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Kipro kylys vis 
labiau skaldo

Pusės Nevv Jersey didumo 
teritorija — Kipro sala tebeskal
do Vakarų sąjungą. Sutarimo 
tarp Graikijos ir Turkijos nema
tyti. Kipro graikai pagrasino par
tizaniniu karu, turkai atsakė pa
žadu už du-tris turkus išplauti 
2-3000 graikų. Graikija priėmė 
Sovietų siūlymą konfliktą paves
ti Saugumo Tarybos atstovam su 
Graikijos, Turkijos bei Kipro 
graikų ir turkų atstovais, Turkiją 
tą siūlymą atmetė.

Turkai mato, kad karinė jėga 
daugiau reiškia negu Saugumo 
Tarybos žodžiai, tad iš užimtos 
teritorijos iškrausto ne tik grai
kus, bet iš turkam svarbių stra
teginių vietų įsakė išsikraustyti 
ir J. Tautų kariuomenei.

Graikai tegalėjo atsakyti, ati
traukdami savo kariuomenę iš 
Nato, kuris negina savo nario, 
ar demonstracijom reikšti nusi
vylimą Amerika. Tiesa, valsty
bės sekr. Kissingeris pareiškė 
rugpiūčio 19, kad jis ragino Tur
kiją “rodyti lankstumo”, ir guo
dė graikus, kad derybose jis rū
pinsis apsaugoti graikų “tautinę 
savigarbą”. Į tai graikų atsaky
mas: mes norim darbų, ne žo
džių. Savo ruožtu Graikijos vy
riausybė pranešė Amerikai, kad 
nori svarstyti Amerikos bazių 
Graikijoje įrengimo likimą. Tai 
užuomina, kad tuos įrengimus 
siekia perimti patys graikai.

Kissingeris pareiškė, kad 
Amerika nesiduos veikiama de
monstracijų ir grasinimų. O kai 
kur spaudoje pasirodė ir ciniškų 
balsų: esą Turkija kelis kartus 
stipresnė, ir ji labiau kontro
liuoja išėjimą iš Juodųjų jūrų. 
Taigi svarbesnė Amerikai nei 
Graikija.

Negyja ir Izraelio 
Arabų žaizdos

Valstybės sekr. Kissingeris 
žada vykti į vidurinius rytus gal 
spalio mėn. Arabų ministeriai 
reikalauja naujo žingsnio taikos 
su Izraeliu link. Jordanija rei
kalauja, kad Izraelis pasitrauktų 
iš Jordano vakarinio kranto per 
kelias mylias; Egiptas reikalauja 
daugiau Sinajaus dykumos; Si
rija Golan aukštumų; Saudi Ara
bija — arabam turi būti grą
žinta rytinė Jeruzalės dalis; o 
visi arabai reikalauja spręsti pa
lestiniečių klausimą.

Izraelio vyriausybė aliar
muoja, kad arabai rengia naują 
karą. Arabų diplomatai atsako, 
kad jie tenori taikos ir taikingu 
keliu nori to, kas buvo sutarta 
Saugumo Taryboje spalio 23.

, Tuo tarpu arabų valstybės su
tarė spalio 26 konferenciją — 
tartis dėl naujų bendrų žingsnių 
į talką. O Saudi Arabija ir Al- 
žiras sutarė nemažinti aliejaus 
kainų.

Arabai pasiūlė Portugalijai 
400 mil., jei neleis pasinaudoti 
Azorų salom Amerikai ginklus 
gabenant Izraeliui.

Debesėliai aplink 
Kissingerio aureolę

Priekaištus Kissingeriui dėl 
Watergate senato komisija 
vieningai išblaškė. Bet dabar ki
lo priekaištų dėl Kissingerio po
litikos, kuri prileido Nato rytinio 
sparno palūžimą Kipro konflik
te, Graikijos atitrūkimą nuo Na
to ir ypačiai grėsmę Amerikai 
netekti bazių Graikijoje ir Kre
toje.

NYT štabo narys G. Hovey 
kritikavo Kissingerio neveiklu
mą, jo nevykusius pareiškimus 
Graikijos atžvilgiu ir leidimą su
silpninti Nato. Kitas apžvalgi
ninkas NYT tiesiog sakė, kad 
Kipro padėtis “rimtai pakirto pa-

S. KUDIRKA IŠ KALĖJIMO IŠLEISTAS
Ar išleis į Ameriką

Darbininko pereitos savaitės 
nr. paskelbtą žinią apie Simo 
Kudirkos paleidimą iŠ kalėjimo 
ir grąžinimą pas motiną pa
tvirtino ir amerikiečių spauda.

NYT rugp. 31 paskelbė savo 
korespondento Christopher S. 
Wren, kita spauda AP agentū
ros informaciją. Žinių šaltinis — 
disidentų vadas fizikas Andrei 
Sacharovas. Sacharovas pa
reiškė, kad S. Kudirka buvo pa
leistas rugp. 23 iš Vladimiro 
kalėjimo, į kurį jis buvo nese
niai atkeltas iš Potmos (Mar- 
dvių) lagerio, nes ten Kudirka 
buvo dalyvavęs bado streike. 
Vladimiro kalėjime — pastebė
jo Sacharovas — režimas yra 
griežtesnis.

Iš Vladimiro paleistas Kudir
ka atvyko į Maskvą, bet čia ne
susitiko su jokiais draugais. Ne
simatė su juo ir Sacharovas. Ku
dirka išvyko tiesiai pas motiną 
Šulskienę.

Rugpiūčio 30 Amerikos atsto
vybė neturėjo jokio ryšio su Ku
dirka nei žinių apie jo paleidi
mą, nors atstovybė tris kartus 
buvo reikalavusi pasimatyti su 
Kudirka pagal 1964 pasirašytą 
konsularinę sutartį.

Kudirka paleistas — sako Sa
charovas — aukščiausio sovieto 

sitikėjimą Kissingeriu”, o prof.
F. Lowenheim (rugp. 29) pažiū
rėjo į Kissingerį kaip į Nixono 
bendradarbį, kuris “tariamai 
nieko nežinojęs, nieko nesiun
čiojęs, nieko neklausęs, prieš 
nieką neprotestavęs — tad atei

na laikas jam pasekti Nixonu ir 
pasitraukti”.

Iš kitos pusės paliečia Kis
singerį Paul Scott (Wanderer 
rugp. 8). Jis informuoja, kad šen. 
Jacksono pakomisė tebetiria 
skandalingą kviečių pardavimą 
Sovietam už 2 bil. dol. 1972; 
esą raštu pareikštos direktyvos 
parduoti ėjo iš Kissingerio, tada 
prezidento patarėjo.

Tai vis debesėliai apie Kis
singerio aureolę. Nuostabiau, 
kad jie eina daugiau iš tos spau
dos, kuri vadinama liberaline.

-o-
Gallupas rado, kad 56 proc. 

reikalauja buv. prezidentui 
Nixonui bausmės už Watergate 
nusikaltimus.

Prezidentą Fordą pagal Gallu- 
pą remia 71 proc. Laikraštis 
Wanderer paskelbė kampaniją 
prieš Rockefellerio tvirtinimą 
viceprezidentu. Kaltina, kad jo 
dėka “nužudyta New Yorke trys 
ketvirtadaliai milijono negimu
sių kūdikių”.

Amerika nuo rugsėjo 4 pasi
keičia diplomatais su Rytų Vo
kietija, kada Maskva paspaudė 
savo satelitą nekliudyti susisie
kimo su vakarų Berlynu.

Sovietų pirma kritika prezi
dentui Fordui dėl jo reikalavi
mo skirti 29 mil. karinei bazei 
Diego Garcia saloje. Fordas bu
vo pasakęs, kad Sovietai jau turi 
Indijos vandenyne 3 bazes. So
vietai tai neigia.

Prez. Fordas pareiškė, kad 
Amerika nesipriešins, jei Ameri
kos Valstybių Sąjunga nutartų 
diplomatinius santykius su Ku
ba.

Bedarbių Amerikoje 5.3 proc., 
New Yorke 7.5. Kainos tebeky
la. Infliacija eina visuose Vaka
ruose. Vokietija paskolino Ita
lijai 2 bil. dol. Italijos biudže
to deficitas 20 bil.

Solženicynas paskelbė, kad 
knyga “Ramusis Donas” esanti 
parašyta ne Šolochovo, bet anti- 
bolševikinio rašytojo Krukovo, 
kuris 1920 mirė šiltine. Knyga 
buvo išleista 1928, kai Šolocho- 
vui buvo 23 metai.

— spėjama

sprendimu. Tai buvęs Maskvos^ 
gestas Amerikai, kad iš jos gautų 
didžiausio palankumo principą 
sovietų prekėm.

NYT sugretina Kudirkos pa
leidimą su žydės Silva Zalman- 
son paleidimu. Jai taip pat buvo 
skirta 1970 m. 10 metų sunkių
jų darbų už mėginimą Lenin
grade pagrobti lėktuvą ir išskristi 
į Skandinaviją. Ją paleido 
anksčiau už Kudirką, leido pasi
matyti su jos vyru Kuznecovu, 
nuteistu 15 metų, kuris betgi 
nepaleidžiamas.

NYT tepažymi, kad Sovietai 
nei Kudirkos nei jo motinos 
nepripažįsta Amerikos pilie
čiais. Bet šis paleidimas gali

Simo Kudirkos motina Marija Šulskienė ir Kudirkos vaikai 
— Lolytė ir Evaldas.

BALTIEČIAI DEMONSTRAVO 
WASHINGTONE

Washingtone prie Australijos 
ambasados rugpiūčio 17 de
monstravo lietuviai, latviai ir es
tai. Apie pusantro šimto žmonių 
savo plakatuose pasmerkė Aust
ralijos dabartinės vyriausybės 
negarbingą veiksmą pripažįstant 
Rusijai teisę į Baltijos kraštų 
teritoriją. Gal tiksliausiai šį 
Australijos nusikaltimą apibrėžė 
nešami plakatai: “Australija, 
pati buvusi kolonija, remia rusų 
kolonializmą,” “Australija yra 
laisvojo pasaulio išdavikė.”

Pirmą kartą Washingtono is
torijoj įvyko demonstracijos 
prieš Australiją. Kai kuriose gat
vėse sulaikytas judėjimas. Ma
tėsi vėliavos, plakatai, žmonės, 
būriai policininkų zujo aplink 
ant motociklų. Kiti policininkai 
matavo 500 pėdų nuo Australi
jos ambasados, ir stabdė de
monstrantus, kad neprieitų ar
čiau. Jie buvo draugiški ir supra
to baltiečių reikalą. Po valandos 
laiko demonstrantai nutarė eiti 
link Baltųjų Rūmų, bet čia rei
kėjo praeiti pro Sovietų amba
sadą. Policija prašė palaukti kol 
sužinos, ar galima ta kryptimi ei
ti. Buvo vėl pranešta, kad laiky
tis 500 pėdų atstumo. Daug pra
eivių ėmė dalinamus lapelius ir 
norėjo sužinoti kodėl baltų tau
tos demonstruoja prieš Austra
liją . . . Vaizdui paįvairinti “da
lyvavo” ir Australijos kengūra su 
raudonu kūju ir priekalu ant nu
garos (tam buvo gauta labai 

reikšti, kad Sovietai duos išvy
kimo vizas. Ir AP sako, kad to
kia galimybė dabar yra, kai 
Amerika Kudirką yra pripaži
nusi Amerikos piliečiu. Apie ga
limybę šeimai išvykti neužsime
na nė vienas šaltinis.

-o-
Simas Kudirka šiuo metu pas 

motiną Griškabūdy. Rugsėjo 1 
su juo buvo kalbėtasi telefonu iš 
Amerikos.

Valstybės departamentui pra
nešta, kad Griškabūdy jis lauks 
direktyvų, ar atvykti į Amerikos 
ambasadą Maskvoje ar ambasa
dos pareigūnai atvyks į Griška
būdį.

Šią informaciją laikraščiui at
siuntė dr. Roland Paegle, Sea- 
mans Education Federation pir
mininkas.

įspūdinga iškamša). Ji ypač pa
tiko televizijos reporteriam . . .

Australų ambasadoj bei fasade 
nesimatė jokio judėjimo. Tik 
patruliavo būriai Amerikos poli
cininkų. Demonstracijai einant 
prie galo, bet dar neišsiskirs- 
čius, iš demonstracijos išsiskyrė 
trys vyrai ir su oficialiais raš
tais bei parašais ėjo link am
basados. Delegaciją sudarė prof. 
JonaspGenys (lietuvis), prof. Ta- 
livaldis Šmits (latvis) ir inž. Mai- 
do Kari (estas). Tuoj pat juos pa
sitiko policija ir ant laiptų stovįs 
civilis, kuris sakėsi esąs amba
sados saugumo viršininkas. Jis 
tuoj pat pasakė, kad čia de- 
.monstruoti negalima. Delegatai 
pasakė, kad jie ne demonstruo
ja, bet vizituoja — nori pasi
kalbėti. Civilis atsakė, kad am
basadorius įsakė nieko neįleisti. 
Delegatai dar paklausė ar amba
sadorius tikrai įsakė neįleisti 
baltų delegacijos. Kai jis dar 
miksėjo, išniro kitas vyras ir lie
pė delegaciją įleisti — jis buvo 
oficialus ambasados konsulas. 
Priėmė konferencijų salėj ir 
bandė išaiškinti Australijos už
imtą poziciją. Delegatai atrėmė 
visus jo motyvus ir aštriai kriti
kavo šios buvusios kolonijos 
veiksmus. Buvo jam priminti 
Baltijos kraštų vargai, trėmimai, 
persekiojimai ir kankinimai. 
Taip pat buvo priminta, kad 
anksčiau ar vėliau Rusijos da-

(nukelta į 2 psl.)

Užėjus vasaros karščiam ir 
atostogų laikui mūsų organizaci
nė veikla laikinai aprimsta, gi 
organizacijų vadovai turi progos 
pailsėti ir ruoštis rudens ir atei
nančių metų darbui. Po ilgesnės 
pertraukos artėją darbai sušaukė 
ir LB Krašto valdybos narius 
penktajam šių metų posėdžiui.

Pirmiausia buvo patvirtintas 
A.Kairio pristatytas Kultūros Ta
rybos sąstatas. Pasidžiaugta 
pirm. A. Kairio sugebėjimu į- 
traukti į LB Kultūros Tarybą 
ne tik skirtingų amžių, bet ir į- 
vairių ideologinių įsitikinimų 
asmenis, kas neabejotinai paį
vairins ir praturtins mūsų kul
tūrinį veikimą.

Susilaukta labai palankių įver
tinimų apie LB leidinį “Dainos 
Chorams”, kuris dabar yra plati
namas. Malonu, kad net Water- 
burio amerikiečių laikraštyje šis 
leidinys paminėtas kaip “The 
attractive book, designed to 
serve as musical anthology”. Ra
šyt. P. Naujokaičio parašytas 
“Lietuvių Literatūros Istorijos” 
I-sis tomas taip pat yra labai 
palankiai sutiktas, gi II-sis to
mas jau yra atiduotas į spaudą 
,ir pasirodys š. m. pabaigoje. Su 
amerikiečių Oceana Publica- 

• tions leidykla jau pasirašyta su
tartis dėl chronologijos anglų 
kalba apie lietuvius Amerikoje 
išleidimo. Ši knyga, apie 160 
psl., kietais viršeliais, kurioje 
bus paliesti svarbesnieji lietu
vių gyvenimo Amerikoje įvykiai 
nuo pirmosios emigracijos iki 
1974, pasirodys ateinančiais me
tais. Ją ruošia dr. Algirdas Bud- 
reckis. Užplanuotas taip pat ang
lų kalba dokumentinis veikalas 
apie rezistenciją okupuotoje 
Lietuvoje. Su šio veikalo auto
rium dar vedami pasitarimai ir 
ieškoma žymesnės amerikiečių 
leidyklos tai knygai išleisti. Pas
taruoju laiku, amerikiečių spau
doje pasirodžius kaltinimam 
apie žydų naikinimą pereito 
karo metu, kur neteisingai puo
lami ir kai kurie lietuviai, 
Krašto valdyba posėdyje ilgokai 
svarstė galimybes surinkti fak
tus apie lietuvius, gelbėjusius 
žydus ir išleisti anglų kalba do
kumentuotą leidinį.

Iš daugumos apylinkių gauti 
atsakymai į Krašto valdybos iš
siuntinėtą anketą. Pasisakyta už 
visuotinį apylinkių atstovų su

važiavimą. Nutarta tokį suvažia
vimą šaukti ateinančiais metais 
Chicagoje. Apylinkės taip pat 
pageidauja artimesnio kontakto 
su Krašto valdyba ir geresnės 
informacijos apie jos darbus. Pa
našios anketos bus siuntinėja
mos kiekvienais metais, tačiau 
tikimasi susilaukti kruopštesnių 
ir išsamesnių atsakymų.

Philadelphijoje neseniai mi
rusio a.a. prof. dr. Antano Va- 
sio našlė Marija Vasienė, no
rėdama įamžinti savo vyro prisi
minimą, vietoje paminklo kapi
nėse paaukojo 3000 dol. lietuvių 
kultūros ir švietimo reikalam. 
1000 dol. yra skiriama Lietuvių 
Fondui, 1000 dol. Kultūros Ži
diniui Nevv Yorke ir 1000 dol. 
LB Krašto valdybai. LB skirta 
auka p. Vasienės pageidavimu 
naudotina išimtinai jaunimo li
tuanistiniam auklėjimui per 
Amerikos Lietuvių Jaunimo Są
jungą, to jaunimo, kuriuo a.a. 
dr. A. Vasys, Fordhamo univer
siteto lituanistinių kursų įkūrė
jas ir ilgametis jų vadovas, taip 
nuoširdžiai rūpinosi.

Rytinio pakraščio LB ir Jau
nimo Sąjungos atstovų lankyma
sis Washingtone pas JAV Senato 
ir Kongreso narius, suorganizuo
tas Visuomeninių Reikalų Tary
bos, laikomas labai pavykusiu. 
To lankymosi dėka, birželio 
mėn. į Congressional Record 
yra įtraukta daugiau pasisakymų 

Lietuvos reikalu nei Pa
vergtų Tautų Savai- 
tės proga apie visas Rytų Eu
ropos pavergtas tautas kartu. 
Aplankyti senatoriai, kong- 
resmanai ir jų asistentai, paly
ginti, gerai susipažinę su Lie
tuvos dabartine padėtimi, ir 
daugumoje žadėjo savo paramą. 
Visa eilė jų jau kreipėsi į Vals
tybės sekr. dr. H. Kissinger į

spėdami, kad Saugumo Konfe
rencijoje nebūtų pripažintos 
dabartinės Rytų Europos sienos 
ir prašydami, kad Valstybės de
partamentas ištirtų: nepaprastai 
aukštus muitus siuntiniam į 
okupuotą Lietuvą, suvaržytą tu
ristų lankymosi laiką ir trukdy
mus JAV ambasados pareigū
nam pasimatyti su įkalintu JAV 
piliečiu Simu Kudirka.

