyklos adresas: Lake of
K. Židinio salė .......... 827-9645 įsiės, Scout Reservation, North

Stonington, Conn.
Vliko pirmininkas dr. K. Va

liūnas su savo šeima liepos 25 
išvyko 3 savaitėms atostogų į 
Wyoming valstiją. (E.)

Į Liet. Fronto Bičiulių stovyk
lą, kuri vyksta rugpiūčio 4-11 
Dainavoje, iš Nevv Yorko išvyko 
J. Pažemėnas. Savaitgaliui nu
važiuoja Adolfas ir Jadvyga 
Kregždžiai.

Mokytojų savaitė vyksta Dai
navoje nuo rugpiūčio 11 iki 18. 
Iš New Yorko važiuoja mokyto
jos E. Ruzgienė, J. Kregždienė 
ir Birutė Radzivanienė.

Solistė A. Simonaitytė iš Chi
cagos atvyksta į Nevv Yorką ir 
čia koncertuoja gruodžio 1 Kul
tūros Židinyje. Koncertą rengia 
Liet. Religinė Šalpa ir Liet. 
Kat. Moterų Kultūros Draugija. 
Jis skiriamas Šventiesiems Me
tams pasitikti.

Juozas ir Elena Andriušiai 
liepos 4 savaitgalį į savo va
sarvietę netoli Oneonta, Wells 
Bridge, N. Yorko valstybės šiau
riniuose kalnuose, buvo pasi
kvietę nemaža svečių iš New 
Yorko. Juos gražiai priėmė ir 
pavaišino, svečiam buvo su
rengtas didelis laužas su visa 
laužo nuotaika. Sodyboje ant 
kalnelio plevėsavo dvi vėliavos 
— Amerikos ir Lietuvos.

Liudas Tamošaitis, fotografas, 
labai mielai ir uoliai patarnauja 
Darbininko redakcijai. Kai tik 
buvo reikalas, jis visada neat
sisakė, atėjo ir fotografavo, laiku 
pristatė nuotraukas. Ir dabar jis 
išaiškino iš Kennebunkporto li
teratūros šventės parvežtus fil
mus ir padarė nuotraukas. Dar
bininko redakcija dėkoja jam už 
tą bičiulystę.

Vytauto Maželio fotografijos 
paroda bus rugsėjo 7-8 Kul
tūros židinyje. Parodoje bus iš
statyta gana daug nuotraukų iš jo 
plačios fotografo veiklos — por
tretai, visuomeninė veikla, me
niškos nuotraukos, gamta.

Į lietuvių dieną Lakewood 
Park organizuojamas autobusas. 
Tai 60-ji lietuvių diena, į kurią 
suvažiuoja daugybė Pennsyl
vanijos lietuvių ir iš gretimų 
valstybių. New Yorke autobusą 
organizuoja Petras Lisauskas iš 
Maspetho. Tel. TW 4-8087. Lie
tuvių dienoje — piknike taip 
pat veiks ir Darbininko spaudos 
kioskas.

Romas Kezys, žinomas visuo
menininkas, Laisvės Žiburio ra
dijo valandėlės vedėjas, su šei
ma persikėlė į naujus namus. 
Dabar jo adresas yra: 217 - 25 
54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.

Dr. Antanas Butkus spalio 20 
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
skaitys paskaitą tema — širdies 
ligos ir jų priežastys. Paskaitą 
ruošia ALTS-gos 11-šis Rich- 
mons Hill skyrius.

Studentų ateitininkų stovykla 
šią vasarą įvyks rugpiūčio 25 
- rugsėjo 2 Assembly of God 
stovyklavietėje, Big Prairie, 
Ohio. Mokestis stovykloje 55 
dol.; tiems, kurie iš anksto val
dybai prisiunčia, tik 50 dol. Sto
vyklavietė erdvi, moderni vieta 
Ohio laukuose ir yra maždaug 
90 mylių į pietus nuo Clevelan
do. Platesnį stovyklos apibūdi
nimą bus galima rasti SAS ap
linkraštyje.

Registracijai ir kitai informa
cijai rašykite: Jurgis Joga, 85 
House Drive, Akron, Ohio 
44319.

Antaninai Bendorienei buvo 
padaryta operacija. Jau grįžo iš 
ligoninės ir gydosi namie. Šiuo 
metu ji gyvena Pennsylvanijos 
valstijoje.

PADĖKA

Stovykla pavadinta Šventa
ragio vardu. Jai vadovauja v. s. 
Alfonsas Samušis. Brolijai — 
j.v.s. Mykolas Manomaitis, o 
Seserijai — ps. Regina Petrutie- 
nė, jos pavaduotoja — vyr. sk. si. 
Antanina Bulotienė.

