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Lietuvos reikalai

Maskva prakalbo apie preventyvinį karą prieš Kiniją
fieldas (dem.) lankė kai kuriuos 
pietryčių Azijos kraštus, norė
damas patirti, kaip prez. Niko- 
no neseniai lankytų kraštų vy
riausybės priėmė jo pirštą nau
ją Amerikos nusistatymą, kad 
po Vietnamo karo jos pačios 
daugiau turės rūpintis savo ap
sauga. Senatorius vėliau pada
rys pranešimą senato užs. rei
kalų komisijai, b dabar pasakė 
tik tiek, kad patirtas įspūdis 
kalbąs už tai, jog daugiau Viet
namu Amerika neturėtų susi-

sys atkreiptas į Rusiją, kuri yra promaskviniai komunistų šalti- 
vienintelis jos galimas priešas, niai tokią žinią ir tyčia sklei-

Vos tik tai buvo pasakyta, džia kaip vieną iš prieš Kiniją 
prasiveržė žinia apie tai, kad vedamo psichologinio karo prie* 
Maskva žaidžia mintimi, ar ne* monių. Tokios žinios skleidi- 
reikia oriniais smūgiais sudau- mas gali būti ir priminimas Wa- 
žyti Kinijos atominių ginklų ga- ' 
mybos ir bandymų įrengimus,

Išlindo yla » maiše
Tokiame , Žinių susibėgime

Nor. Tame regione yra ir Kini
jos urano rūdos klodai, ten pat, 
sakoma, kur nors slepiamos ir 

laukti- Taipgi vyraujanti nuo- * jos atominės bombos bei kito* 
monė, jog nelauktina karinių 
Kinijos aventiūrų nė į rytus, nė 
į pietus, nes visas jos dėme-

— 429 sienos pažeidimai. 
Taip tvirtina kom. Kinijos vy
riausybė savo notoje Maskvai. 
Ir tai įvykę šių metų birželio ir 
liepos mėnesiais. Kinijos terito
rija buvusi pažeidinėjama ore 
ir žemėje. Pekino notoje sako
ma, kad Maskva rengia karą 
prieš Kiniją, bet Maskva tokias 
intencijas neigia.

— Paryžiuje taikos derybom 
nejudant iš vietos ir kariniams 
veiksmams padidėjus Vietname,
prez. Nhtonas susilaikė nuo pa- kusi manyti, kad greičiau taip 
skelbimo kada ir kokio dydžio gati būti, negu nebūti. ~

Ypač kad pradedama galvoti, 
jog rusų-kinų susikirtimai pa
sieniuose įvyksta ne kinų, bet 
rusų iniciatyva. Ypač Sinkiango 
pasieny, kur yra Kinijai jautri 
vieta. Žinoma, gali būti, kad

kio pobūdžio atominiai užtaisai.
Tariasi su patikimaisiais

Pirmą kartą Kremliaus vadai 
tą sumanymą esą patikėję kai 
kuriems Rytų ir V. Europos 
Maskvai palankių kompartijų 
vadams pasaulio kompartijų su
važiavimo metu Maskvoje. Ne
žinomas jų reagavimas, bet 
valstybės departamento infor
matorius teigia, kad žinia apie 
tokią Maskvos mintį yra tikra. 
Tik oficialiai kalbant sakoma 
(taip ką tik padarė W. Rogers), 
jog reiktų abejoti, kad Maskva 
galėtų tokį preventyvinį puoli
mą daryti. ČIA (Central Intelli- 
gence Agency) betgi esanti lin-

shingtonui nedrįsti pradėti bi
čiulystės su Kinija. Vienaip ar 
kitaip, abidvi šios prielaidos tel
pa tos žinios skleidimo tiksluo
se.