LB Krašto valdyba nepapras
tai dėkinga visiem dalyvavu- 
siem Washingtone ir ypač tiem, 
kurie paaukojo savo darbo dieną 
ir atvyko iš tolimesnių vietovių. 
Malonu, kad į laisvinimo dar
bą įsijungia mūsų jaunoji karta, 
kas ypač buvo ryšku Washing- 
tone, kai šalia energingojo dr.
P. Vileišio aktyviai reiškėsi ir 
šešiolikmečiai: Algis Maciūnas, 
Virgus Volertas, Marytė Dam- 
briūnaitė, Joana Vaičiulaitytė ir 
kiti.

Simo Kudirkos byla, jam su
teikus JAV pilietybę įgavo kitas 
formas. Iš JAV ambasados 
Maskvoje buvo daromas spaudi
mas, kad būtų leista su juo pasi
matyti. Iki šiol Kudirkos rei
kalu daugiausia atliko Visuome
ninių Reikalų Tarybos narė Dai
va Kezienė. Jos pastangomis 
Kudirkos motinos gimimo doku
mentai buvo pristatyti Valstybės 
departamentui ir Imigracijos 
įstaigom, įsteigta organizacija 
“Americans for Simas”, infor
muojami Kongreso nariai ir ame
rikiečių spauda. Visa ši akcija 
yra pareikalavusi nemažai lėšų 
iš LB iždo. Organizacija “Ame
ricans for Simas” buvo įkurta į- 
traukti amerikiečius į Kudirkos 
laisvinimo darbą ir tuo įrodyti 
JAV vyriausybei, kas jo likimu 
rūpinasi ne tik viena etninė 
grupė, bet ir kiti amerikiečiai. 
Tačiau, ir šios organizacijos 
veikla yra finansuojama išimti
nai LB Krašto valdybos. Kudir
kos reikalu taip pat aktyviai dir
ba ir “Seaman’s Education Fe
deration”, kurios pirm, latvis dr. 
Roland Paegle tam reikalui yra 
išleidęs geroką sumą savo asme
niškų lėšų ir jam iki šiol nei 
LB, nei kita lietuvių organizaci
ja nėra nei dalinai atsilyginusi. 
Tolimesnei akcijai vesti yra rei
kalingos lėšos, todėl LB Krašto 
valdyba, laukdama visuomenės 
paramos, atidarė atskirą sąskaitą. 
Aukas galima siųsti: S. Kudirka 
Fund, No. 153026-7, Liberty 
Federal Savings and Loan Ass., 
202 North Broad St., Phila
delphia, Pa. 19102.

LB Krašto valdybos nariai 
stengiasi panaudoti savo atosto
gas įvairiom apylinkėm ir vasa
ros stovyklom lankyti. Vicep. 
Rimas Cesonis buvo nuvykęs 
į Kalifornijos liet, tautinių šokių 
šventę, tarė sveikinimo žodį ati
daryme ir taip pat kalbėjo Va
karų apygardos suvažiavime Los 
Angeles. Savo pranešime valdy
bos posėdyje pasidžiaugė malo
niu priėmimu, teigiamai įvertin
damas Vakarų apyg. pirm J. Čin- 
gos veiklą, tarybos narių dr. A. 
Mažeikos ir dr. J. Žmuidzino rū
pesčius bendruomeniniais rei
kalais, A. Griciaus, jaunosios 
kartos atstovo ir Santa Monicos 
apyl. pirmininko idėjas ir kon
krečius patarimus Krašto val
dybai, V. Čekanausko, LB vei
kėjo ir dabartinio Altos skyriaus 
pirmininko, darbą su vietos Bi- 
Centennial komisija.

Pirm. Juozas Gaila birželio 
mėn. buvo nuvykęs į Wash- 
ingtoną, į Voice of America į- 
staigą ir su Petručiu pa
ruošė pasikalbėjimą, kuris per 
Amerikos Balsą buvo perduo
tas į pavergtą Lietuvą. Rugpiū
čio 4 jis dalyvavo Baltimorės 
apyl. suruoštose sporto varžybo
se, kur su vietos apyl. pirm. Ju
lium Šilgaliu pasveikino ir ap
dovanojo varžybas laimėjusias 
rinktines.

Vykd. vicep. Balys Raugas 
dalyvavo LBF stovykloje 
Dainavoje ir kalbėjo simpo
ziume bendruomeniniais klausi
mais. Vis. Reikalų Tarybos pirm. 
Algimantas Gečys buvo nuvy
kęs į mokytojų savaitę, vykusią 
Dainavoje ir skaitė paskaitą 
“Lituanistinės mokyklos ir Lie- 

(nukelta [ 2 psl.)
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KODĖL TAIP SUKRUTO 
ATEISTINĖ PROPAGANDA

Ir Vakarų spauda atkreipė dėmesį į Bažnyčios ir tikinčiųjų 
persekiojimus komunistiniuose režimuose. “Monitor” pažymėjo, 
kad persekiojimai pastaruoju metu sustiprinti Čekoslovakijoje 
ir Lietuvoje.

Persekiojimai sustiprinti dvejopu būdu: valdžios draudimais 
religiją praktikuoti, valdžios propaganda, kad įstatymai religinių 
kultų atžvilgiu esą humaniški.

Šios ateistinės propagandos žodžius demaskuoja valdžios 
vykdomi faktai. Tarp valdžios skelbiamų žodžių ir tikinčiųjų 
nurodomų faktų susidaro lyg ir “dialogas”.

Rajoniniai laikraščiai gruo
džio-sausio mėn. persispausdi
no patarėjo prie LTSR Minist
rų Tarybos Prano Mišučio 
straipsnį “Tarybinis įstatymas ir 
religija”. Savaitraštis “Kal
ba Vilnius” patalpino platų P. 
Mišučio straipsnį “Bažnyčia ir 
religingumas mūsų dienomis” 
(1974, Nr. 5). Radijo “Akiratis” 
laidų metu Ministrų Tarybos pa
tarėjas įtikinėja liaudį, kad tary
biniai įstatymai religinių kultų 
atžvilgiu yra labai humaniški.

Kodėl taip sukruto ateistinė 
propaganda?

“Mūsų pareiga demaskuoti 
reakcinės užsienio propagandos 
ir vietinių reakcionierių mėgini
mus juodinti tarybinę tikrovę, 
iškraipyti padėtį”,1 rašo Mišu- 
tis. Bedieviška propaganda, žūt 
būt, nori įtikinti kad “Mūsų 
įstatymai dėl religinių kultų de
mokratiški.”1

Panagrinėkime, ką Mišutis pa
sakė apie Bažnyčios “laisvę” ir 
ką nutylėjo.

Kas draudžiama
“Kunigams draudžiama moky

ti vaikus katekizmo, panaudoti 
nepilnamečius religinėms apei
goms, kištis į pasaulietinius ti
kinčiųjų reikalus, kalėdoti, or
ganizuoti įvairias grupes, susi
rinkimus, grupinius pokalbius, 
ekskursijas ir kt. sueigas. Kuni
gas neturi teisės tvarkyti ūki
nių finansinių reikalų, atlikti ap
eigas po atviru dangumi (ir 
laidotuvių procesijas su religine 
atributika, kryžių šventinimą be

atitinkamo leidimo, išskyrus 
šventoriuje ir kapuose), panau
doti pamokslus ne religinei pro
pagandai (pvz., paraginti tėvus 
religingai auklėti vaikus -— Red. 
pastaba), kištis į kapų tvarkymo 
reikalus.”1

Nedraudžia — numirti
Gerbtume P. Mišutį ir ku

riems jis atstovauja, jei bū
tų padaręs šitokią išvadą: “Dva
sininkai ir tikintieji turi visas 
sąlygas, gali pasinaudoti pilna 
laisve numirti!”

Ką daro kunigai dabartinėmis 
“laisvės” sąlygomis?

Valdžia: yra lojalių kunigų
“Pastaruoju metu, — aiškina 

P. Mišutis, — dauguma kunigų 
yra daugiau ar mažiau lojalūs 
Tarybų valdžiai . . . Kai kurie 
dvasininkai šiandien patys yra 
gana pasyvūs ir į savo parei
gas žiūri formaliai” . . .

Tikintieji: yra išdavikų
Iš tikrųjų yra “lojalių” kunigų. 

Vienus iš jų Lietuvos tikintieji 
vertina, kaip Bažnyčios ir Tau
tos išdavikus. Jų labai nedaug. 
J. Aničas straipsnyje “Kovoje 
prieš klastingą melą” (“Gimtasis 
kraštas”, 1973.III.5 ir 13) pami
nėjo keletą Lietuvos dvasiškių, 
viešai pasisakiusių, jog Lietu
voje esanti Bažnyčios laisvė. Te
ko girdėti, kaip katalikas, skaity
damas šį straipsnį, giliai atsidu
so ir pasakė: “Viešpatie, pasi
gailėk!”

Besiteisinantiems, kad tarybi
nė spauda kunigų pasisakymus

Bąltieciai demonstravo Washingtone

klastojanti, tikintieji atsako: 
“Jei bedieviška propaganda 
jums priskiria nepasakytas min
tis, atšaukite jas bent privačiuo
se pokalbiuose ir atsisakykite 
nuo interviu”.

Valdžia: nelojalūs kunigai 
ir slapti vienuolynai

“Dar nemažai yra tokių dva
sininkų, — rašo Mišutis, — ku
rie aktyviai kovoja už Bažny
čios įtakos žmonėms išsaugoji
mą . . . Kai kurie kulto tarnai ne
apsiriboja įstatymų jiems numa
tyta religine veikla, o kišasi į 
visuomeninį gyvenimą, skiepi

ja žmonėms buržuazinio nacio
nalizmo idėjas, skelbia išsigal
votą teiginį, jog ateizmas pade
dąs nutautinti lietuvius, kursto 
nepasitikijimą tarybine san
tvarka, skleidžia įvairius prasi
manymus . . .2 Religinėms apei
goms patarnauti vis dar naudo
jami nepilnamečiai. Yra atskirų 
organizuoto vaikų katekizavimo 
atvejų . . . Nelojalūs kunigai kai 
kur suaktyvino savo veiklą. Jie 
neigiamai veikia lojalius kuni
gus, aktyvina klerikalinius ele
mentus, nelegalius vienuoly
nus, skatina skundų ir pareiš
kimų rašymą, siekia, kad būtų 
pakeisti įstatymai dėl religinių 
kultų, kovoja dėl vadinamos 
“visiškos laisvės”. Reakciniai 
kunigai mėgina kelti triukšmą 
apie tariamai vergišką bažny
čios padėtį, ardo normalius baž
nyčios santykius su valstybe.1

Tarybinė spauda niekina va
dinamus “reakcionierius” ir 
jiems grasina. Varėnos rajono 
laikraštis “Raudonoji vėliava” 
rašo apie Valkininkų kleboną 
kun. Algimantą Keiną (kunigu į- 
švęstas 1962 m.): “Per keletą 
metų, taip pat be parapijos ži
nios, klebonas nupirko bažny
čios remontui įvairių statybinių 
medžiagų daugiau kaip už dvi
dešimt tūkstančių rublių . . . Į- 
traukia į religinių apeigų atliki
mą vaikus, grasina tikintiesiems, 
atšąlantiems nuo bažnyčios, pa
žeidinėja nustatytą religinių 
apeigų atlikimo tvarką ir t.t., 
ir pan. Tai ne atsitiktinė klai
da, o dėsningas tamsybininko 
kelias. Šito, kartojame, pakęsti 
negalima.” (1974.1.10)

Tai tikintieji, kuriems gyvai ------------------------------------------------------------------------------------------
rūpi Bažnyčios gyvenimas ir jos . ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
ateitis. Ne paslaptis, kad beveik VVoodhaven,N.Y. 11421,tel.441-1182,namųTW7-3061 (nuo9r.iki9v.)
visos maldaknygės, katekizmai, 
religinė literatūra yra pagaminta 
šių “klerikalinių elementų” 
ypač sunkiomis ir pavojingomis 
sąlygomis. Už tai jiems garbė!

Mišutis grasina: “Dabar dar 
yra tokių dvasininkų, itin “veik
lių” tikinčiųjų, kurie pažeidinė
ja įstatymus. Su jais kita šneka. 
Nuolaidžiauti tokiems negali
ma, ir niekas jiems nenuolai
džiaus”.2

Valdžia: davėm būtiniausią 
literatūrą

“Tenkinant kunigų ir tikinčių
jų poreikius, išleista “Apeigy- 
nas”, “Maldynas”, “Vatikano 
susirinkimo nutarimai”, “Šven
tasis raštas” ir kita būtiniausia 
literatūra”, — toliau dėsto pro
pagandistas.

Tikintieji: nė vieno katekizmo
Jei tikėti P. Mišučiui, tai Lie

tuvoje Pirmąją Komuniją 1972 
metais priėmė 20 tūkstančių 
vaikų. Kiek tada vaikų Pirmąją 
Komuniją priėmė nuo 1945 
metų? O kiek jiems buvo iš
leista maldaknygių? Vos ke
lios negausios laidos. Ko - 
kiu vadovėliu galėjo pasinaudoti 
tie šimtai tūkstančių vaikų, ruoš
damiesi Pirmajai Komunijai, jei 
“pati demokratiškiausia pa
saulyje valdžia” iki šiol nėra da
vusi leidimo išleisti nors vieną 
katalikų katekizmo laidą? O tie, 
kurie nori pasitarnauti tikintie
siems, buvo kankinami ir tebe- 
kenčia kalėjimuose! Belieka 
pacituoti įprastą tarybinę šneką: 
“Vienas iš nuostabiausių tarybi
nės demokratijos triumfo mūsų 
šalyje pasireiškimų — tvirta 
teisė į sąžinės laisvę”. (“Agita- 
tor”, 1973, Nr. 21).

’P. Mišutis “Tarybinis įstaty
mas ir religija”.

2P. Mišutis “Bažnyčia ir reli
gingumas mūsų dienomis”.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
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MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

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

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

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

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

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

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

(atkelta iš 1 psl.)

bartinė imperija subyrės ir Aust
ralijai liks amžina istorinė gėda 
už jos neteisingą akciją Baltijos 
kraštų atžvilgiu.

Raštiškai buvo įteiktas memo
randumas, pasirašytas virš 200 
žmonių. “Mes protestuojame 
prieš Whitlam’o federalinės vy
riausybės suteiktą de jure pripa
žinimą Sovietų prievarta įvyk
dytai Baltijos kraštų, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, aneksijai. Šis 
aktas išniekina rinkimuose duo
tus pažadus. Audra protestų pa
čioje Australijoj įrodo, kad šis 
vyriausybės aktas nereprezen
tuoja nusistatymo žmonių, kurie 
nori toliau tęsti ilgas tradicijas, 
remiančias visų pasaulio tautų 
apsisprendimo teisę. Mes tiki
me, kad protingas šio neap
galvoto nutarimo persvarstymas 
bus tęsiamas, ir kad tas ves į 
sugrąžinimą pirminio nusi
statymo, vėl pripažinti Australi

jos paramą laisvei ir teisingumui 
visame pasaulyje.”

Demonstracijų eigą parodė 
Washingtono TV 5-tasis tinklas 
žinių metu. Pasakė, kad demon
stravo lietuviai, latviai ir estai 
prieš Rusijos įvykdytą šių kraš
tų aneksiją. Tik negalėjo išaiš
kinti kodėl čia buvo įvelta Aust
ralija. Buvo vėl kreiptasi į tink
lo autoritetus, ir kitą dieną buvo 
duotas teisingas reportažas. Tad 
gavome dvigubą Baltijos kraštų 
pagarsinimą Amerikos sostinėj.

Demonstraciją koordinavo 
Centrinis Amerikos Baltų Komi
tetas, o vykdė vietinės Wa- 
shingtono organizacijos. Didelė 
padėka visiem lietuviam, kurie 
paliko spalvotas televizijas bei 
atšaldytus namus, ir paklausė 
kvietimo išeiti į karštas gatves ir 
čia atiduoti savo duoklę ken
čiančių brolių ir seserų labai. 
Čia atvyko ir keletas žmonių 
iš Baltimorės.

K.G.

Tikintieji: laimė, kad valdžia 
negali vienuolynų kontroliuoti

P. Mišutis užsiminė apie ne
legalius vienuolynus. Keista, 
per visą pokario laikotarpį ateis
tai tylėjo, tarsi vienuolynų Lie
tuvoje visiškai nebūtų. O jie bu
vo ir tebeegzistuoja. Vienuolynų 
laimė, kad jie — pogrindyje, to
dėl tarybinė valdžia mažai gali 
kontroliuoti jų veikimą ir kandi
datai nepatiria to vargo, kokį 
tenka iškentėti stojantiems į 
kunigų seminariją. Pašaukimų 
skaičius į vienuolynus nemažė
ja, o didėja. Kaip ypatingą nuo
pelną vienuolynams reikia pri
skirti vaikų katechizaciją ir dar
bą su jaunimu. Gaila, kad per 
maža rūpinamasi religine lite
ratūra pasauliečiams katalikams. 
Valdžios susirūpinimas vienuo
lynais yra geras ženklas, rodąs, 
kad jie ne be reikalo egzistuo
ja.

Kas tie vadinami “klerikali
niai elementai”, apie kuriuos 
užsimena P. Mišutis?

Pabaltiečių demonstracija Washingtone rugpiūčio 17. Miesto policija sulaiko ir neleidžia 
eiti gatve, kur yra Sovietų Sąjungos pasiuntinybė.

Super-kolchozai?
Vėl pradedami nauji žemės 

ūkio pertvarkymai Lietuvoje. 
Tai atsiliepimas į pernai vasarą 
L. Brežnevo Alma Atoje (Kaza
chstane) pasakytą kalbą dėl ūkių 
suvienijimo ir specializacijos. 
Pirmas tų klausimų sprendimas 
jau pradėtas Raseinių rajone.