Seserijos stovykla susideda iš 
trijų pastovyklių, kurioms va
dovauja:

Vyr. skaugiu pastovyklės va
dovė — vyr. sk. Auksė Bud- 
reckienė.

Skaučių pastovyklės štabas: 
vadovė — s. R. Česnavičienė, 
pavaduotoja — vyr. sk. vyr. si. 
V. Aleksandravičiūtė, progra
mos vedėja — vyr. sk. vyr. si. 
R. Aleksandravičiūtė, progra
mos vedėja — vyr. sk. Birutė 
Zdanytė.

Jaun. skaučių pastovyklės šta
bas: vadovė — ps. A. Katinienė, 
adjutantė — vyr. sk. psl. Eglė 
Šukytė, komendante — vyr. sk. 
vyr. si. Rasa Milukaitė, progra
mos vedėja — vyr. sk. Valė 
Čepienė, sporto ir laužų vadovė 
vyr. sk. si. Sigita Banevičiūtė.

Vadovai ir vadovės jau dabar 
kruopščiai ir intensyviai ruošiasi 
Šventaragio stovyklai ir su gied
ria nuotaika bei pasiryžimu lau
kia atvykstančių brolių ir sesių.

Ligi pasimatymo stovykloje!
ij-

100 METŲ NUO 
PREZ. A. SMETONOS 

GIMIMO

Literatūros šventėje
M. Vasyliūnas, Tėv.
ninkas. Nuotr. Beatričės Vasarės

po koncerto. Iš k. solistė Gina Čapkauskienė, pianistas Vytenis 
Leonardas Andriekus, O.F.M., Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmi-

LITERATŪROS ŠVENTĖ IR KONCERTAS
KENNEBUNKPORTE
Dainavo solistė Gina Čapkauskienė

Liepos 28 Kennebunkporte, 
pranciškonų vienuolyno va
sarvietėje, buvo literatūros 
šventė — Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos įteikimas. 
Premija įteikta rašytojui Juozui 
Kralikauskui už jo romaną Taut
vilą. Įteikimo iškilmės buvo pla
čiai aprašytos praeitame Darbi
ninko numeryje.

Pradedama skaitymu
Antroji šventės dalis pradėta 

skaitymu iš premijuoto romano. 
Pačiam laureatui paprašius, iš
trauką su artistišku raiškumu ir 
vaizdingumu paskaitė Stasys 
Santvaras.

Šiame koncerte ji atliko įvairią 
ir plačią programą net su pen
kiais išėjimais į sceną.

Pradžioje buvo Haendelio tri
jų oratorijų ištraukos: Oh! had 
I Jubal’s lyre iš oratorijos Joshua, 
toliau — Oh sleep, why dost 
thou leave me — iš Semele ir 
Let the bright Seraphim — iš 
Samson. 
dainavo iš 
kai.

Oratorijų ištraukas 
originalo — angliš-

Stanislava Murofsky - Buniu- 
tė po trumpos ligos mirė liepos 
8. Palaidota liepos 11 iš Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios Eli
zabeth, N. J. Paliko liūdintį 
vyrą, sūnų ir dukrą su šei
momis ir motiną našlę Bunįenę 
bei kitus gimines.

Rugpiūčio 10 sueina šimtas 
metų, kaip gimė pirmasis Lie
tuvos prezidentas Antanas Sme
tona. Gegužės 12 Kultūros Ži
dinyje buvo surengta speciali 
akademija, kuri paminėjo drau
ge ir jo mirties 30 metų su
kaktį.

Dabar gimimo 100 metų su
kaktis bus prisiminta per Lais
vės Žiburio radiją rugpiūčio 11. 
Bus speciali programa, kurio
je girdėsime prezidento maršą,

Dainuoja solistė 
Gina Čapkauskienė 

Tolimesnė iškilmių dalis teko 
solistei Ginai Čapkauskienei.

Mirus mano vyrui Vytautui 
Čėsnai, nuoširdžiai dėkoju ra- 
movėnams, kurie šermeninėje 
pravedė atsisveikinimą, dail. Jo
nui Rūteniui ir muzikui Vytau
tui Kerbeliui už pąsąkytas at
sisveikinimo kalbas, dail. Jur
giui Juodžiui už kalbą4 ;kapiriėr paties prezidento kalbą, pasaky- 
se. tą Chicagoje (kalba labai puikiai

- įrašyta į garsinę juostą). Girdė-
Dėkoju Juozui ir Elenai And- sime taip pat Antano Diržio žo- 

riušiams, kurie labai padėjo jose dį. Jonas Rūtenis skaitys ta

Brunonas Nemicas, iš We- 
thersfield, Conn., besilankyda
mas pas savo gimines New Yor
ke, buvo užėjęs ir į Darbininko 
administraciją, užsisakė laikraštį 
ir spaudai paremti paliko auką.

proga sukultą poemą — Pro 
patria. Užbaigiama daina — Lie
tuva šiaurės pašvaistė.