Neseniai įvykusiame rajono 
partinio aktyvo ir žemės ūkio 
darbuotojų suvažiavime buvo 
pritarta suprojektuotiems pla
nams. Esą jau aštuoni tarpū- 
kiniai susivienijimai, kuriuos 
sudaro 34 ūkiai (kolchozai). Vie
ną susivienijimą sudaro 4-7 
ūkiai, kurie turi 7970-15941 hek
tarų naudmenų. Į šį susivieniji
mą įeina: Paliepių, Auksinės 
Varpos, Černiakovskio, Laisvės 
ir Tarybiniu Keliu kolchozai. Tų 
kolchozų pirmininkai sudarys 
susivienijimo vadovybę. Atsi
žvelgiant į žemės paviršių ir ki
tas įvairias savybes, būsianti pra
dėta gamybos socializacija. Pvz., 
Tarybiniu Keliu kolchoze jau 
esąs statomas 10,000 kiaulių pe
nėjimo kompleksas, o Girkalny 
— 54,000 kiaulių kompleksas. 
Kol kas tekalbama tik apie gyvu
lių didesnius kompleksus. (Tie
sa, 1974.IV.2). (Elta)

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) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M In
kus, 502 E. Broadvvay, 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, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

‘ Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

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

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

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

Monika Macežinskaltė, sav.

LB VEIKLA
(atkelta iš 1 psl.)

tuvos laisvinimo darbas”, sukė
lusią aštrių diskusijų. Vicep. 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr buvo 
pakviesta į Studentų At-kų Są
jungos stovyklą ir kalbėjo apie 
jaunimo įsijungimą į laisvinimo 
darbą.

Rugpiūčio 18 įvykusioje Lie
tuvių Dienoje Lakewood parke, 
Pennsylvanijoje dalyvavo R. 
Česonis, J. Gaila ir A. Gečys. 
Jie turėjo progos pasitarti su ke
lių liet, parapijų klebonais, vy
čių veikėjais, pabendrauti su ten 
programą atlikusiu Clevelando 
vyrų oktetu, kitais clevelandie- 
čiais ir parinkti parašų pro
testam prieš Australijos vyriau
sybės žygį, pripažįstant Pabalti
jo kraštų inkorporavimą į So
vietų Sąjungą.

j-g

Į
!

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

Fasolino
Memoriąls CO.

66-86 80th Street (prieš St. Jdhn’s kapines) 
Middle 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

• 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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Rugsėjis — rūpesčiai ir viltys

JAV Lietuvių Bendruomenės 
dėmesiui skirto rugsėjo mėnesio 
išvakarėse kasmet su gilesniu 
susikaupimu susimąstom apie 
daugelį LB reikalų, darbų bei 
rūpesčių.

Pirmas ir bene pats svarbiau
sias rūpestis, į kurį LB vadovy
bė kasmet stengiasi atkreipti LB 
apygardų ir apylinkių valdybų 
bei visos lietuvių visuomenės 
dėmesį, yra mūsų lituanistinis 
švietimas.

Rugsėjis yra grįžimo į mokyk
lų suolus metas. Rugsėjo mė
nesį prasideda lituanistinio 
švietimo ir mūsų tautinės sąmo
nės grūdo sėja, kurią palydi vil
tis, kad pavasarį išdygs vešlūs 
želmenys ir kad jie išaugę neš 
palaimingą derlių mūsų ilges
niam išlikimui. Nebetenka 
abejoti, kad panaši mintis su rū
pesčiu ir viltimi lydi kiekvieną 
sąmoningą lietuvį. Bet neuž
tenka vien tik gražių žodžių 
ir gerų norų. Atsiminkim, kad 
lituanistinis švietimas yra ne 
vien tiktai tėvų, mokytojų ir mo
kinių reikalas, — jis yra visos 
mūsų išeivijos didysis ilgesio 
išlikimo rūpestis.

Todėl, lituanistinėm mo
kyklom pradedant darbą, visose 
LĘ apylinkėse atkreiptinas dė
mesys į paskaitą, kad visi mo
kyklinio amžiaus vaikai ne tik 
būtų -suregistruoti, bet ir sąži
ningai lankytų lituanistines mo
kyklas. Šiuo reikalu LB apy
linkių bei apygardų valdybos 
prašomos parodyti daugiau ini
ciatyvos, paskatinant tėvus ir 
vaikus, kad lietuvių gyvena
mose vietovėse neliktų nė vieno 
vaiko, nelankančio lituanistinės 
mokyklos. Taip pat atkreiptinas 
dėmesys, kad mažiau pasiturin
čių tėvų vaikam būtų surastos 
lengvatos įsigyti mokslo priemo
nėm bei pagal galimybes būtų 
sumažintos mokestinės prie
volės.
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Kai įsisteigė Ekumeninė Baž
nyčių Taryba (EBT) ir pradėjo 
veikti, ilgą laiką Maskvos pat
riarchas ją puolė ir kritikavo. 
Bet vėliau, Kremliaus įsakymu, 
staiga ir Rusijos pravoslavų 
Bažnyčia panorėjo prisidėti prie 
EBT. Pasiuntė į EBT savo at
stovus, kurie įvairiuose posė
džiuose ir susirinkimuose sten
gėsi dominuoti, pravesti savo 
(teisingiau — Kremliaus) lini
ją. Iš karto jiem tai padaryti 
pavyko. Tačiau EBT vadovybė, 
pastebėjusi Maskvos patriarcho 
atstovų pastangas dominuoti ir 
beveik vadovauti, ėmė nuo tų 
pastangų atsiriboti. Iš to kilo 
Maskvoj nepasitenkinimas ir ar
ši EBT kritika, tačiau su taria
mai religiniu pamušalu.

Paskutiniame EBT centro ko
miteto susirinkime Ženevoj 
1973 rugpiūčio 22-29 EBT gene
ralinis sekretorius dr. Philip 
Potter iškėlė pravoslavų aštrią 
kritiką EBT, nes ji esanti domi
nuojama protestantų ir vakarie
čių. Ji esanti nepajėgi rimtai 
laikytis tradicijos ir paisyti orto
doksų linijos. Jau esąs laikas, 
— kalbėjo Potter, — ginčą iš
kelti į dienos šviesą.

Po kelių dienų “į dienos 
šviesą iškilo” Rusijos pravosla
vų sinodo raštas EBT, kuriame 
gana stipriai pabrėžiamas Žene
vos EBT organo “horizontaliz- 
mas”, aiškiai pasireiškęs Bang- 
koko suvažiavime, kai turėjo 
būti nagrinėjama “išganymo” 
problema. Esą tenai “nieko ne
pasakyta apie galutinį išganymo 
tikslą, tai yra amžiną gyvenimą 
Dievuje”. Tai buvęs vien tiktai 
be jokių ribų “horizontalizmas”. 
Maskvos patriarchato kaltinime 
sakoma, kad Bangkoko suvažia
vimo nutarimuose nesą aiškaus 
ir tiesioginio Šv. Raštu pagrįs
to sprendimo, o vien tik tenden

Lituanistinis švietimas parei
kalauja iš JAV LB valdybos 
daug lėšų. Jų reikalauja ir kiti 
platūs LB veiklos sektoriai. Rug
sėjo mėnuo kaip tik ir yra skir
tas JAV LB krašto valdybos 
finansinių aruodų papildymui. 
Kaip žinoma, LB finansų pagrin
dą sudaro solidarumo įnašai. 
Deja, tų įnašų toli gražu neuž
tenka LB šakotų ir plačių barų 
darbam finansuoti.

Peržvelgiant eilės metų rug
sėjo mėnesio piniginių vajų 
įplaukas, matyti, kad tik labai 
maža dalis LB apylinkių sąži
ningai vykdė LB finansų telki
mo vajų. Galimas daiktas, kad 
šio darbo entuziazmą mažino ir 
tai, jog visos surinktos sumos tu
rėjo būti pasiųstos JAV LB kraš
to valdybai. Šių metų rugsėjo 
mėnesio piniginį vajų įvyk
džius, 25% surinktos sumos LB 
apylinkė gali pasilikti savo rei
kalam, o tik 75% pasiųsti JAV 
LB krašto valdybos iždininkui. 
Krašto valdyba savo šių metų 
sąmatoj yra numačiusi iš rugsėjo 
mėj. vajaus gauti $2000. Padė
kit jai tą poziciją pateisinti.

Rugsėjo mėn. proga atkreipti
nas dėmesys ir į LB leidinių 
paskleidimą. Didesni kiekiai tų 
leidinių yra LB kultūros tary
bos ir LB švietimo tarybos ži
nioj. Malonėkit šiuo reikalu su- 
sisiekti su tų tarybų vadovybėm. 
Jungtinių. Amerikos Valstybių- 

Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

— Iš Australijos ambasados 
įvairių vietovių lietuviai jau 
gauna atsakymus į savo protestų 
pareiškimus dėl Baltijos kraštų 
pripažinimo Sovietam. Bendra
me tekste sakoma, kad Australi
ja nepateisina Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos inkorporavimo į So
vietų Sąjungą, tačiau skaitosi su 
faktu, kad Sovietų Sąjunga tose 
valstybėse daugiau kaip 33 m. 
turi efektyvią jurisdikciją.

NESUSIPRATIMAI TARP EKUMENINĖS 
BAŽNYČIŲ TARYBOS IR MASKVOS BEI 
KONSTANTINOPOLIO

cija gyventi be jokio ryšio su 
praeitim — Tradicija. Šių dienų 
ekumenizme esanti matoma bai
mė ir gėda skelbti prikryžiuotą 
ir prisikėlusį Kristų. Dėl baimės 
likti šalia šių dienų mados, pra
randant populiarumą, EBT pra
einanti tylomis pro pačią Evan
gelijos esmę. . .

Ką sako Konstantinopolio 
patriarchas?

Jau rameslniu tonu apie EBT 
pasisako Konstantinopolio pat
riarchas Dimitrios. EBT 25 me
tų egzistavimo proga, Dimitrios 
laiko pozityviu dalyku pravosla
vų dalyvavimą tame ekume
niniame organizme. Tačiau jis 
irgi kritikuoja EBT dėl to, kad 
ji beveik visas savo pastangas 
nukreipia į politinius-sociali- 
nius klausimus, o tai esąs vien 
tik stabdis krikščionių kelyje į 
vienybę. Dimitrios reikalauja, 
kad EBT “neliktų bereikšmis 
sąjūdis, sekuliarizuotas, panašus 
į daugybę kitų, kad nebūtų vien 
tik bevaisis biurokratizmas, o 
tikrai Kristaus žodžio skelbimas 
pasauliui”.

“Reikia skelbti Kristų, ir vien 
tik Kristų, — rašo Konstantino
polio patriarchas. — Dėl to 
EBT turi atsisakyti visų kitų 
tikslų, kurie yra svetimi šiam 
uždaviniui ir kurie atitolina nuo 
esminių, bažnytinių ar religinių 
uždavinių”.

EBT jau ne kartą į tokius prie
kaištus yra atsakiusi. Pravoslavi- 
ja neturinti jokio tiesos mono

Dainavos jaunimo stovyklos metinėje šventėje liepos 28 pamaldų metu. Nuotr. Jono Urbono

polio. EBT ir tarp protestantų 
Bažnyčių esą skirtumų, bet jie 
esą suprantami ir normalūs. Į 
Maskvos ir Konstantinopolio 
patriarchų raštus EBT matė rei
kalą atsakyti atskirai.

Dėl Bangkoko konferencijos 
EBT pirmininkas Thomas pasi
teisina labai paviršutiniškai. 
“Yra aišku, — jis rašo, — kad 
toj konferencijoj nebuvo galima 
laukti sistematiško ir apdairaus 
visos krikščioniškosios doktri
nos išdėstymo. “Vertikali” di
mensija tikrai toj konferencijoj 
buvo neužmiršta. Buvo siekta 
sudaryti tokį išganymo suprati
mą, kuris derintų dvasinį ir so
cialinį elementą. Mes bū
tume nepajėgūs suprasti Kris
taus atėjimo į šį pasaulį, jei 
“vertikalumą” ir “horizon
talumą” pastatytume vieną 
prieš kitą. O dėl priekaišto, kad 
nutraukiame ryšį su Tradicija, — 
aiškina Thomas, — tai nėra to 
ryšio nutraukimas, o tik pastan
gos išreikšti šių laikų pasauliui 
tikrą praeities liudijimą.”

Ar daromi priekaištai 
turi pagrindo?

Konstantinopolio patriarchas, 
atrodo, palietė viso reikalo es
mę. Jis iškelia problemas, ku
rios jaudina šių dienų pravosla- 
viją, bet drauge pripažįsta, kad 
EBT prigimtį reikia teisingai su
prasti: ji nestato savęs virš
Bažnyčių ir neturi jom jokio au
toriteto. Esą “EBT neatstoja 
Bažnyčių ir nepretenduoja būti 
išraiška vienos Bažnyčios, ku

rios mes visi trokštam. Jai kiek
viena Bažnyčia išlaiko savo 
identiškumą”.

Toliau Konstantinopolio pat
riarchas teisingai nurodo dvigu
bą EBT uždavinį: “Bažnyčios 
iš vienos pusės siekia nugalė
ti tarp jų esančius skirtumus, 
o iš antros pusės —atsakyti į 
mūsų laiko iškylančias proble
mas, su kuriomis visom Baž
nyčiom tenka susidurti.” Taigi 
— garbinti Dievą, bet drauge 
tarnauti ir žmonėm. Be to, rei
kia neužmiršti, kad EBT buvo į- 
steigta vienybei ieškoti, ir ji 
nustos savo prasmės, kai toji vie
nybė bus pasiekta. Pati EBT 
prisipažįsta, kad “mum gresia 
pavojus, ieškant vienybės, nie
kada neišeiti iš ieškojimų, studi
jų stadijos. Bažnyčios pasilieka 
prie slenksčio, neįeidamos ten, 
kur jos buvo pakviestos, kad gy
ventų draugėj ir vienybėj ...”

EBT krizė
Visa tai rodo, kad EBT pergy

vena gilią krizę, kurią optimistai 
bando aiškinti kaip augimo ir 
brendimo apraišką. Tos krizės 
pagrinde pirmiausia yra įvairus 
skirtingų Bažnyčių ekleziologi- 
jos mokslas ir supratimas. To
liau — skirtingas Tradicijos 
supratimas, kaip lygiai skirtin
gos nuomonės, kaip Bažnyčia 
turi laikytis XX amžiaus ateiz
mo atžvilgiu. Dvasinis liudiji
mas, kokį siūlo pravoslavija, nė
ra pakankamas EBT veiklai pa
teisinti, nes ji krikščionybės 
vardu nori kovoti su rasizmu, 
kolonializmu, trečiojo pasaulio 
išnaudojimu. O tai Maskvos pat
riarchas vadina “horizontaliz- 
mu”. Bet, jei šiandien EBT 
aiškiai nepasisako prieš šių die
nų ateizmą, prieš krikščionių 
persekiojimą komunistiniuose 
kraštuose, tai yra nuopelnas 
Maskvos pravoslavų, kurie šioj 
taryboj visomis keturiomis prie
šinasi tokių klausimų palieti
mui.

Ateinančiais metais EBT su
važiavimas įvyks Djakartoj (In
donezijoj). Jame, be abejonės, 
iškils ir pravoslavų Bažnyčių 
problema. Katalikų Bažnyčia 
nedalyvauja EBT. Jai daromas iš 
EBT priekaištas, kad ji nenorin
ti dėtis į šį ekumeninį sąjūdį, 
kuriame galėtų būti tarpininkė 
tarp protestantizmo ir pravo- 
slavijos priešingumų, skaldan
čių EBT veiklos sėkmingumą.

J.V.

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė
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Visai paruoštas paršelis supiaustomas gabalais, sudedamas į 
verdantį vandenį su visais prieskoniais ir grybais, ir verdama ant 
lengvos ugnies (verdant nugraibyti putas). Išvirus mėsa išgrie
biama, gražiai sudedama į pailgą pusdubenį, papuošiama citri
nos skiltelėmis, morkų riekutėmis, kietai virtu kiaušiniu ir petra
žolių lapeliais.

Imama 4 stiklinės perkošto sultinio, supilama tirpinta želatina 
ir atvėsinus užpilama ant paruoštos mėsos. Užšaldoma ir duo
dama į stalą.

Paršelio vyniotinis
4-6 savaičių paršelis,
4 unc. rūkyto kumpio,
2 unc. sviesto,
3 kiaušiniai, pipirų, druskos, daržovių prieskonių.

Šviežio paršelio perskrodus krūtinę, išimti visus kaulus. Mė
są palikti prie odos ir kiek galima aplyginti raumenis, kad su
vyniojus būtų vienodesnio storumo vyniotinio sluoksniai.

Inkstus, pakeičiant kelis kartus vandenį, išvirti atskirai.

Inkstus, širdį ir kepenis supiaustyti gabalais, patroškinti svieste. 
Patroškinus supiaustyti mažomis skiltimis ir sudėti eilėmis ant 
išlygintos mėsos. Taip pat sudėti kietai virtus kiaušinius, keturkam
piais ruožiukais supiaustytą kumpį; taip viską sudėjus, kietai 
suvynioti (oda į viršų), galus užtaisyti, susiūti ir, suvyniojus į švarią 
skepetėlę, dar siūlu aprišti.

■ Taip paruoštą vyniotinį dėti į tam tikrą pailgą indą-puodą, 
o jei tokio nėra, tai į paprastą puodą, sudėti prieskonius, paršelio 
kaulus ir kitus likučius, užpilti verdančiu vandeniu ir virti 2- 
3 vai. Po to pastatyti šaltai ir paslėgti tame pačiame sulti
nyje. Atšalus ir susislėgus išvynioti, išimti siūlus ir, supiausčius 
plonom riekutėm, duoti į stalą.

Paršelio vyniotinis kitaip
4-6 savaičių paršelis,
1 sv. veršienos,
1 kepenėlės,
1 didelis svogūnas,
2 kiaušiniai,
1/2 stiklinės džiuvėsėlių,
1 šaukštas sviesto, pipirų, druskos.

Paršelis paruošiamas taip, kaip aukščiau nurodyta.
Įdaras paruošiamas taip. Imamos kepenys (paršelio ar ver

šelio), suskutamos, kad neliktų plėvelių, sudedamos į molinį indą 
ir gerai ištrinamos. Mėsa sumalama mėsai malti mašinėle, svo
gūnas smulkiai supiaustomas ir pakepinamas svieste iki geltonu
mo. Viskas sudedama į indą, kuriame yra ištrintos kepenėlės, ir 
išsukama į vientisą masę. Taip paruošta masė išklojama ant išly
gintos mėsos. Kietai suvyniojama į volelį, susiuvama ir suvy
niojama į švarią skepetėlę, dar siūlu surišama.

Taip paruoštas vyniotinis dedamas į tinkamą indą, apdedamas 
daržovių prieskoniais, užpilamas stikline sultinio ar vandens ir 
kepamas 1,5-2 vai., pareina nuo paršelio didumo. Kepant lais
toma. Išėmus iš krosnies, tame pačiame inde užslėgti. Kai sušąla, 
nuimti skudurą siūlus ir supiaustyti.

JAUTIENA
Jautiena, atsižvelgiant į gyvulių amžių, skirstoma: į veršieną 

(veršiukų nuo 14 dienų iki 6 savaičių), prieauglio (nuo 6 savaičių 
iki 2 metų), suaugusių gyvulių (nuo 2 iki 5 metų) ir senų gyvulių.

Iš jautienos gaminami įvairūs virti, kepti, troškinti ir apkepti 
mėsos patiekalai. Kepimui vartojama: liemens išpiova, nugarinė, 
liemeninė, viršutinė ir vidurinė šlauninės. Troškinimui ir viri

mui vartojama šoninė ir išorinė šlauninė, mentė ir krūtinė. Maltos 
mėsos valgiams vartojama sprandinė, mentė, paslėpsnė.

Jautienos kepsnys
2 sv. pirmos rūšies jautienos,
1 unc. sviesto,
1 svogūnas,
4 unc. lašinukų,
0,5 stikl. vandens ar sultinio, 
pipirų, druskos, prieskoninių daržovių.

Nuplautas mėsos gabalas išmušamas, pamarinuojamas arba iš
tepamas valgoma alyva. Mėsa mušama per sudrėkintą ir nu
spaustą lininę medžiagą, į kurią ji įvyniojama. Taip mušant, mėsos 
forma nepasikeičia — neištyžta. Po 2 vai. marinuota mėsa nu
sausinama ir, jei liesa, prismaigoma supiaustytais, keturkampiais 
pailgais lašinių gabaliukais, ištrinama pipirais, aptepama tirpintu 
sviestu ir įdedama į riebalais išteptą ir daržovių prieskoniais 
išbarstytą indą. Kepama karštoje krosnyje. Didesni mėsos gaba
lai geriau iškepa krosnyje. Kai mėsa apkepa, palaistoma karštu 
vandeniu ar sultiniu. Vėliau dažnai laistoma atsiradusiu skystimu. 
Jei skystimas išgaruoja, pilama verdančio vandens. Jei ima iš vir
šaus degti, indas uždengiamas. Iškepusi mėsa (kai įdūrus šakute, 
sunkiasi šviesus skystimas) išimama, ataušinama ir skersai raume
nis, truputį įstrižai, aštriu peiliu supiaustoma plonomis skiltelė
mis. Supiaustyta mėsa gražiai sudedama į pusdubenį, iš šonų 
apdedama įvairiomis troškintomis daržovėmis ir užpilama padažu, 
kuriame mėsa kepė.

Padažas paruošiamas taip: į skystimą, kuriame mėsa kepė, 
įberiamas šaukštas miltų, gerai išmaišoma, kad nebūtų grumuliu- 
kų, pavirinama, įpilami 2-3 šaukštai grietinės, pakaitinama, pagal 
skonį įdedama druskos ir perkošiama.

Padažą galima paduoti ir atskirai padažinėje.

Angliškai kepta jautiena
2 sv. pirmos rūšies jautienos,
4 unc. sviesto,
3 svogūnai,
2 morkos, petražolių, salierų ir pipirų,
2 šaukštai alyvos, druskos ir cukraus.

Mėsa nuplaunama šaltu vandeniu, nusausinama ir išmuša
ma. Ištrinama cukrumi, alyva, pipirais, įdedama į prikaistuvį, 
pabarstoma daržovių prieskoniais, uždengiama ir palaikoma apie 
2 vai. Po to mėsa (keptuvėje) pakepinama įkaitintuose rieba
luose (riebalų mažai). Po to dedama į prikaistuvį, į kurį supilami 
riebalai, kur mėsa kepė, truputį sultinio, sudedami visi priesko
niai, sviestas ir druska, sandariai uždengiama ir troškinama 20- 
30 min. Taip paruošta mėsa bus pusiau žalia; tokios mėsos mes 
nesame įpratę valgyti.

Mėsa duodama į stalą supiaustyta plonomis skiltelėmis, gra
žiai pusdubenyje išilgai arba skersai sudėstyta, užpilta tuo pačiu 
padažu, kuriame mėsa kepė, ir iš šonų apdėta įvairiomis troš
kintomis daržovėmis. Čia tinka pupelės, žirniai, burokėliai, bul
vės, morkos ir kit. daugiau)
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ATSIMENI, KAIP MES LINKSMAI 
STOVYKLAVOM?
Los Angeles MAS stovykla San Bernardino 
kalnuose

Šeštadienis, rugpiučio 10. Tą 
dieną prasidėjo seniai jaunimo 
lauktoji metinė Los Angeles 
MAS stovykla. Vingiuotais San 
Bernardino kalnų šlaitais riedė
jo mašinos, veždamos entuzias
tingai nusiteikusį jaunimą aukš
tyn ir aukštyn į Twin Peaks 
stovyklavietę, esančią 5800 pė
dų aukštumoje. Tie, kurie atvy
ko pirmieji, išlipę smalsiai dai
rėsi į artėjančias, dulkių kamuo
lius sukėlusias mašinas, ir sku
bėjo sutikti savo atvykstančius 
draugus. Iš įvairių Los Angeles 
apylinkių susirinko apie 50 jau
nuolių, berniukų ir mergaičių.

Stovyklautojam buvo pa
skirstyti nameliai, į kuriuos jie 
sunešė savo reikmenis, skubėjo 
į baseiną atsigaivinti. Vėliau 
įvyko stovyklos atidarymas. Jau
nimas susipažino su stovyklos 
vadovais — svečiais studentais 
iš Clevelando Vytu Kloriu ir 
Paulium Alšėnu, kurie, prieš tai 
kitur intensyviai dirbę su ateiti
ninkų jaunimu, čia atvyko sto
vyklai vadovauti. Jiem talkino 
vietiniai: studentė Rasa Kojely- 
tė — mergaičių vadovė, kun. 
Vytautas Palubinskas, stovyklos 
kapelionas, ir mokytoja Rita Bu
rei kie nė.

Stovyklautojai pasidalino į bū
relius, kuriem pasirinko var
dus iš vabalų ir augalų pasaulio. 
Tuoj stovykloj atsirado Dievo 
karvytės, Piktžolės, Žibutės, Šir
šės, Blusos, Kiškio kopūstai, Bi
tės ir Lelijos.

Stovykloj jaunimas negali būti 
ilgai be dainų. Tuoj buvo iš
dalinti dainorėliai ir su Rimo 
Polikaičio nuotaikinga akor
deono palyda prasidėjo daina
vimas. Vytui Kloriui energingai 
diriguojant, tuoj išsijudino il
gesnį laiką nedainavęs stovyk
lautojų būrys.

Atėjo ir vakarienės laikas. Iš
alkę stovyklautojai nuskubėjo į 
valgyklą, kur jų laukė itališki 
patiekalai. Meniu šiais metais 
buvo suplanuotas ir pagamintas 
losangeliečiam gerai pažįstamo 
gourmet chef Juliaus Jodelės, 
padedant poniom E. Bandžiu- 
lienei ir I. Kazakevičienei. 
Tad buvo valgomas tarptautinis 
ir įvairus maistas.

Po vakarienės įvairūs žai
dimai.

Sekmadienio rytą stovyklauto
jai buvo pusvalandžiu anksčiau 
prižadinti garsiais trimitų bal
sais. Pasirodo, tai buvo sugalvo
ta muzikalaus Širšių būrelio, 
nekantriai laukiant išauštančio 
naujos dienos ryto.

Sekmadienis — draugystės 
diena. Kiekvienas stovyklauto
jas traukimo būdu įsigijo tos 
dienos draugą, su kuriuo jis 
turėjo artimai susipažinti: kartu 
sėdėti valgykloje, viens kitam 
rašyti laiškus, pasikeisti dovanė
lėmis. Traukimas pavardžių iš
šaukė daug skanaus juoko, kai 
mažas stovyklautojas ištrauk
davo vadovo pavardę, artimi 
draugai viens kito pavardę ir 
pan.

Tuoj aukojamos mišios. Sto
vyklautojai skubėjo išmokti nau
jų giesmių. Giesmės labai gra
žios, pritaikytos jaunimui, su 
komponuotos Fausto Strolios ir 
Ramūno Underio. Mišios buvo 
aukojamos kun. V. Palubinsko, 
gražiai paįvairinamos naujai iš
moktomis giesmėmis.

Po pietų stovyklautojai, pasi
dalinę į būrelius, diskutavo 
draugystės temą. Padarę išva
das, susirinko kartu ir jas pri
statė visiem stovyklautojam. Po 
to — Pasikalbėjimai su drau
gais, laiškų rašymas ir pasikeiti
mas dovanėlėmis, padarytomis 
iš gamtos aplinkoj randamų au
galų.

Vakare — pasakų laužas. Nuo
taika pakili. Pasirodymai juokin
gi, paįvairinti šūkiais bei daino
mis.

Pirmadienį stovyklautojai bu
vo paskirstyti į įvairius būrelius. 
Iš ryto vieni ėjo paruošti pla
katų, kiti rašyti maldas, dar kiti 
įvertinti dienotvarkę, draugams 
laiškus rašyti ar ieškoti žody
nuose retai sutinkamų lietuviš
kų žodžių. Vėliau pamokos: 
tautiniai šokiai, lietuvių kalba ir 
menas. Tautinių šokių grupė 
nuėjo į aikštelę ir tuoj pasi
girdo linksma Šusto muzika. 
Lietuvių kalbos pamoka valgyk
loje — buvo rašoma laikraštė
liui, o salėje liko būrys stovyk
lautojų menui, t.y. odos apdir
bimo klasei. Stovyklautojai rin
kosi ar išgalvojo raštus ir tuoj 
pasigirdo garsus kalimas, nes 
reikėjo išsimarginti gražų odinį 
diržą. Po to vėl buvo skubama 
į kitą pamoką, kol atėjo pietų 
laikas.

Po pietų malonu pasimaudyti. 
Visi noriai bėgo atsigaivinti, pa- 
išdykauti. Dar viena pamoka ir 
laisvu noru pasirenkami būre
liai. Vieni nuėjo su Paulium 
gamtos pažinti, kiti su Vytu 
žaisti tinklinio, o treti pasiliko 
su Rasa gaminti paveikslų de- 
coupage būdu.

Vėliau teko ir susikaupti. Juk 
pirmadienis susikaupimo
diena. Klausoma išpažintis ir au
kojamos mišios.

Antradienis — sporto diena. 
Stovyklautojai buvo paskirstyti į 
keturias komandas ir liepta iš
sirinkti vardus (vaisių ar daržo
vių). Rungtyniavo: Papaya’os, 
Mėlynės, Bulvės ir Žiedbastu- 
čiai. (O, ar žinote, kokia tai 
daržovė, nors ir dažnai ją nusi- 
perkame maisto krautuvėj?) Ne
toliese didelėj aikštėj vyko bė
gimo ir ėjimo varžybos, buvo 
žaidžiamas futbolas, kvadratas, 
vyko virvės traukimas. Grįžus 
buvo žaidžiamas tinklinis. Po 
pietų plaukimo ir nardymo var
žybos.

Vakarinei programai kiekvie
nai komandai buvo liepta pa
ruošti dainą, šūkį, formaciją, ir 
plakatą. Norėdami kuo dau
giau savo komandai surinkti taš
kų, visi stengėsi, bėginėjo, ta
rėsi. Buvo tam tikslui net įver
tinimo komisija paskirta. Įver
tinimas labai sunkus, nes visų 
komandų pasirodymai buvo su
manūs ir įdomūs. Visam die
nos triukšmui praėjus ir taškus 
tiksliai suskaičiavus, pirmą vietą 
laimėjo Papaya’os, antrą Žied- 
bastučiai.

Trečiadienis prasidėjo rikiuo
te būreliais. Buvo iškelta lietu
viška vėliava ir liepta nešioti 
ką nors .su trispalve, nes šian
dien lietuviškumo — tautos die
na. Vėliau stovyklautojai, pasi
dalinę į būrelius, tęsė pirmadie
nio programą: šoko, dainavo, 
kalė, dažė ir rašė. Iš ryto jau
nučiai buvo nuvežti į netolima

Sporto šventė. Rungtyniauja Žiedbastučiai ir Mėlynės. 
Viduryje stovi Paulius Alšėnas ir Vytas Kliorys.

Blue Jay čiuožyklą. Norintieji 
geriau pramokti plaukti nuėjo su 
geru plaukiku Andrium Kontri-. 
mu prie baseino.

Po pietų buvo piešiami plaka
tai — lietuvybės tema. Kun. V. 
Palubinskas pravedė pasikal
bėjimą apie Marijos dangun 
ėmimą (Žolinę). Buvo aukoja
mos mišios.

Vakare vyresnieji važiavo į 
čiuožyklą, o jaunesnieji turėjo 
savo laužą. Tą dieną dar ilgai 
kalbėta, dalintasi įspūdžiais kol 
visi sumigo.

Ketvirtadienį iškyla į tolimą 
Silverwoods ežero parką. Eita 
takais ir takeliais kelias valandas 
kol buvo pasiekta vietovė. Ten 
dar buvo žaidžiamas tinklinis, 
maudomasi. Vakarui atėjus ir su
sivėlinus, dalį kelio pamaino
mis stovyklautojai buvo parve
žami mašinomis. Pažymėtina, 
kad transportacija daugiausia rū-
pinosi Ig. Bandžiulis. Vakare — 
programa.

Penktadienis — stovyklautojai 
rinkosi baigti darbus savo būre
liuose. Rytoj jau reikės išvažiuo
ti. “Ot, kad taip dar antrą savaitę 
pastovyklavus” — girdėjosi dau
gelio pasikalbėjimuose. Bai
giami pradėti, bet neatlikti dar
bai.

Dienos tema — Mandagu
mas. Mergaitės ir berniukai dis
kutavo, kaip tą praktiškai iš
reikšti, planavo staigmenas. Pie
tum mergaitės ištiesė baltus 
popierinius “kilimus” prie val
gyklos durų ir sutiko ateinan
čius pietauti berniukus su dai
nomis ir gėlių puokštėmis. Daug 
juoko, kai praeinančius gerokai 
apmėtė gėlėmis. Valgykloje sė
dėjo poromis, berniukas su mer
gaite. Visi mandagiai patarnavo 
prie stalo. Vakare šokiai ir “ta
lentų” pasirodymas. Berniukai 
nusivedė jau anksčiau paskirtą 
mergaitę į 
formaliau, 
Tą vakarą 
šokama —
žiuoti. Vyresnieji linksminosi 
iki atėjo laikas: “Šiandien reiks 
išvažiuoti.”

Šeštadienis. Visuotinis susi
tvarkymas. Tvarkomos kabinos, 
nešami daiktai laukan. Jau pra
dėjo pasirodyti ir tėveliai.

Pagaliau ir stovyklos uždary
mas. Visi susirinko į. salę. Po 
Vyto Kliorio atsisveikinimo 
žodžio buvo išdalyti 
talkininkam padėkos 
jimai ir paskelbiami 
rezultatai.

šokius. Rengiamasi 
negu, kad įprasta, 
ilgai dainuojama ir 
rytoj jau teks išva-

stovyklos 
atžymė- 

stovyklos

Iš Europos rašo:

XXI-ji lietuviškųjų studijų savaitė 
Europoje

Pasikalbėjimas stovyklos temomis laisvalaikiu. Iš k. sėdi 
Linas Palubinskas, Arvydas Raulinaitis, Vita Polikaitytė, 
Jūratė Raulinaitytė ir Gintaras Grušas.

Daugiausia taškų, 
surinkę Dievo karvytės (Vytas 
Bandžiulis, Andrius Kontrimas, 
Petras Norkus, Rimas Polikaitis, 
Raimundas Radas, Vincas Ski- 
rius), ir Kiškio kopūstai (Rita Bu- 
reikaitė, Daiva Čekanauskaitė, 

.Audra Kontrimaitė, Ramunė 
Ruzgytė, Vita Strikaitytė, Bitu
tė Trotmanaitė, Danutė Žmui- 
dzinaitė). Kaip aktyviai daly
vavęs programose bei stovyklos 
gyvenime buvo atžymėtas Pikt
žolių būrelis (Elytė Bandžiu- 
lytė, Audrė Kazakevičiūtė, An
gelė Mičiulytė, Vita Polikaitytė, 
Jūratė Raulinaitytė, Marytė 
Žmuidzinaitė). Sporto dienoj 
daugiausia taškų surinko Papa
ya’os (Rita Čekanauskaitė, Aud
ra Dabšytė, Gintaras Grušas, 
Audra Kontrimaitė, Andrius 
Kontrimas, Petras Norkus, Ko
vas Palubinskas, Jūratė Rauli
naitytė, Vincas Skirius, Vita 
Strikaitytė, Danutė ir Marytė | 
Žmuidzinaitės). Sekė indivi- g 
dualūs atžymėjimai. Manda-%

pasirodo,

giausi stovyklautojai — An
gelė Mičiulytė ir Algis Butkys; 
pavyzdingiausi — Vita Polikai
tytė, Edis Radas; nuotaikin- 
giausi — Sandra Radaitė ir Ri
mas Kaunas. Lietuviškiausiem 
stovyklautojam — Linai Kontri- 
maitei, Gintarui Grušui, Audrei 
Nelsaitei ir Raimundui Radui 
įteikti trofėjai (parūpinti Lietu
vių Bendruomenės) ir plokšte
lės.

Tuo stovykla ir baigėsi. Visi 
skirstėsi iš salės, dalinosi įspū
džiais kol pamažu mašinos viena 
po kitos išnyko iš stovyklavietės.

Stovykla, atrodo, gerai pasise
kė. Vaikai išvažiavo pakilia nuo
taika, parsiveždami gražių įspū
džių, ir kalbėdami apie stovykla
vimą ateinančiais metais. Vyres
nieji planavo važiuoti į Dainavą.

Trumpai apie pačius stovyk
lautojus. Su jais vadovam buvo

Rugpiūčio 4-11 Morschache 
ob Brunnen, Šveicarijoje, įvyko 
XXI Lietuviškųjų studijų sa
vaitė, kurioje dalyvavo apie 150 
dalyvių iš 11 Vak. Europos, 
Amerikos ir Izraelio kraštų. Per
skaityta 11 paskaitų. Trys jų 
buvo skirtos Egzodo 30-čio, 
spaudos draudimo panaikinimo 
70-mečio ir buv. respublikos 
prezidento A. Smetonos gimimo 
100-mečio sukaktim paminėti.

Kitos temos lietė šveicarų-lie- 
tuvių kultūrinius ryšius, istori
nes ir literatūrines temas.

Savaitės proga Lucernoje įvy
ko 6 lietuvių dailininkų paro
da, Brunnene — liet, tautinių 
šokių ir dainų vakaras. Visa tai 
šveicarų radijas, televizija ir 
spauda plačiai paminėjo.