Visa programa įrašyta į juostą 
Laisvės Žiburio radijo studijoje. 
Muzikos įrašymus tvarkė ir pri
žiūrėjo Vytautas Strolia.

dienose; ypatingai dėkoju Ele
nai Andriušienei, kuri davė 
žiupsnelį žemės iš Lietuvos. Ta 
žemele buvo užbertas velionies 
karstas.

Dėkoju visiems užprašiu
siems mišias, atsiuntusiems gė- 

, les ir aukojusiems Kultūros Ži
diniui, dėkoju visiems atsilan
kiusiems į šermeninę ir palydė- 
jusiems į kapus. J.., .•.•••

. •' vo draugus Moritrealyje, iš ten
Dėkoju Eugenijai Venckienei nuvyko vasaroti į Kenebunkpor- 

dešimtųjų mirimo metų sukak- U? nuošukas.
tį minint, gedulingos'mišios buš??.'.’ °........
aukojamos Tėvų Pranciškonų rožančiaus spkalpėjimą c ir pažįstamus. Kun. A. Račkaus-
koplyčioje, 341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y., rugpiūčio 17 
dieną, 11 vai. ryto.

Tuojau po pamaldų bus lan
komas velionies kapas. Po to 
— namuose pasivaišinimas.

Velionies žmona nuoširdžiai
prašo visus jį prisimenančius pa
simelsti ir pasivaišinti.

— Seselių sodyboje Putnam, 
Conn., laukiami svečiai! Kam
bariai erdvūs, saulėti, naujai at
remontuoti. Maistas geras ir g ga
minamas lietuviškais papročiais. 
Maloni aplinka. Paplūdimiai už 
4-7 mylių, puikus pušynėlis. Kai
nos visiem prieinamos. Prašome 
pranešti iš anksto: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Tel.: (203) 
928-5828.

f-

Birutė ir Bernardas Vindašiai 
su savo dukra Dalia, iŠ Chica
gos, atostogaudami aplankė sa-

Išvykstant iš Brooklyno, par
duodami baldai: valgomojo sta
las su 4 kėdėm, sofa, virtuvė 

___ _ __________ stalas, patefonas, radijas ir kt. 
ųž> padarytus Tilipus . ir Liudui. to pranciškonų vasarvietę. Po- smulkūs dalykėliai. Tel. 449- 
.., : '• rai dienų buvo sustoję ir New 9596.

Dėkoju kun., ..Rąilai-'U ’̂ Yorke, kur aplankė savo gimines o
__  □j_.il X” •. ‘' ■ —• ’ — vVnnnnavpnp nnraiinnarnas 2 

niiiėje, kuri. P. Raugalui už au
kotas mišias ir rnaldas kapinėse.

Dėkoju J. Garšvai už gražų 
laidotuvių pravedimą ir V. Be
leckui už gerai suorganizuotus 
polaidotuvinius pietus.

Dėkoju visiems už pareikštas 
užuojautas ir suteiktą bet kokią 
pagalbą.

Vokiškai
Mozarto operos Žaidė — Ruhė 
sanft, mein holdes Leben.

Vasarotojam skyrė tris meilės 
dainas: Budriūno — Mano mei
lė, Gudauskienės — Meilės sap
nas (daina be žodžių), Laumens- 
kienės — Tyra meilė.

Toliau girdėjome: Budriūno
— Dainos gimimas, dvi Gruo
džio dainas — Aguonėlės, Ru
giagėlės ir Gaidelio — Poetas. 
Šią paskutinę dainininkė skyrė 
poetui Leonardui Andriekui.

Pabaigoje — ištraukos iš dvie
jų Verdi operų: Caro nome — 
iš Rigoletto ir Sempre libera
— iš La Traviata.

Publika labai šiltai sutiko ir 
priėmė jos dainavimą. Daug 
kartų buvo kviečiama į sceną. 
Pabaigai bisui padainavo dainą 
apie paukštelį, kuris nori dai
nuoti Lietuvoje.

Solistei akomponavo Vytenis 
M. Vasyliūnas.

Koncertas praėjo pakiliai ir 
patraukliai. Solistė buvo labai 
puikioje formoje ir dainavo su 
įkvėpimu ir su nuotaika, kaip 
reta. Jai įteikta gėlių.

Antrąją dalį pravedė Paulius 
Jurkus. Sceną skoningai pa
puošė Beatričė Vasarė. Čia buvo 
išstatytas V. Kašubos Rūpintojė
lis ir didelė lauko gėlių puokš
tė.

dainavo ištrauką iš

Vaišės
Po koncerto kava ir pyragai

čiais buvo pavaišinti visi kon
certo dalyviai. Bibliotekoje šam
panu buvo pavaišinti visi pro
gramos dalyviai, rašytojai, me
nininkai ir jų svečiai. Rašytojų 
Draugijos pirmininkas Tėv. L. 
Andriekus, OFM, pirmiausia pa
kėlė tostą už šių metų laureatą 
J. Kralikauską, paskui už vieš
nią solistę Giną Čapkauskienę. 
Taip pat buvo pristatyta ir jos 
mamytė — p. Butkienė, atvykusi 
drauge iš Montrealio į šį kon
certą.