Savaitę savo atsilankymu pa
gerbė Europos lietuvių vysku
pas dr. A. Deksnys, diplomati
jos šefas min. S. Lozoraitis su 
ponia, J. Glemža, J. Norkaitis 
šen., pik. Lanskoronskis, pulk. 
Sutkus su poniomis ir kt.

Uždarymo akte savaitės daly
viai pasveikino lietuvius tėvy-

malonu dirbti, nes jie drausmin
gi, sumanūs ir kūrybingi.

Dar pažymėtina, kad p.p. Poli- 
kaičiai ir Raulinaičiai, besirū
pindami nuolatine moksleivių 
ateitininkų globa, ir šį kartą į- 
dėjo daug pastangų, šią stovyk
lą organizuojant.

Rita Bureikienė

nėję ir pasaulyje, pareiškė pro
testą Australijos vyriausybei ir 
kreipėsi į Vatikaną su prašymu 
parodyti daugiau dėmesio Lie
tuvai.

XXI-sios lietuviškųjų 
studijų savaitės 
sveikinimas

Susirinkę į Morschachą, prie 
Maironio apdainuotojo Keturių 
Kantonų ežero, įkvėpti šveicarų 
laisvės didvyrio Viliaus Telio 
dvasios, XXI-sios Lietuviškųjų 
studijų savaitės dalyviai iš 
Anglijos, Australijos, Belgijos, 
Italijos, Izraelio, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicari
jos ir Vokietijos širdingai svei
kina visus geros valios ir laisvę 
mylinčius Lietuvos žmones tė
vynėje ir visame pasaulyje.

Visą savaitę, globojami Švei
carijos lietuvių, mes svarstėme 
lietuviškus reikalus, reiškėme 
gyvą kūrybinę mintį, bendrau

dami savo tarpe ir drauge su 
mums palankiais kitų tautų žmo
nėmis skleidėme Lietuvos var
dą Europos širdyje.

Drauge su garbingais tautinio 
darbo veteranų kartos ir išeivi
joje gimusio jaunimo atstovais 
mes pažymėjome praėjusį Egzo
do trisdešimtmetį ir atnauji
nome jo ryžtą tarnauti Lietuvai, 
neužslopinamam jos laisvės 
troškimui.

Vakare pasigirsta daina: Atsimeni, kaip mes linksmai 
stovyklavome ...” Iš k. Rita Rureikaitė, Danutė Žmui- 
dzinaitė, Birutė Trotmanaitė, Angelė Mičiulytė ir Ramunė 
Ruzgytė.

Šia iškilminga proga mes pa
reiškiame, kad Lietuvos žmonių 
teisėtas reikalavimas laisvės 
Lietuvai yra mūsų laisvėje gy

venančiųjų didžiausias siekimas.
Laisvės mintis nemiršta!

Hot Springs, Ark. Tragiškai 
žuvus Sally Chainienei, metinių 
proga rugsėjo 2 už velionės sie
lą bus aukojamos mišios pranciš
konų koplyčiose Brooklyne ir 
Kennebunkport, Me., kur velio
nės buvo pirmieji gyvenimo me
tai atvykus į JAV. Velionės tė
vai E.E. Juškevičiai jau keletas 
metų persikėlė iš Chicagos į Hot 
Springs, Ark. Įsigijo gražią nuo
savybę, o dabar administruoja ir 
mirusios dukters nuosavybę bei 
biznį, kuriame elektros buvo nu
trenkta a.a. Sally Chainas.

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

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y 10019 Tel. — 581-6300; 581-7729

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

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

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated vrith

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 iki 
4 valandos popiet.

PODAROGIFTS, INC.

MŪSŲ SKYRIAI
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street .............
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street.................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ..........
Chicago 22, Bl. — 1241 No. Ashland Avenue ... 
Chicago, HL 60629 — 2608 West 69 Street ........
Chicago, Ui. 60609 — 1855 West 47 Street ......
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
Detroit 12, Mich, — 11601 Jos 
Farnringdale, N. J. — Freewood 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos 
Hartford 6, Conn. — 122-126
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Newark, N. J. — 378 Market Street ........................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ..............
Ne\v York 3, N. Y. — 141 Second Avenue .............
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .....
Rahwav, N. J. — 47 East Milton Avenue .............
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue .........
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ......
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ................
Utlca, N. Y. — 963 Bleeker Street ............... ......

Campau Avenue ..................
Acres Rt. 9 ..........................
Campau Avenue ....... ..........
Hillside Avenue .................

435-1654 
342*4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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ŽINIOS IŠ BRAZILIJOS
Metinę pabaltiečių parodą lie

pos 19 - 28 Sao Paulo centre 
aplankė apie 10,000 žmonių. 
Atidaryme dalyvavo guberna
toriaus ir miesto turizmo valdy
bos atstovai, Pabaltijo komiteto 
garbės pirmininkė Dulce Šalies 
Cunha Braga, lietuvių, latvių li
estų atstovai. Grojo policijos or
kestras. Parodos vakarais meni
nę programą iš lietuvių sky
riaus atliko kun. J. Kidyko kank
lininkės, šokėjai, L. Kat. Bend
ruomenės choras; rodytos ir 
skaidrės. Uždaryme dalyvavo 
su viršum 2,000 asmenų. Lietu
vių dalį ruošė BLB komitetas, 
kuriame dalyvavo kpt. J. Čiu- 
vinskas, St. Lukoševičienė, V. 
Šukys, dail. D. Šukytė ir kiti.

Argentinos, Brazilijos ir Urug
vajaus pasitarime III jaunimo 
kongreso reikalais Buenos Ai
rėse liepos 20 - 21 Brazilijai 
atstovavo J. Lukoševičius, E. 
Bareišytė, T. Jočytė ir kun. A. 
Saulaitis. Ateinantis bendro JK 
komiteto posėdis įvyks Brazili
joj, Porto Alegre mieste, spa
lio 12 - 13, o ketvirtasis pasi
tarimas — P. Amerikos liet, jau
nimo studijų savaitėj Urugvajuj 
sausio 4 - 12.

Tėvai saleziečiai, pusketvir
tų metų vadovavę Sao Paulo 
Vila Zelinos Šv. Juozapo lietu
vių parapijai, užleido klebono 
vietą kun. Juozui Šeškevičiui, 
kuris prieš 12 metų buvo para
pijos vikaru, prieš dirbdamas 
vyskupijos seminarijoj ir už
miesčio pastoracijos centre. 
Kun. Šeškevičių įvesdino regio
ninis vyskupo vikaras kun. Fran- 
cisco Vieira rugpiūčio 4. Iš sale
ziečių kun. Martynas Gaidys, 
buvęs klebonu, paskirtas į Cam- 
pos de Jordao miestą, kun. Pra
nas Gavėnas ir kun. Stasys Ši
leika persikėlė į brazilų salezie
čių centrą, kun. Hermanas Šul
cas šiuo metu lankosi JAV-bėse.

Žalios girelės vaikų žiemos 
stovykloj prie Sao Paulo buvo 
51 stovyklautojas. Stovykla tę
sėsi nuo liepos 8 iki 16. Po 
stovyklos jaunieji vadovai pra
dėjo kursus, ruošdamiesi atei
nančios vasaros stovyklom.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj 
pagrindinai atnaujino Dr. V. Ku
dirkos mokyklos rūmus Sao Pau
lo Mokos srity. Mokykla staty
ta dar prieš antrąjį karą Lietu
vos valdžios rūpesčiu.

Gabija Juozapavičiūtė iš To
ronto, ilgiau pabuvusi Sao Pau
le, talkinusi jaunimo kongreso 
ruošai ir vaikų stovyklai, liepos 
pabaigoj grįžo į Kanadą. Rug
piūčio mėnesį Sao Paule pra
leidžia Dalia Orantaitė iš Cle- 
velando. Saopaulietė Vilma 
Šimonytė po mėnesio Kanadoj 
ir JAV-bėse grįžo į Braziliją; 
ji dalyvavo ir lituanistinėj sa
vaitėj prie Clevelando. Mary
tė Aleknavičiūtė, mokslo metu 
mokytojaujanti, liepos mėn. 
stostogas praleido talkindama 
kun. F. A. Bendoraičio indėnų 
misijai Rondonijos teritorijoj.

Aštuntoji III PLJK ruošos 
studijų diena įvyko Vila Zeli- 
noj, Sao Paule, rugpiūčio 11. 
Mėnesiniuose pasitarimuose 
ir pokalbiuose dalyvauja apie 
30 lietuvių jaunuolių, svarsty
dami įvairius kongreso reikalus.

Pabaltiečių jaunimo metiniai 
pietūs rugpiūčio 10 sutraukė

Nemuno tautinių šokių ansamblis šoka Pabaltiečių parodos 
uždaryme liepos 28 Sao Paule. Liet. Kat. Bendruomenės 
choras atliko dainų koncertą ir giedojo keturių tautų him
nus. Uždarymo programą sekė su viršum 2,000 žiūrovų. 
Nuotr. A. Saulaičio

Audiniai ir 1948 metais išdrož
ta lietuvių skautų lelijėlė pa
baltiečių parodoj Sao Paule, 
Brazilijoj. Nemaža dalis lan
kytojų, kurių 1005 pasirašė 
svečių knygoj, domėjosi lietu
viškų dirbinių kruopščiu dar
bu. Parodoj buvo gausu ir lie
tuvių dailininkų darbų.

lietuvių, latvių ir estų iš įvairių 
Sao Paulo vietų. Šventė kas
met vyksta po pabaltiečių pa
rodos, kurios metu jaunimas bu
di ir pasirodo meninėj progra
moj .

Sao Paulo lietuvių “Rūtelės” grupės lietuvaitės ruošiasi 
eisenai miesto gimnazijų varžybų proga. Nuotr. Ramučio Idikos

PO CHICAGOS 

DANGUM
Tradicinis rudens vakaras, 

ruošiamas LB Brighton Parko 
apylinkės, įvyks spalio 5, šeš
tadienį, 7:30 v.v. Balio Pakšto 
salėj. Rezervacijas tvarko ižd. 
V. Šilas, tel. 523-7410. Bilietus 
galima gauti pas kiekvieną val
dybos narį. Kaina — 3.50 dol.

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba ėmėsi vieno iš didžiau
sių iki šiol darbų: platesniu 
mastu suruošti kultūrinio pobū
džio šventę, kurios tikslas būtų 
išeivijoj puoselėti lietuvišką 
kultūrą, neužmiršti savų papro
čių ir tradicijų. Tai šventei ruoš
ti sudarytas šis komitetas: Pra
nas Nedas — pirmininkas, Jo
nas Paštukas — vicepirmininkas 
scenos programai ruošti, Stasė 
Petersonienė — tautodailės pa
rodos organizatorė, Angelė Jad- 
viršienė — skirtingų Lietuvos 
sričių valgių ruošimų vadovė, 
Rūta Spurgienė — sekretorė, 
Julius Karsas — narys specia

VVindsoro Aušros kvarteto 
koncertai Brazilijoj numatyti 
rugpiūčio 31 Sao Paule ir rug
sėjo 1 Rio de Janeire. Pelnai 
skiriamas jaunimo kongreso rei
kalam.

Sao Paulo universiteto kūno 
kultūros profesorės leidiny apie 
tautinius šokius Lietuvai atsto
vauja Kalvelis, kurio duodama 
muzika, žingsniai, drabužių ap
rašymas ir fotografija. Knyga 
išėjo šiais metais.

Liet. Katalikų Bendruomenės 
choras Vila Zelinos jaunimo 
namuose rugpiūčio 4 suruošė 
pietus - pupienę, stengdama
sis sukelti lėšų Šv. Juozapo 
bažnyčios vargonam taisyti.

Kun. Vincentas Pupinis, Sj, 
dirbąs Sao Paule rusų katalikų 
misijoj, ilgesnį laiką gydosi li
goninėj. Kartu su kunigu austru 
aptarnauja apie 500 rusų kil
mės šeimų, vadovauja mokinių 
bendrabučiui, ruošia stovyklas, 
leidžia biuletenį.

Nemuno tautinių šokių grupė, 
įsteigta 1971 ir dalyvavusi IV 
šokių šventėj, kasmet pasirodo 
apie 30 kartų. Per ateinančius 
mėnesius dalyvaus Sao Paulo 
Mokos srities metinėj šventėj, 
užmiesčio Persiko šventėj; ją 
pakvietusios yra ir dvi televizi
jos stotys. Vadovauja Jonas Lu
koševičius. Šokėjų — apie 40.

liem reikalam. Šventė įvyks 
ateinančių metų sausio 10 ir 
11, Jaunimo Centro abiejose sa
lėse. Aktorė Z. Visockienė 
sutiko apipavidalinti meninę da
lį-

Stud. Emilija Pakštaitė LB 
kultūros tarybos pirmininko 
Anatolijaus Kairio pakviesta ir 
JAV LB krašto valdybos pa
tvirtinta kultūros taryboj nare 
jaunimo ryšiam ir informacijai.

Lietuvių Fondo įgaliotinis 
LB Brighton Parko apylinkei yra 
Juozas Žadeikis, 4162 So. Fair- 
field Avė., tel. CL 4-9568.

Don Adams (Adomaitis), Illi- 
nois respublikonų partijos cent
rinio komiteto pirmininkas, 
Amerikos valstybės departa
mento pakviestas, lankėsi su 
grupe jaunų Amerikos politinių 
vadų Sovietų Sąjungoj. Savo 
įspūdžius išreiškė vienu saki
niu, jog ir tie, kurie giria So
vietų Sąjungą, labai smarkiai ap- 
siviltų, kad ir trumpai ten atsi
lankę.

Vasaros 
vaikų 

aikštelė

Chicagoje jau daug metų Mar- 
ąuette Parke priešais Šv. Kry
žiaus ligoninę veikia vasaros 
vaikų aikštelė. Prieš kelerius 
metus susirinkdavo iki 200 vai
kučių, buvo kelios mokytojos, 
kurios visą vasarą vaikučius mo
kydavo ir žaidimais užimdavo. 
Aikštelę įsteigė dr. O. Vaškevi- 
čiūtė. Ji visą laiką aikštelę glo
boja, teikia medicinišką pagalbą 
ir finansinę paramą.

Ji aikštelę pavadino savo mo
tinos Onos vardu. Aikštelė vei
kia per vasarą kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 2 v. popietoGryname ore 
vaikai žaidžia ir dainuoja. Ten 
pat yra supiltas kalniukas šva
raus smėlio, kur vaikai stato pilis 
ir žaidžia kitokius žaidimus. 
Aikštelei vadovauja prityrusi 
mokytoja Grasilija Meiluvienė. 
Jai talkina jaunos padėjėjos: 
Regina Vindašiūtė, M. Pociūtė,
G. Ruzgaitė, L. Dūdėnaitė ir ki
tos.

Ketvirtosios metinės pabaltiečių parodos atidaryme liepos 
19 Sao Paulo miesto centro Roosevelt aikštės galerijoj 
iš k. į d.: gubernatoriaus atstovas, lietuvių dalies pirm, 
kpt. J. Čiuvinskas, latvių pirm, pastorius J. Mekšs, Sao 
Paulo valstijos seimo atstovė Dulce Šalies Cunha Braga, 
Estijos konsulas F. Saukas ir kiti. Parodą per 10 dienų 
aplankė su viršum 10,000 asmenų. Lietuvių dalį ruošė 
BLB. Nuotr. A. Saulaičio

Philadelphia, Pa.

Šeštadienio mokykla 
pradeda darbą

Vinco Krėvės vardo šeštadie- 
ninė-lituanistinė mokykla pra
deda naujus mokslo metus rug
sėjo 7, šeštadienį. 10 ”val. Šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčioj 
įvyks pamaldos. Tuoj po pamal
dų mokiniai klasėse bus re
gistruojami ir bus pravesti infor
maciniai pasikalbėjimai apie 
naujų mokslo metų eigą.

Tuo pačiu laiku salėj įvyks tė
vų susirinkimas, kur bus renka
mas naujas tėvų komitetas, 
svarstoma šeštadieninės ir 
aukšt. lit. mokyklų sujungimo, 
sujungtos mokyklos vedėjo ir 
mokyklos išlaikymo klausimai.

Mokytojų tarpe irgi bus nedi
deli pasikeitimai. Išvyksta prof. 
J. Puzinas ir pasitraukia mok. D. 
Burienė. Ateina į mokyklą dirbti 
R. Česonienė ir A. Gailiušis.

Vis dar didžioji visuomenės 
dalis laikosi atokiai nuo šešta
dieninės — lituanistinės mo
kyklos rūpesčių, lyg tas reikalas 
liestų tik vaikų tėvus.

Sunkoka teigti ar tai nesupra
timo, ar nerangumo ar kitų prie
žasčių pasėka, bet ji labai žalin
ga ir skubiai šalintina. Litua
nistinės mokyklos reikalai turi 
virsti visų mūsų didžiuoju rū
pesčiu, nes čia glūdi šaknys mū
sų pastangų išlikti lietuviais.

Gana aimanuoti, kad mūsų 
jaunoji karta tolsta nuo mūsų. 
Verčiau aimanas pakeiskim rea
liom pastangom padėti tom in
stitucijom, kurios stengiasi mū
sų jaunąją kartą išlaikyti mūsų 
tarpe, nukreipti ją tautinės kul
tūros linkme. Ta linkmė eina 
per lituanistinį švietimą, tauti
nės kalbos puoselėjimą, jos var
tojimą raštu ir žodžiu.

Teisingai pastebi prof. dr. A. 
Maceina, kad be tautinės kalbos 
kelias į tautinę kultūrą yra už
sklęstas.

J. G. Herderis teigia, kad 
“tautos genijus niekur kitur taip 
gerai nepasireiškia kaip kalbos 
sąrangoje”.

Prof. dr._A. Maceina tą mintį 
formuluoja taip: “kalba yra tasai 
laidas, kuriuo į mus teka tautos 
dvasia visu jos turtingumu: jos 
dainos bei pasakos, jos epas ir 
lyrika, jos drama, jos filosofija 
ir net mokslas”.

Tai tik keletas minčių, kad 
suprastume lituanistinio švie
timo reikšmę mūsų ateičiai ir 
kad šis reikalas yra visos tautos, 
visos lietuviškos visuomenės 
reikalas, mus įpareigojąs vi
somis galimomis priemonėmis jį 
remti.

Antras klausimas — tai moki
nių sutelkimas į mokyklą. Skau
dus faktas, bet jo nepastebėti 
negalim, kai už šeštadieninės 
mokyklos durų lieka visas būrys 
lietuviukų.

Sudarytas mokinių komitetas, 
kuris padeda mokytojom tvarky
ti priešpiečius ir kitus reikalus. 
Vaikai suvežami ne tik iš Chica- 
gos, bet ir iš priemiesčių. Vai
kučiam tikra laimė gamtoje pa
vėsyje praleisti laiką, o šeimom 
didelis patogumas vaikus palikti 
saugioje priežiūroje.

J. Kaunas

Neneigiam, kad tai tiesioginis 
tėvų reikalas. Visgi turėtume 
jiem ateiti į talką. Reikia kruopš
čiai sudaryti lietuviukų kartote
ką, tuoj reikalu pakartotinai kal
bėti per radiją, panaudoti spau
dą ir lietuvišką bažnyčią, kon
taktuoti tėvus per laiškus ar as
meniškai. Tai nuobodus “zirz- 
lio” darbas, reikalaująs daug 
kantrybės, bet dėl reikalo svar
bumo jis būtinai vykdytinas.

Mes tik tada būsime teisūs, 
kai būsime padarę visą ką galė
jome.

Trečia — mes turėtume nuo
širdžiau remti visų tų instituci
jų parengimus ir ten dirbančius 
asmenis tuo liudydami, kad jų 
pastangas nuoširdžiai vertiname 
ir jų darbais gėrimės.

Išvyksta prof. Puzinas
Rugsijo 3 Philadelphiją paliko 

prof. dr. Jono Puzino šeima ir 
išvyko į Chicagą, kur pastoviai 
apsigyvens.

Profesoriaus asmenyje Phila
delphijos lietuviška visuo
menė nustoja žymaus moksli- 
ninko-kultūrininko-visuomeni- 
ninko.

Šioj trumpoj informacinėj ži
nutėj aptarti ką profesorius per 
25 metus čia yra nuveikęs neį
manoma. Tenka pasitenkinti tik 
stambesniais faktais. Jis visą lai
ką veikliai reiškėsi L. B-je, jis 
aukšt. lituanistinės mokyklos 
kūrėjas, mokytojas ir vadovas, 
lietuvių radijo valandėlės 
“B.B” nuolatinis bendradarbis, 
jis milijoninio fondo atstovas, jis 
paskaitininkas, ruošėjas spaudos 
parodėlių, politinių veiksnių 
bendradarbis, daugelio moksli
nių straipsnių autorius. Jis nepa
sitenkino kultūrinio gyvenimo 
stebėtojo role, bet buvo jo ri
kiuotojas ir vykdytojas.

Suprantama, kad jo labai pasi- 
gesime ir vargu kas galės susida
riusią spragą užpildyti.

L.B. vietos apylinkė dėkin
gumo ženklan norėjo surengti 
platesnės apimties išleistuves, 
bet, profesoriui nuo to atsisa
kius, atsisveikinti teko kukles
ne forma.

Rugpiūčio 25, tuoj po lietuviš
kų pamaldų, į prof. Puzino rezi
denciją nuvyko lietuvių vi
suomenės atstovai: L,B. Krašto 
valdybos pirm. J. Gaila su žmo
na, dr. V. Maciūnas su žmona, 
vietos L.B. apyl. pirm. J. Stelmo
kas, šeštadieninės mokyklos ve
dėja D. Surdėnienė, skautų- 
pask. G. Surdėnas ir A. Surdė- 
naitė. LB K.V. ižd. P. Mitalas, 
jaunimo s-gos pirm. V. Maciū
nas, Balfo — H. Misliauskas, 
T. S-gos vietos skyr. pirm. V. 
Matonis ir BB-radijo valandėlės 
vedėjas H. Savickas. '

Visų atsilankiusių vardu padė
kos ir atsisveikinimo žodį tarė 
arch. J. Stelmokas ir p. Puzinam 
įteikė dovanėlę su įrašu.

Profesorius nuoširdžiai pa
dėkojo, o ponia visus pavaiši
no.

“B.B.” savo programoj rugpiū
čio 24 šiltu ir turiningu žodžiu 
atsisveikino ir išreiškė padėką 
už ilgus metus teiktą paramą.

Prof. dr. J. Puziną išlydime 
su nuoširdžiais padėkos jaus
mais ir kartu su gražiausiais lin
kėjimais jaukiai ir patogiai įsi
kurti Chicagoj.

Ad.G.

— Cleveland, Ohio, vyskupas 
James A. Hickey pakvietė 
lietuvius jėzuitus darbuotis nau
joj Clevelando lietuvių Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijoj. Naujam darbui į Cle- 
velandė iš Chicagos išvyko Tėv. 
Gediminas Kijauskas, SJ, — kle
bono pareigom, ir Tėv. Leonas 
Zaremba, SJ,—asistento kle
bono pareigom. Su jų išvykimu 
iš Chicagos, nuo rugpiūčio 22 į 
Clevelandą persikėlė ir lietuvių 
jėzuitų provincijolo būstinė, ku
rios adresas: Jesuit Fathers, 
18022 Neff Road, Cleveland, 
Ohio. 44119. Tel. (216) 531-4263.

— Tarpapygardinęs lauko te
niso ir lengvos atletikos varžy
bas, Šalfass-gos centro valdybos 
pavedimu, praves Kanados spor
to apygarda, kuriai vadovauja O. 
Kušneraitis. Varžybos įvyks 
rugsėjo 21 Toronte, Kanadoj. 
Šiose varžybose dalyvauja visų 
keturių sporto apygardų atrinkti 
sportininkai, sudarydami pa
skiras komandas.

— Vasario 16 gimnazijai pa
remti tradicinis subatvakaris į- 
vyks Danutės Venclauskaitės 
rūpesčiu rugsėjo 7, šeštadienį, 
nuo 2 vai. popiet Venclauskių 
sodyboj: 89 Spindle Hill Road, 
Wolcott, Conn.

— Kęstutis Miklas, UBA- 
BATUNo direktoriato persiorga
nizavimo posėdy, kuris įvyko 
liepos 17 BATUNo įstaigos pa
talpose, buvo išrinktas ir toliau 
būti UBA-BATUNo vykdomuo
ju pirmininku ir vyriausiu UBA- 
BATUNo veiklos koordina 
torium. Helen Kulber - Kulbo- 
kienė buvo išrinkta direktore ry
šiam tarp baltiečių tautų, o Pet
ras Wytenus sekretorium ir na
rių verbavimo reikalam. UAB- 
BATUNo prezidentu šiem me
tam ir toliau pasilieka latvis Ints 
Rupners. BATUNo iždo reika
lus tvarkys estas Rein Virkmaa, 
latvis Olgerd Balodis išrinktas 
finansavimo planavimui. Latvis 
dr. Uldis Blukis — direktorius 
Jungtinių Tautų reikalam . Estė 
Mari Linnamaa — direktorė do
kumentacijai ir studijinės me
džiagos paruošimui. Estas And
rės Juriado — direktorius spe
cialiem projektam. Iš lietuvių 
pusės į direktoriatą antrininkais 
yra išrinkti: Vytautas Banaitis, 
Eugenija Karpus ir Kristina No
reikaitė, o į kontrolės komisiją
— Dalia Bulgarytė.

— Kun. Bronius Jurkšas, per 
paskutinius keliolika metų daug 
dirbęs Toronto Prisikėlimo pa
rapijoj kaip suaugusių, jaunimo 
ir vaikų chorų dirigentas ir para
pijos vargonininkas, rugsėjo pa
baigoj išvyksta į Ispaniją. Apsi
gyvens Madride. Ispanijoj kun. 
Jurkšas yra praleidęs 10 savo 
jaunystės metų. 1952 atvyko į 
Kanadą. Dirbo tarp Edmontono 
lietuvių. Jo rūpesčiu ten buvo 
pastatyti Lietuvių namai, ku
riuose įrengta ir koplyčia. Vė
liau persikėlė į Toronto — Ha
miltono sritį. Šalia muzikinio 
darbo kun. B. Jurkšas veikliai 
reiškėsi ir kaip filatelistas. Kun. 
Jurkšas yra gimęs 1914 Skirs
nemunėj, studijavo daugiausia 
Italijoj ir Ispanijoj. Kunigu į- 
šventintas 1944 Ispanijoj. Ispa
nų kraštų technikos ir amatų 
mokyklose 10 metų dėstė muzi
ką ir braižybą. Yra dirbęs Is
panijoj, Venecueloj, Kolumbijoj, 
Kanadoj.

— Toronto lietuvių mokyklų 
taryba praneša lietuviam moki
niam, lankantiem angliškąsias 
gimnazijas ir baigusiem liet, šeš
tad. mokyklų 10-tą skyrių, kad 
Toronte veikęs lituanistinis 
seminaras nuo šio rudens pa
daromas angliškosios gimnazijos 
11 ir 12-tos klasės lituanisti
niu kursu su teise duoti oficia
lius anglų gimnazijos kreditus
— po du kreditus į metus. Kur
sai vyks kartą savaitėj penkta
dieniais nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
vak. West Park Secondary 
School patalpose (Bloor ir Dun- 
das). Informacijų ir registracijos 
reikalu kreiptis pas kursų vado
vą V. Tasecką, 168 Bartlett Avė., 
(535-6659) arba į parapijos 
raštinę.
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Išvyka į Putnamą

Prisimenu ir dabar tą gražią 
liepos 21, kai keliavome į Put- 
namo seselių pikniką. Aš su 
savo bendrakeleive raudon- 
veide Antanina Šalčiuviene lau
kėme autobuso Manchester, 
Conn. Autobusas turėjo ateiti 

iš Hartfordo.
Jo ir sulaukėm. Tai buvo 

didelis ir puikus vežimas. Va
žiuojame kaip ponai gerais ke- 

.liais pro žaliuojančius miškus. 
Visur žalia, visur žydi laukai, o 
koks giedras dangus. Balti de
besėliai plaukia.

Už dviejų valandų pasiekėme 
Putnamo miestelį ir seserų so
dybą. Įėjome kaip į rojų. Visur 
gražu, tvarkinga, pavyzdinga. 
Jau buvo mišių pradžia. Po pa
maldų ėjome ieškoti ko nors 
pietums užvalgyti. Valgių čia 
buvo įvairiausių, ko kas tik norė
jo. Galėjai ir namo parvežti 
seselių kepto pyrago, juodos 
duonos, medaus ir kitokių gar
dumynų. Buvo daug svečių iš 
arti ir iš toli, daug autobusų. 
Iš Kanados buvo atvažiavę mie
li Vadišai — Kazys ir žmona 
Ona ir jų dukra Nijolė su vyru. 
Jie pirmiau gyveno Manchester, 
Conn. Tai draugiški ir malonūs 
žmonės. Jiem išvykus, tikrai 
pasidarė spraga tarp Man- 
chesterio lietuvių, nes jie reiš
kėsi visuomeninėj veikloj.

Vakarui artėjant, mūsų našlių į 
ratelio raštininkė ir autobuso' 
organizatorė sesė Onutė Yusinas' 
ragino visus sėsti į autobusą, 
kad kas nepasiliktų. Galop iš
važiavome. Visi buvo patenkin
ti, visi tarp savęs šnekučiavosi 
ir net dainas užmiršo. O buvo 
čia ir gerų dainininkių, kaip Ma
rytė Baltulionienė, Katrė Degu
tienė, našlių ratelio pirmininkė 
Onytė Žilionis.

Dėkoju 
narėm už 
vimą.

visom našlių ratelio 
autobuso suorganiza-

Julija Birutienė,
Manchester, Conn.

Gegužinės parke
Lietuvių klubas turi savo par

ką. Šį pavasarį reikėjo daug pa
sidarbuoti, kad parkas būtų iš
valytas. Parke yra daug medžių. 
Audros ir ledo apšalas buvo pri
laužę daug šakų.

Parką savanoriškai valė vyrai 
ir moterys. Birželio 9 jau buvo 
galima surengti pirmą klubo 
pikniką. Piknikas buvo didžiu
lis, ir klubas gavo pelno.

Norėdamas pagerinti savo 
piniginį stovį, klubas ruošia ant
rą pikniką, kuris bus rugsėjo 8 
parke (Light House Grove Park, 
East Hartford).

Visi prašomi jausti pareigą 
tame piknike dalyvauti. Kas ne
galėtų dalyvauti, prašom atsiųs
ti auką klubui.

Su įėjimo bilietais bus galima 
laimėti vertingų dovanų, bus 
lietuviškų valgių, įvairių gė
rimų, gros geras orkestras.

Klubo valdyba

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

J LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios, kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už> 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy-į 
lųė^ipiaj. t.ąip.pąt gali būti iš-; 
keisti į reguliarius rubliu^, 
naudojantis aukščiausiais tari- į 

Tais.
Pilnai garantuota,

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.55 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBŪS
AUTOMOBILIAI

412

408

426

IE

IE

IE

Greičiausias pristatymas

ŽHIGULI VAZ 2101 
$3494.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGUI.I VAZ 2103 
$4007.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3853.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3544.00 
MOSKVITCH 
$3259.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$3698.00 
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3968,00 
ZAPrmoZHETS ZAZ 
968 $2234.00
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2389.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
IVaiidnti rli-aRn'Jiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis; 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.

Maironis

NAUJAI IŠLEISTOS 
PLOKŠTELĖS

Broniaus Budriūno vyrų kvar
tetas (Detroite) 15 lietuviškos 
muzikos dainų. Stereo 6 dol.

O ramunėle pasakyk, B. Ta
mošiūnienės II-roji laida, 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N. Y. 11207.

r

PODAROGIFTS, INC. 
primena, kad 

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS 

į Lietuvą ir USSR Kalėdų šventėms:

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS 

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 

maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102-Station Wagon
ŽIGULI VAZ 2103-Naujas Modelis
MOSKVIČ 408-IE
MOSKVIČ 412-IE
MOSKVIČ - Station Wagon-426,427
ZAPOROŽEC ZAZ-968
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be 
jokių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą suVNESHPOSYL- 
TORGU.

Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

Globė Parcel Service, Ine.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Package Express & Travel Agency, 
1776 B’way, N.Y., N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp.,
488 Madison Avė., N.Y., N.Y. 10022

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 Ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537

Užprenumeruok Darbininką 
savo draugam gimtadienių, 
vardinių irkitų švenčių proga.

U.S. 120 Gold Plece
Mex. 50 Pesos 
Austrian 100 Coronas 
Hunearian 100 Coronas
Brit. Sovereig-n
Silver Bars (100 oa.) 
Platinum Bars (1 oz.)
SU. Bags ($0%) JI,000 face 
Sil, Bags (40%) J1.000 face

A»k
$270.00 

209.00 
167.00 
167.00 
54.00 

490.00 
207.00

3295.00
1450.00

uynamie springs
Is a leader In Alternatlve and Speclal Educa- 
tlon for Teenagers. If you're dlsenchanted wlth 
public or parochlal schools and seek relevancy 
for today's world ... If you want personai growth 
for your boy or giri as well as achlevement 
toward college or vocatlonal careers ... Dynamie 
Springs is the answer. State-aid approved. 
DYNAMIC SPRINGS PREP SCHOOL Newtown 

Square, Pa. 19073. Phone 215 353-6333

DEXTER PARK & 
PHARMACY HE

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUB 

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

WE DELTVER
Mlchigan 2-4130

K

•« i.

FLAT RATE MOVERS
935 E. 163rd Street

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

tial Free Estimates Call 329-0900

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

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

BE A PARTNER 
AGAINST DEATH 

WITH STAT PACK
There are 60 milllon people who are 
working and refired with some sort 
of acute or chronic medical condi- 
rion. When a medical crisis occurs 
you can help make the difference be- 
tween LIFEor DEATH with a STAT 
PACK

We are looking for sincere & forward 
looking oeople to help these many 
people who suffer these medical ill- 
nesses This program is designed to 
earn a verv highly profitable income 
whether vou work full time or part 
time. The investment in this most ' 
needed program is a modest $995 to 
$3285. This program has been de
signed not only to heln these many 
people būt return a very highly prof
itable income for yourself.
This program has been approved by 
many NEVVSPAPERS
8. MEDICAL articles.
For further delails please write to

* STAT PACK 
Marketing Agencv Ine 

515 West End Blvd 
Route 309 

Quakertown, Pa 18951 
Or Call Collect 
215-536-0409 
and ask for George McAndrevv

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

COIN AND METAI MARKET
‘'GOLD and SILVER are WEALTR”

Hour. 9:00 fe 5:30 C.S.T.
Am of 8-26-74 10:00 A.M.

Bld
$263.00 

265.00 
163.00 
163.00 
52.00

460.00 
lf'8.00

.2100.00 
1350.00

Coli Toli Froe: 1-800-531-5513
For lafott Ouotoi

SECURITY NATIONAL RARE COIN CORP. 
DU Raiod 429 ■. Commerce, Sulfe 4 01B iiatod

San Antonlo, T«xas 71205
Taxat Residants Call Colltcf:

1-(J12)-222-219$

ALL TYPES BROKEN & LOOSE 
FURNITURE REPAIRED IN YOUR 

HOME
CALL DOCTOR FURNITURE 

CALL 222-8569

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai išleido 
dokumentinę knygą —

LIETUVOS KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKĄ

7 kronikos iš pavergtos Lietuvos

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

Platintojai ir skaitytojai šią knygą gali įsigyti: 
pas leidėjus —

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

Kitur Chicagoje:
“Drauge”,

Marginiuose,
Vaznelių ir B. Brazdžionio prekyboje 

bei kitose vietose.
Knyga gaunama ir Darbininke.

L. K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ 
VYRIAUSIOJI VALDYBA

S C H R A G E R ’ S
VASAROS IŠPARDAVIMAS

SCH RAG
336 East 86th St. (tarp 1

New York City

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 modelių, importuotų 
ir vietinių baldų.