Nemaža buvo atvykusių iš 
Bostono specialiai į šį koncertą. 
Jie tą pat vakarą ir iškeliavo.

Tai pirmas Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos įteikimas 
šioje gražioje lietuviškoje va
sarvietėje, įteikimas atostogų 
metu. Šiuo faktu reikia tik pasi
džiaugti, nes tai buvo graži me
no šventė. (p.j.)

Ekskursija į 
Kennebunkport, Maine 
Tradicinė rudens ekskursija 

autobusu pas T. Pranciškonus 
įvyks rugpiūčio 31 ir rugsėjo 1- 
2.

Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, rugpiūčio 31 d., 9 
vai. ryto ir pakeliui sustos prie 
Šalinskų šermeninės 84-02 Ja
maica Avė., VVoodhavene. Grįž
tama rugsėjo 2 d. vakare.

Kelionė, nakvynė ir 5 kartus 
valgis — asmeniui 55 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T. 
Petrui (212) 827-1351, Broliui 
Kazimierui 235-5962, Marytei 
Šalinskienei 296-2244. Gautas 
patogus autobusas. Anksčiau 
užsiregistravę gali pasirinkti 
vietas.

Žmona Liucija

EKSKURSIJA Į

LIETUVIŲ DIENĄ 
Lakewood, Pa.

rengiama rugpiūčio 18, sekmadienį.

Autobusas išvyksta nuo Maspetho Lietuvių Piliečių 
klubo rugpiūčio 18, 8 vai. ryto. Pakeliui sustoja prie 
Shalins Funeral Home Woodhavene.

Kelionės reikalais skambinti P. Lisauskui tel. HA9- 
9986 arba į namus 335-3438.

ko palydėti, jie lankėsi ir Dar
bininko redakcijoje. Iš čia iš
vyko į Chicagą.

VVoodhavene parduodamas 2 
šeimų mūrinis namas su įrengtu 
rūsiu ir moderniom virtuvėm. 
Tel. 441-1182.

Birutė, Dalia ir Bernardas Vindašiai New Yorke prie JT.

AR VADOVĖLIAI
i

tyrinėti ir viešai paskelbti apy
skaitas. Kiek vadovėlis pareika
lavo išlaidų, kiek sumokėta au
toriui, dailininkui, spaustuvei? 
Kiek iš vadovėlio gauta? Dabar 
tokie laikai, kad žmonės mėgs
ta šnekėti ir, na, šešėlį meta: 
girdi, kažkur kiaura ir nuteka į 

jšalį. Tokias kalbas sustabdytų 
tik konkretūs apyskaitų pa
skelbimai.

Lietuvių Fondas, skirdamas 
nemažus pinigus vadovėliam 
leisti, turi imtis iniciatyvos, 
kad tie vadovėliai būtų geresni, 
labiau pritaikyti šių dienų vai
kam. Užaugo eilė pedagogų, ku
rie čia baigė mokslus, čia moky
tojauja. Jie turi būti įtraukti į 
komisijas, į redaktorių kadrus. 
Švietimo Taryba negali palikti 
taip sau klausimo — kas para
šys, to ir leisim. Ji pati turi or
ganizuoti naujus vadovėlius, 
studijuoti, tobulinti, kad me
džiaga būtų lanksti ir pritaiky
ta darbui, (p.j.)

(atkelta iš 3 psl.)

nius, kyla visokiausių klausi
mų. Reikia ir čia suderinimų, 
išlyginimų. Toks dailininkas 
grafikas turi visą knygą “susiū
ti” — sutvarkyti, kad ji 
patraukli ir išlyginta.”

būtų

Kaip su jų kaina?
Vadovėliai yra labiausiai per

kama knyga. Štai naujas vadovė
lis “Tėvų nameliai brangūs” 
atsieina 9 dol. Tai didelis pini
gas. Reikia manyti, kad vadovė
lis save apmoka.

Bet kaip čia yra, kad Lietuvių 
Fondas skiria didelius pinigus 
vadovėliam leisti. Kur tie pini
gai eina? Pradžiai jie reikalingi, 
nes padengia reikiamas išlaidas. 
Bet paskui juk vadovėlis suren
ka nemažus pinigus Švietimo 
Tarybai? Kur tada eina tie Fon
do pinigai?

Fondo vadovybei reikėtų 
imtis iniciatyvos klausimui iš-
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