10% - 40% NUOLAIDOS

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

CHAIN LINK 
FENCES 

REPAIR OUR SPECIALTY
DEB—TAN

Call 212 352-8189

MOVING STORAGE 
Reasonable Ratas 
Šame Day Service 
First Month Free 

Call Us At 288-3277 
or 876-5454

WHEN IN STONE HARBOR IT’S 
MIKĖS BIKE RENTAL 

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

AUCTION VALUE LAND COMPANY OF BOSTON 
presents, group discounts on wholesale bulk 
aereage in upstate N.Y., Maine, Nova Scotia and 
N.H. for groups of 5 or more investors. Save 5 to 
10 percent off wholesale prlce. Indlvidual area 
from 5 to 100 aeres. 30 Day free Inspectlon 
flnancing available at 8 1/2 percent, slmple, 
up to 5 years. 10 aeres Altona, N. Y. $4500. 
650 foot waterfront, 2 1/2 aeres, Richfleld, 
Nova Scotia $3800. 15 aeres, New Sharon, Maine 
with brook, $6600. 5 aeres Merldith, N.H. Deeded “ 1 
Rights to Wlnnesquam Lake $6800. for further 

information call collect. (203) 281-0217

hiow you can learn
PAPERHANGING

as a part-or-fulltime professlon. Low 
fees, no contracts to sign, pay as you 
learn. Also MinhLessonsfor do-it-your- 
selfers. Write for full information: 
BADE VVALLPAPER, 157 West 57th 
Str. N.Y., N.Y. or call 212 581-7945---- ———------------

AVOID BEING 
FIRED 

SUBSCRIBE TO RIVERA’S 
WAKE UP SERVICE 
CALL 212 342-4018

AUSBON BROWN
431 Convent Avenue 

N.Y.C.
Home Cleaning General Vacuum 

Rūgs Clean Fioors Wlndows 
Ouality Workmanship 

Call 212 368-1694

m.-m i ubiirįii——

QUAIL-PHEASANT-CHUKAR 
THUNDER RIDGE SHOOTING PRESERVE

Scenic, level location, Blue Ridge 
Mtns. Guides and dogs fumished-No 
bag limit. Brochure, ivrite

Elliott L. Wilson RR #4, Box 118-C 
Lexington, Va. 24450 
or call 703-261-3028

GENERAL REPAIR SERVICE*
SPEC1ALIZING IN:

Sewer cleaning, weider pipefiMins> 
roof repair, bthrm modernizaticr<, 
ceramic tile Installation, resideniiah 
& commercial painting and all elec-- 
trical appliances.

24 hours a day snywhere In NYC! 
call 587-3884 DAY or NITE

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 m lies from Asbury Park 

Nevv Buildings — Ali Meals 
“Private Bath in each room” 

Laundry and Care 
Rates — $53.00 per week 
For Information Phone: 

MRS. JENSEN 
(201) 493-3096

COME AND F.NJOY OLD FASHIONED 
HOSPITALITY AT

THAT OLD HOUSE
ON VVEIRS BEACH LAKE YYINNIPESAUKEE

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

WEST VACUUM SYSTEMS 
Garage Doors and Intercombs 

& Securlty Systems 
P. O. Box 147 

Bloomfield N. J.
Call 201 743-4215

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

MOVING AND PACKING 
WITH CARE

DAYS 212 773-9504 NITES PR 4-5157

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

cards.
ISLAND MARINE TAXIDERMY

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

BLOOMFIELD, CONN 
jwell ešt'0 dog & cat boarding & hair 
cutTin9 busn. Also active lawn mower & 
snow blower busn. Sev profitable side 

Icontracts. Colonial home, aoprox 2-ac 
.orime loc w/outbld9s, cement construc,. 
all in excel repair. Owner retirlng, will 
accepf lMe personai mortgase. Owner, 
203-242-1005 or 203-536-1609

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

Rooflng, siding, leaks etc. No job too 
small or too big. Free estimates. 

Call Al McKinnon 864-5127

M.DELAROSA
GENERAL CONTRACTęR  ̂r 

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

CALL 212 328-3500

$

ROAD RUNNER DELIVERY 
SERVICE

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

Area Also Flat Dellvery 
Call 201 641-3140 

Mr. Al Dougard

SEA FOOD BARGE
VISIT L.I. MOST FAMOUS RĘST. VVHERE CHEFS 
ARMANDO & STAN RULE SUPREME, MOUTH- 
VVATERING SHRIMP SCAMPIE, LOBSTER, ETC. 
VIEW OF BAY, DOCKING FACI UTIES, MAIN ROAD 

SOUTHOLE, L.l. 516 765-3010

k/

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

e

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

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

7

4

Jersey home sales
ALUMINUM & STEEL SIDING, ROOFING KITCHEN 
J. BATHROOM REMODĖLING, BANK FINANC1NG, 

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

PHONE: 201 7S6-8200

Darbininko spaudos kioske 
gausi nusipirkti lietuviškų kny
gų, plokštelių, atvirukų, Įvairių ’ 
lietuviškų papuošalų ir dovanų.

’Jr

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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N.Y. šaulių Simo Kudirkos 
kuopa pasikvietė Rochesterio 
moksleivių studentų ateitininkų 
dramos sambūrį suvaidinti Ana
tolijaus Kairio parašytą trijų 
veiksmų dramą Palikimas. Jų 
vaidinimas bus rugsėjo 14, šeš
tadienį, 6 v.v. Kultūros Židiny
je, 361 Highland Blvd. Brook
lyn, N. Y.

Svarbu pastebėti, kad visi vai
dintojai yra jauni, čia gimę ir au
gę jaunuoliai.

Stebina tai, kad jie visi taip 
puikiai pajėgė įsigilinti į vaidy
bą ir šių dienų populiarią filo
sofiją perduoti auditorijos žiūro
vui. Gal būt jie to pasiekė rū
pestingo režisoriaus Andriaus 
Cieminio dėka.

-o-
Darbininkas sausio 19 apie 

vaidinimą Rochestery taip rašė:
“Veikalą režisavo Andrius 

Cieminis, daugelio Rochesterio 
statomų veikalų režisorius. Jis 
yra vienos valdinės vidurinės

Brangiai motinai ir močiutei 

A.A. 
NATALIJAI KIZLAUSKIENEI

mirus, jos sūnums Jurgiui ir Kaziui ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Stefanija Skučienė 
Birutė Sidzikauskienė 
J. ir A. Šukiai su šeima

JONUI MAŽELIUI

Lietuvoje mirus, prislėgtus skausmo jo vaikus Vytautą, 
Antaną, Oną Lietuvoje ir Joną Sibire ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Rožė, Vytautas, Juozas, Tomas ir Audrutė 
Kundrotai

išsiuntinėti

Mylimai Motinai

Brangiajai žmonai ir motinai
A.A.

Anastazijai Matonienei
mirus, jos vyrą inž. Joną Matonį, sūnus: Kazimierą, 
Julių ir Arvydą, kartu jų šeimas, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

k, yy .Vy
s ®

Adelė ir Kazys Barčiai

<30■ '11 ' ia i■'"»$
t 1 <i3

PETRONĖLEI SABALIAUSKIENEI
staiga mirus, jos sūnui Vytautui su šeima nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Birutė ir Antanas Bagdžiūnai ir šeima

Scranton, Pa. susitikę žymūs beisbolo žaidėjai. Iš k. pirmas nepažįstamas, toliau — BilI 
Terry, John Kubellis Fpa, Lee Mc Phail, Amerikos beisbolo lygos prezidentas; Whitey 
Ford, buvęs N. Y. Yankee žvaigždė, Casey Stengei, buvęs N. Y. Yankees žymus 
manežeris, Mickey Mantle, John Bard, Ken Smity, Cooperstown, N.Y. beisbolo 

Hali of Fame direktorius, ir žymusis beisbolo žaidėjas Jocko Conlon, dabar jau pa
sitraukęs. Nuotrauka Toney Kubelius.

mokyklos mokytojas, nuošir
džiai dalyvaująs ir lietuvių kul
tūrinėj veikloj . Režisuoti, jo pa
sisakymu, jam nebuvę sunku, 
nes visi jaunieji aktoriai labai 
noriai lankę repeticijas ir savo 
roles išmokę puikiai, nors, kol 
scenoj pasirodė, praėję 4 mėne
siai, susirenkant repeticijom 
kas savaitę po 2-3 kartus.”

Tėviškės Žiburiai apie tą pa
čią vaidybą taip rašė:

“Jis rūpestingai diegė į kiek
vieną jaunuolį paskirtį, vaid
mens pajutimą. Įdomu buvo 
sekti, kaip kiekvienas mokslei
vis vis giliau ir giliau įsijautė 
į savo\ vaidmenį bei kuriamą 
charakterį. Nepaslaptis, kad ne
vienam mūsų liežuvį painioja 
angliška tarena. Čia daug padė
jo prof. Antanas Klimas. Jo pa
stangomis, kolektyvas prašneko 
visiškai padoriai lietuviškai”.

Apie patį veikalą taip rašė:
“Drama nagrinėja lietuvių 

emigrantų gyvenimą Amerikoje,

apie

“PALIKIMAS” IŠ ROCHESTERIO pirštu prikišamai parodydama, ATnzVVCT* T\ rn vnBV4 kad gyvenime yra kilnesnių ver-A1VYKSTA Į NEW YORKĄ tybių, negu tik turėjimas pini-
gų ir visokių daiktų. Ta min
tis raudonu siūlu eina per visą 
vaidinimą. Jis yra surištas net ir 
su laišku, kurį mirštantis profe
sorius atiduoda savo brolio duk
rai kaip palikimą. Gabija ir jos 
brolis Tauras neturi teisės ati
daryti šio voko, kol neperskai- 
tys visos dėdės paliktos biblio
tekos. Čia pradeda išryškėti 
visa veikalo mintis. Apskritai, 
reikia pačiam šį vaidinimą pa
matyti, kad galėtum suprasti, 
jausti, suvokti veikalo prasmę”.

Rochesterio grupė su veikalu 
gastroliavo Montrealyje. Apie jų 
viešnagę gražiai parašė spauda.

Dienraštis Draugas 
vaidybą gegužės 4 rašė:

“Svarbesni veikalo vaidintojai 
yra paprastai daugiau minimi 
bei aprašomi, bet ir mažesnės 
rolės yra labai svarbios. Ir šį 
kartą taip buvo. Pavyzdžiui, pa
matę neseniai St. John Fish- 
er kolegiją baigusį Bronių Pet
rauską, žiūrovai jo nepamiršta. 
Jis taip įtikinančiai vaidina savo 
rolę. Ir Rūta Stankutė, nors iš 
pradžių (prieš metus) buvo lyg 
kiek išsigandusi, dabar vaidino 
visiškai laisvai ir natūraliai. Ji 
visuomet stengiasi išpildyti vi
sus režisoriaus nurodymus ir, 
atrodo, yra įdėjusi labai daug 
darbo.” “Jis praėjo sklandžiai, 
veikalas patiko pripildytai salei 
žiūrovų.”

“Tėviškės Žiburiai” apie jų 
spektaklį Montrealyje taip atsi
liepė:

“Aktoriai puikiai atliko vaid
menis, įrodydami, kad ir čia gi
męs bei augęs jaunimas, savo 
gabumais neatsilieka nuo jauni
mo Lietuvoje”. — “Sakoma, kri
tika reikalinga, tačiaus jaunųjų 
aktorių nėra ko kritikuoti. Jie 
visi puikiai, sceniškai perdavė 
lietuvišką žodį. Turintieji dides
nes roles, kaip Tadas Klimas, 
Juozas Laukaitis, Jūratė Krokly- 
tė ir Petras Matiukas, turėjo 
progos daugiau pasireikšti ir iš
ryškinti savo gabumus, tuo būdu 
įtikindami žiūrovą. Režisorius 
Andrius Cieminis sugebėjo “iš
traukti” iš jaunųjų aktorių visa, 
ką Jie 'geriausio >turėjo perduoti 
publikai. Jis neveltui aukojo sa
vo darbą, laiką ir jėgas, nes šiose 
sunkiose sąlygose atsiekė tai, 
kuo mes montrealiečiai

savo
data

sky-

VIEŠNIA IŠ EUROPOS 
DAINUOS ELIZABETHE

Retai tenka girdėti, kad senoji 
mūsų tautos šventė, švenčiama 
rudenį, būtų pastoviai lietuvių 
kolonijose minima. Paprastai, 
kaip taisyklė, yra švenčiama Va
sario 16-toji, nors ir grupelė lie
tuvių betkur tegyventų. Tačiau 
Elizabetho lietuviai tolygiai 
mini abi šias reikšmingas šven
tes.

(Kaip žinome, ta diena mums 
yra istoriškai reikšminga tuo, 
kad Vytautas Didysis 1430 rug
sėjo 8 buvo pasirinkęs 
karaliumi vainikavimosi 
Vilniuje.)

Elizabetho A.L.T.S-gos 
rius nuoširdžiai rūpinasi, kad šis 
minėjimas kuo gražiau pavyktų. 
Praeityje toje šventėje yra daly
vavę žymūs Amerikos lietuvių 
visuomenės darbuotojai, kartu 
su talentingais meninės dalies 
atlikėjais iš arti ir toli.

Kuo gi šis minėjimas bus ypa
tingas šį rudenį nuo kitų?

Ogi tuo, kad pirmą kartą čia 
dainuos jauna lietuvaitė iš Len
kijos, o kalbės dr. Jonas Balys, 
atvykęs iš sostinės.

Pavasarį skaitėme Dirvoje 
labai palankų jos dainavimo 
įvertinimą, kai ji debiutavo 
Bostone. Jos pavardė yra Birutė 
Ona Aleksaitė, gimusi Lenkijos 
valdomame Seinų krašte. Tie
siog nuostabu ir malonu, kad ji 
taip gražiai kalba ir rašo lietu
viškai, užaugusi svetimųjų įta
koje. Pradžioje baigė vidurinę 
muzikos mokyklą, o vėliau Var
šuvos konservatoriją. Giminių 
pakviesta, ji dar vienerius metus 
gilins savo dainavimo studijas 
Bostono New England Con- 
servatory, kur ir dainavimo sti
lius ir pati jos technika yra skir- 

rėjome progos pasigerėti ...”
Kaip matyti iš šių kelių laik

raščių ištraukų, kad sambūris 
yra susivaidinęs. Taigi ir tau, 
skaitytojau, gyvenančiam New 
Yorke ar jo pašonėje, yra nepa
prasta proga pamatyti šiuos šau
nius jaunuolius-vaidintojus, 

pažiūrėti žinomo dramaturgo 
Anatolijaus Kairio filosofinio 
veikalo. Pripildykime Kultūros 
Židinio didžiąją salę, tuo atsi
dėkodami jaunuomenei už jų 

įdėtą darbą į vaidybą. Tikė
kime, kad jie mūsų neapvils, 
(škb) 

tingi nuo Europos mokyklų. Bi
rutė teikia mums gražių vilčių. 
Ji jau yra pasižadėjusi dainuoti 
Elizabethe, šeštadienį, rugsėjo 
21 minėjime, kuris įvyks 7-tą va
landą vakaro, 269 Second Street, 
Elizabeth, N. J.

Kaip sakyta, prieš jos dai
navimą kalbą pasakys žinomas 
etnologas dr. Jonas Balys, iš 
Washingtono, D.C. Po progra
mos bus duodama gardi vakarie
nė ir vėliau Gutauskų Šokių 
muzika.

A.L.T. S-gos Elizabetho sky
rius kviečia ne tik New Jersey, 
bet ir New Yorko bei apylin
kių lietuvius šiame minėjime 
gausiai dalyvauti. Bilietai g gau
nami jau dabar Lithuanian Li
berty Hali arba skambinant tele
fonu (201) 351-6646 Jonui Šve
dui, arba pas valdybos bei sky
riaus narius, j.vbs.

ELIZABETH, N.J.

Vinco Kudirkos vardo litua
nistinė mokykla mokslo metus 
šiais metais pradeda rugsėjo 14. 
Mokinių tėvai prašomi tą dieną 
mokinius atvežti 9 vai. ryto. 
Šios mokyklos vedėjas, su trum
pa pertrauka, jau eilę metų yra 
kun. J. Pragulbickas.

Šiais metais antrasis Šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijos pik
nikas, kurį rengia Šv. Vardo ir 
Altoriaus draugijos, įvyksta rug
sėjo 8 parapijos aikštėse. Pik
nike gros geras orkestras, veiks 
šaltų ir karštų gėrimų barai, 
lietuviškas maistas, o taip pat 
bus turtingi pavilijonai su įvai
riomis gėrybėmis. Pikniko pra
džia 2 v. popiet.

Parapijos choras, vado
vaujamas V. Mamaičio, po va
saros atostogų darbą — repeti
cijas pradeda rugsėjo 22 po 11 
vai. mišių parapinės mokyklos 
patalpose, choro kambaryje. Ma
loniai prašomi į chorą jungtis 
nauji giesmininkai-ės.

Dėl kuro krizės ir infliacijos 
atsirado reikalas pertvarkyti pa
rapijos bažnyčios, mokyklos ir 
kitų parapijos pastatų apšildymo 
sistemą. Nelaukiant šaltesnių 
orų, darbas jau pradėtas ir ne
trukus bus baigtas. Šis apšildy
mo sistemos pertvarkymas kai
nuos apie $5000 dol. Tuo reika
lu parapiečiam yra

lia
fc • ■

Lietuvos vyčių N. Anglijos ap
skritis metinį pikniką ruošia spa
lio 6 Romuvos parke Brock- 
tone. Bus muzikinė ir kultūrinė 
programa. Rengimo komitete 
dirba visa eilė žmonių: Jonas 
Stoškus iš Providence, Al. Akule 
iš Bostono ir Juozas Sakaitis iš 

Worcesterio —
vicepirmininkai. Kultūrinei 
programai vadovaus Mary Min- 
kus iš Westfield, iždininkė Da
rata Sinkevičius iš Worcesterio. 
Numatyta parengimo metu iš
dalinti pinigines dovanas.

Longinas Švelnis iš Needham 
yra informacijos pirmininkas. 
Vyriausia šeimininkė bus Biru

tė Stoškienė iš Providence.
Bus lietuviškų valgių ir gėri

mų. Gros Happy Notės orkestras 
iš Attleboro.

Visuomenė kviečiama daly
vauti piknike ir paremti Lietu
vos vyčius. Pikniko pelnas ski
riamas stipendijų fondui.

Prel. Z. Ignatavičius, aplankęs 
Šv. Petro kleboniją ir savo pažįs
tamus Bostone, rugpiūčio 26 
grįžo į Romą.

Kun. Kazimieras Kuzminskas 
iš Chicagos lankėsi Bostone, 
rugpiūčio 25 jis atlaikė mišias 
ir pasakė pamokslą lietuvių pa
rapijos koplyčioje prie 7-tos 
gatvės.

laiškai, kuriuose smulkiau nu
šviečiamas šis pertvarkymo rei
kalingumas. Parapijos klebonas 
kun. Petras Žemeikis ir kunigai 
prašo mielus parapiečius savo 
aukomis prisidėti pri-? šių per
tvarkymo darbų. X

PADĖKA
Pranciška Jakatienė, Phila, Pa. 

prisiųsdama pranciškonų dar
bam 50 dol., taip pat nepa- 
nepamiršo kun. P. Geisčiūno, 

už kurio sveikatą užprašė mi
šias. Kun. Geisčiūnas dar tebe
serga Memorial ligoninėj New 
York City.

Vera Yomantienė iš Peters
burg, Fla., išvykdama į savo 
anūko vestuves, prisiuntė Dar

bininko spaudai 25. dol.
A. Dėdinas iš Woodhaveno, 

padėdamas Darbininko admi
nistracijai, jau antrąją šimtinę 
paskyrė Kultūros Židinio bei 
spaudos reikalam.

J. ir P. Jurkuvėnai, Brooklyn, 
N. Y., aukojo Židiniui 30 dol. 
anksčiau 110 dol.

V. Sabaliauskas, Colonia, N.J., 
ir O. Parravičini iš New York 
City, siųsdami metinę prenume
ratą, pridėjo spaudos reikalam 
kitą dešimtinę.

Visiem aukotojam miela pa
dėka už paramą lietuviškai 
spaudai, Kultūros Židinio išlai
kymui bei kitiem pranciškonų 
darbam paremti.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dail. Adomo Galdiko mono

grafija — su persiuntimu 16 
dol., Naujųjų metų istorija, pre
mijuotas B. Pūkelevičiūtės ro
manas—4.50 dol., Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istorija, 
I tomas, kietais viršeliais — 10 
dol., VI. Mingėlos Medinis Die
vas, 5 dol. Šios ir kitos lietu
viškos knygos bei muzikos 
plokštelės gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

LINDEN, N.J.
A.A. 

GEDIMINUI ALINSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai Liucijai, 
sūneliui bei giminėms

Zigmas ir Regina Kungiai,
Kalifornija

Rugpiūčio 23 Lindene, N. J. sulaukus 75 metų 
pasimirė PETRONĖLĖ SABALIAUSKIENĖ.

Buvo palaidota Kalvarijos kapinėse Lindene rug
piūčio 26 šalia savo vyro Juozo, kuris mirė prieš 
12 metų — 1962.

Velionė paliko sūnų Vytautą ir marčią Veroniką 
ir 2 snūkus. Lietuvoje liko dar 3 seserys.

Petronėlė atvyko į Ameriką 1952 iš Schvvaebisch 
Gmuendės, iš Vokietijos. Visą laiką pragyveno Lin
dene. Ji priklausė Moterų Susivienijimo Sąjungos sky
riui Lindene ir taip pat Rožančiaus draugijai. Buvo 

susipratusi ir maloni lietuvė. Į kapines palydėjo 
gausus būrys žmonių.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

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

šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalųs. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—-Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DTVIDEND RATES
• RegulaT a/c — 5^4 % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily----------7

1



8 ® D A R B I N I N KA S • 1974 rugsėjo 6, nr. 36

DARBININKAS
?NEW

■X--------~

■y4*
-Ir. u jkj

“YORKEV-
Tautos šventės minėjimas bus 

rugsėjo 8. Šventė skiriama pa
gerbti senajai Lietuvai, nes 
rugsėjo 8 Vytautas Didysis buvo 
skyręs savo vainikavimo diena. 
Tą dieną pamaldos bus 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Po pamaldų tos pačios pa
rapijos salėje bus minėjimas. 
Paskaitą skaitys Kario redakto
rius Zigmas Raulinaitis, savo kū
rybos skaitys Paulius Jurkus. 
Minėjimą rengia ramovėnai, 
šauliai ir kūrėjai savanoriai.

Atlanto rajono Šventaragio 
stovykla, kurioje buvo iš 9 vie
tovių arti 300 skautų-čių, praėjo 
be rėkiančių išdaigų, ramiai ir 
sėkmingai: ūkiškai be skolų ir 
skautiškoje programoje pramaty
ti uždaviniai įvykdyti dėka tė
velių, vadovų ir stovyklautojų 
darnios talkos. Stovyklautojų 
nuotaika buvo pakili ir grįžo lai
mingi.

Ministerio Vaclovo Sidzikaus
ko prisiminimas ir pagerbimas 
rengiamas rugsėjo 22 didžioje 
Kultūros Židinio salėje. Rengia 
Liet. Laisvės Komitetas. Apie 
velionį diplomatą kalbės Liet. 
Laisvės Komiteto narys dr. Bro
nius Nemickas ir dr. Domas Kri
vickas iš Washingtono. Bus pa
skaityta ir iš jo prisiminimų, 
kuriuos paliko surašytus. Bus 
parodyta gana daug skaidrių iš 
įvairaus ir veiklaus diplomato 

gyvenimo.
Stasys Prapuolenis iš Rich

mond Hill išsikėlė gyventi į 
Milton, Conn.

Kun. Antanas Petrauskas, An
gelų Karalienės lietuvių parapi- 
klebonas, po sunkios, sėkmin

gai pavykusios operacijos, rug
piūčio 31 sugrįžo iš ligoninės.

Kun. Vytautas Pikturna rug- 
piūio 29 prieš 25 metus išlipo 
iš laivo Amerikos pakrantėj. Nuo 
to laiko vikarauja Angelų Kara
lienės lietuvių parapijoj Brook- 
lyne.

Kun. Antanui Račkauskui rug
piūčio 29 suėjo 24 metai kaip 
pirmą kartą išlipo Amerikos pa
krantėj.

1000 AUKA 
RELIGINEI ŠALPAI

Robertas Subart iš St. Louis, 
III., pamatęs taip gražiai išleistą 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką, Liet. Religinei Šalpai 
paaukojo 1000 dol.

Šią knygą galima įsigyti pas 
leidėjus — LKR Šalpos Rėmė
jus Chicagoje, LKR Šalpos įstai
goje, 64-09 56 Rd. Maspeth, 
N.Y., lietuvių parapijose, pas 
platintojus, Drauge ir Darbinin
ke. Knygos kaina 2.50 dol.

Knygos leidėjai labai nuošir
džiai dėkoja Robertui Subartui 
už auką. — LKRŠ

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė ......(212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Simo Kudirkos telefoninis pa
reiškimas Gražinai Paeglienei 
bus transliuojamas rugsėjo 8, šį 
sekmadienį, 9 vai. ryto per Lais
vės Žiburio radiją.

Jono Budrio, Lietuvos gen. 
konsulo, dešimties metų mirties 
sukaktis suėjo rugsėjo 1. Pamal
dos už jį bus rugsėjo 7, šešta
dienį, 8:30 vai. ryto Maspetho 
lietuvių bažnyčioj.

Vyrų choro Perkūno repe
ticijos prasideda rugsėjo 5, ket
virtadienį, 7:30 v.v. Kultūros Ži
dinio Perkūno seklyčioje. Pra
dedama rengtis naujam šių metų 
sezonui ir pirmam koncertui, 
kuris bus Bostone lapkričio 24. 
Į chorą kviečiami nauji choris
tai.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos valdyba šaukia susirinkimą 
rugsėjo 8 d. 12 vai., tuojau po 
sumos, Angelų Karalienės para
pijos salėje Brooklyne. Narės 
kviečiamos susirinkime kuo 
gausiau dalyvauti.

Bronys Raila, žurnalistas, dau
gelio knygų autorius, gyvenąs 
Los Angeles, Calif., šio mėnesio 
gale atvyksta į šį Atlanto pakraš
tį. Rugsėjo 29 jis bus New Yor
ke ir dalyvaus Vaižganto Kultū
ros klubo popietėje, kur bus jo 
knygos “Paguoda” pristatymas. 
Paguodos pirmoji dalis sutelkė 
jo rašinius apie literatūrą, muzi
ką ir apskritai apie lietuvių 
kultūrą. Jau yra atspausdinta ir 

šios knygos antroji dalis. Leidžia 
Nidos leidykla Londone. Gal jos 
pirmieji egzemplioriai ir pasieks 
popietę. Popietėje kalbės pats 
svečias Bronys Raila aktualiais 
dabarties lietuviškos kultūros 
klausimais. Dramos aktorius Vi
talis Žukauskas paskaitys ištrau
ką iš Paguodos pirmosios kny
gos. Bus ir apžvalginis žodis, 
kuris apžvelgs visą Paguodos 
knygą, joje iškeltus klausimus, 
autoriaus svarstymo savumus ir 
stilistines priemones. Popietės 
pradžia 4 v.v.

Romas Kezys su šeima, drau
ge ir jo v adovaujama Laisvės 
Žiburio radijo valandėlė, yra iš
sikėlusi į naują vietą. Jo adre
sas yra toks: 217-25 54 Avė., 
Bayside, N. Y. 11364. Telefonas 
229-9134.

V. Ramanauskas su žmona So
fija iš Keamy, N.J., lankydami 
dukrą Aušrą Garbuskienę, Old 
Bethpage, N. Y., užsuko į Dar
bininko administraciją, apsi
mokėjo Darbininko prenu
meratą, ir kartu apžiūrėjo Kul
tūros Židinį, juo pasidžiaugė. 
Taip pat su jais lankėsi ir Ma
rijonas Šnapštys iš Dearborn, 
Mich.

Vargonininkų-Muzikų Sąjun
gos seimas vyko rugsėjo 2 Ap
reiškimo parapijos salėje. Pirmi
ninkavo A. Aleksis, sekretoria
vo P. Matekūnas. Į naują valdy
bą išrinkta: Algirdas Kačanaus- 
kas, Mykolas Cibas, Vytautas 
Strolia, Rožė Mainelytė, Ona 
Zubavičienė, Vytautas Kerbelis. 
(Platesnis seimo aprašymas bus 
kitame Darbininko numeryje).

Viktorija Petraitienė, dail. 
Teofilio Petraičio žmona, gyv. 
Elizabethe, griūdama susilaužė 
kaulus ir rugpiūčio 25 paguldy
ta Alex Brothers ligoninėje, dr. 
St. Petrausko priežiūroje.

Sol. M. Razgaičio koncertas 
Elizabethe, N.J., bus spalio 13.

Balys Stankūnavičius, Pabal- 
tiečių Federacijos pirmininkas 
Australijoje, atvyksta į New Yor- 
ką, ir rugsėjo 7, šeštadienį, 6 v.v. 
Estų namuose, 243 East 34 St. 
Manhattane, padarys pranešimą 
apie Australijos lietuvių, latvių, 
estų veiklą ir žygius, kai Austra
lijos vyriausybė pripažino Balti
jos kraštus sovietam. Kviečiami 
visi atsilankyti į šį pranešimą, 
kurį rengia Pasaulinė Baltų 
Santalka.

Agr. Vacys Butkys, gyve
nęs Great Necke, grįžo iš ligo
ninės, kur jam buvo padaryta 

1 operacija. Dabar gydosi namie.

Tėv. Antanas Prakapas, OFM, 
dirbąs Toronto Prisikėlimo para
pijoj, kurią aptarnauja lietuviai 
pranciškonai, vasaros atostogas 
praleidžia New Yorke. Apsistojo 
lietuvių pranciškonų vienuo
lyne Brooklyne.

Dr. Zigmo Kungio iš Califor- 
nijos rašytas laiškas redakcijai 
mus pasiekė tik po mėnesio. 
Laiške buvo užuojauta, mirus 
Ged. Alinskui. Tą užuojautą da
bar ir dedame laikraštyje.

Muzikos Žinių nr. 2-3 išleistas 
prieš Vargonininkų-Muzikų 
Sąjungos seimą, kuris buvo New 
Yorke Darbo dieną. Pirmas 
straipsnis supažindina su muzi
ku Juozu Stankūnu, įdėta jo nuo
trauka viršelyje, toliau jis su 
Operetės choru New Yorke, pa
gerbiamas miręs muzikas Jonąs 
Čižauskas, atžymima Broniaus 
Jonušo 75 metų sukaktis, Vy
tautas Strolia rašo — Lietuvis 
vargonininkas plokštelėse. To
liau — prof. A. Aleksio 50 
metų muzikinė veikla Waterbu- 
ryje, Nelės Mazalaitės Legenda 
apie prisikėlimą, žinių sant
rauka angliškai, Regina Kutkie- 
nė — J. Stankūno darbuotė Bra
zilijoje, muzikinė kronika. Vidu
riniuose lapuose įdėta gaidos — 
J. Stankūno “Vyturėlis”. Nu
meris dvigubas. Redaguoja ir 
administruoja Vincas Mamaitis.

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

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

VVoodhavene išnuomojami du 
gražūs kambariai. Tel. TA 
7-7987.

Scena iš “Palikimo”. Vaidina Ponas M — Tadas Klimas, Ponas N. (Pono M sąžinė) — 
Juozas Laukaitis.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas, praeitą savaitę buvo 
išvykęs į Atlanto rajono skautų 
stovyklą, kur ėjo tos stovyklos 
kapeliono pareigas.

Tėv. Jonas Dyburys, OFM, 
Rochester, N. Y., lietuvių para
pijos, kuriai vadovauja lietuviai 
pranciškonai, klebonas, vasaros 
atostogas praleidžia New Yor
ke. Apsistojo lietuvių pranciško
nų vienuolyne Brooklyne.

Maironio mokykla pradeda darbą
Maironio lituanistinė žemes

nioji ir aukštesnioji mokykla 
savo mokslo metus pradeda rug
sėjo 7, šeštadienį, 9 v.r. Visi pra
šomi vaikus atvesti laiku.

Mokykla naudojasi Holy 
Child Jesus mokyklos patalpo
mis, 86 Avė. ir 111 Street, Rich
mond Hill, N.Y., netoli Jamaicos 
traukinio linijos. Įėjimas iš 111 
Street.

Tėvai prašomi nepagailėti li
tuanistinio švietimo savo vai
kam. Prašome leisti juos į 
lietuvišką šeštadieninę mokyk
lą.

Labai prašome vyresniuo
sius, baigusius 8 skyrius, tuo 
nepasitenkinti ir stoti į aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą. 
Šiemet jau veiks dvi aukštes
niosios mokyklos klasės. Litua-

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

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

KĄ MATYSIME VYTAUTO MAŽELIO 
PARODOJE?

Šį savaitgalį, rugsėjo 7 ir 8, 
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
vyksta Vytauto Maželio nuotrau
kų paroda, kurią rengią ir globo
ja skautam remti komitetas. 
Parodos oficialus atidarymas su 
prof. V. K. Jonyno kalba bus 
šeštadienį, rugsėjo 7 d. 7. v.v.

Visi pažįsta Vytautą Maželį 
ir jo fotografiją. Jis jau per 20 
metų kaip fotografuoja New 
Yorko lietuvių gyvenimą, užfik- 

nistinis mokslas jus tik pratur
tins, jus iškels iš jaunimo tarpo, 
bus lengviau suprasti dabarties 
lietuvių tautos vargus ir troški
mus. Ateikite! Tikrai nesigailė
site!

-o-
Mokyklos vedėja yra Dana 

Bobelienė. Ji dabar sudaro 
pilną mokytojų sąstatą. Praeitais 
metais, norėdami savo studijas 
užbaigti, pasitraukė keli moky
tojai. Dabar į jų vietą ieškoma 
naujų mokytojų, kurie mėgtų 
mokytojo darbą ir kurie norėtų 
padirbėti lietuviškoje mokyklo
je.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

rengiamas rugsėjo 8, sekmadienį.

11 vai. koncelebracinės mišios Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje
Tuoj po pamaldų — minėjimas tos pačios 

parapijos salėje.

Paskaitą skaito Zigmas Raulinaitis

Savo kūrybą — Paulius Jurkus

Visi kviečiami atsilankyti.

Minėjimą rengia ramovėnai, šauliai ir 
kūrėjai savanoriai

savojo didžiuosius įvykius, kon
certus, parodas, dainų šventes. 
Užfiksavo ir daugybę veidų, su
kūrė eilę portretų. Taip pat 
jis mėgo stebėti ir patį miestą, 
surasti jo įdomesnius kampus, 
atspindžius. Mėgo stebėti ir 
gamtą, jos gražius vakarus, sau
lės žaidimus vandenyje, me
džius, mėgo ir žiemos stebuklus.

Paskutinieji metaij į privedė ir 
prie slapvotos fotografijos. Ją ap
valdė pamažu, nuosaikiai. Ir 
čia dominuoja tas pats jo roman
tinis realistinis stilius, kur vis
kas paprasta ir aišku. Paprastu
me ir sukurtoje ramybėje jis ran
da savo specifinį priėjimą prie 
gamtos, prie žmogaus.

Parodoje ir bus išstatyta iš 
visų jo laikotarpių nuotraukos, 
bendri miesto vaizdai, žmonės, 
gamta, portretai. Bus ir spalvotų 
nuotraukų. Visa apatinė salė bus 
lyg kokia galerija, kuri nukels 
lankytojus į praeitį, primins 
šventes, žmones ir parodys gam
tos stebuklus. Viso bus išstatyta 
apie 150 nuotraukų.

Po atidarymo iškilmių ka
vutė. Visi kviečiami aplankyti 
šią fotografijos parodą.

VYTAUTO MAŽELIO

FOTOGRAFIJOS PARODA

vyksta rugsėjo 7 ir 8 dienomis Kultūros Židinyje

Parodos atidarymas šeštadienį, rugsėjo 7, 7 v.v. kalbės 
dail. V. K. Jonynas

Paroda lankoma:

šeštadienį nuo 12 iki 9 v.v., sekmadienį — 
nuo 12 iki 8 v.v.

Parodą rengia ir visus maloniai atsilankyti kviečia

N. Y. skautams remti komitetas

Rochesterio moksleivių ir studentų ateitininkų dramos 
sambūris rugsėjo 14, šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Židinyje 
vaidina

ANATOLIJAUS KAIRIO

3 veiksmų dramą

PALIKIMAS

Režisuoja Andrius Cieminis. Dekoracijos Danutės
Krokytės

Po vaidinimo mažojoje salėje veiks bufetas su gaivinan
čiais gėrimais, karštais užkandžiais, kvepiančia kava. 
Plokštelių ir juostelių muzika. Bus galima pasišokti.

Bilietų galima gauti pas J. Andriušį — Haven Realty, 
87-09 Jamaica Avė. Moodhavene, N.Y., VI 7-4477, Vito 
Gerulaičio kelionių agentūroje, 94-10 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. tel. 847-5522. Vaidinimo dieną prie 
įėjimo.

Nepaprastai gera proga pasidžiaugti ir pasigrožėti 
jaunimo darbu.

įėjimo auka — 4 dol. suaugusiem, 2 ' dol. — 
moksleiviam

Visus maloniai kviečia

L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuopa New Yorke

N.Y. SKAUTAMS
REMTI KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA
VISUS ATSILANKYTI •

Į JŲ RENGIAMĄ

BALIŲ
Š. M. SPALIO MĖN. 19 D. ŠEŠTADIENĮ 8 VAL. VAKARO 

KULTŪROS ŽIDINYJE

AUKA $12.50 ASMENIUI STALAS 10-ČIAI ASMENŲ 
ŠOKIAMS GROS AM OUR ORKESTRAS

STALUS UŽSISAKYTI IKI Š.M. SPALIO MĖN. 14 ‘D.

PAS

H. MIKLĄ 516-HU 2-0196 V. KULPĄ 212-VI6-1056

A. MIČIULĮ 212 441-1131
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