JAV valstybės departamen
tas ką tik vėl pakartojo diplo
matinių specialistų nuomonę, 
jog pilno Rusijos-Kinijos karo 
dabar nelauktina Bet jeigu ap
sistumdymai pasieniuose dai
nės, karas gali užsidegti ir ne
tyčia

Valst. sekret. Rogers tuo rei
kalu kalbėjo pusiau uždarame 
susirinkime rugp. 20. Po to lai
ko JAV diplomatus užsieniuose 
pasiekė pakartotini įspėjimai, 
kad Maskva dar nėra atsisakiu
si savo sumanymo sunaikinti 
Kinijos atominių ginklų gamy
bos priemones — dar tebe- 
vykstą nuomonių pasikeitimai 
SU patikimaisiais patarėjais

Pravdos vedamasis, kuriame be 
jokių pagražmimų sakoma, kad 
Rusijos karas su kinais vyks

Nixono administracijos diplo
matija pradėjo veržtis į Rusi
jos įtakos laukus. Todėl apsiga
vo visi ėmę manyti, kad jau ga
limas Washingtono ir Maskvos 
bendradarbiavimas rimtais klau
simais. Ypač didelį nusivylimą 
turėtų jausti šen. Fulbright, ku
ris į tą reikalą taip lengvabū
diškai žiūrėjo ir savo “karve- 
liškais burkavimais” tiek daug 
žalos padarė.

dėta išvežti iš Vietnamu. Pir
moji 25,000 vyrų grupė jau bai
gia iš Vietnamo išvykti. Vieni 
visai paleisti, kiti patalpinti Pa- 
cifiko salų bazėse.

Ulsteris spaudžiamas daryti reformas

— Lenkija ir Rumunija ver
žiasi prie geresnių prekybinių- 
ūkiniu santykių su V. Vokieti
ja, nfes nori savą" pramonei 
gauti modemiškesnių įrengi
mų, kurių Rusija 
parūpinti.

— Už lėktuvus 
New Yorko šen.

negali joms

Izraeliui. —
Gudeli lan-

Belfastas. — Anglijos atsto
vai ir Ulsterio provincijos vy
riausybė sutarė priemones dis
kriminacijai prieš katalikus pa- 
naikifiti. To reikalo tvarkyti 
čia buvo atvykęs britų vidaus 
reikalų ministeris. Antroji jo 
misijos pusė buvo gyventojų 
baimės ir nepasitikėjimo vy
riausybe sklaidymas.

Katalikai bijo policijos, ypač 
tos pusiau privačios partinės,
skerdynių ir nepasitiki pažadais 
šalinti diskriminaciją, nes tų 
pažadų buvo, bet turtingųjų 
protestantų miestiečių ir di
džiųjų žemvaldžių remiama vy
riausybė niekad jų nevykdė.

Protestantai bijo trijų daly
kų: prarasti savo išimtiną įtaką 
Ulsterio reikaų tvarkyme; kata
likų įtakos sustiprėjimo mies
tuose ir Londono kišimosi į 
Ulsterio reikalus.

Šioje byloje katalikai neturi 
ką pralaimėti, bet jie turi lai
mėti civilinių ir politinių teisių 
lygybę: Jie laimės tos pusiau 
privačios, bet vyriausybės ap
mokamos policijos jei ne vi
sišką panaikinimą, tai bent nu
ginklavimą. Jei miestų valdybų 
rinkimai bus sudemokratinti 
(o tai pažadėta greit padaryti), 
katalikai turės tose tarybose 
daugiau atstovų ir galės geriau 
ginti savo kasdieniškus reika-

dento pareigas.

kė Izraelį ir grįžęs skelbia, kad 
spaus prez. Nixoną parduoti Iz
raeliui tiek lėktuvų, kiek tik 
jam reikės nuo arabų apsigin
ti. Jeigu Rusija ginkluoja ara
bus, kodėl Amerika negalėtų
padėti žydams?

— Libijoj kariškiai pašalino 
karalių ir paskelbė respubliką. 
Karalius yra išvykęs Turkijon, 
bet žada grįžti namo. Atrodo, 
kad sukilėliai priklauso grupei, 
kuri nori daugiau ryšių su tais 
arabais, kurie nori sunaikinti 
Izraelį.

— Brazilijos prezidentas pa- 
raližuotas ir negali eiti pareigų. 
Kariškiai suspendavo konstitu
ciją ir pavedė karinių pajėgų

Clark, kuriam Londonas įsakė pa
naikinti katalikus diskriminuojan
čius įstatymus.

komitetą jau sutiko įeiti ir Ar- 
magh arkivyskupas kardino 
las Conway. Jis ragino kata
like pasitikėti, kad pažadėtos 
reformos bus pravestos. Ir su 
jomis, anot jo, ateis nauji lai*

Bet prieš paskelbtas refor
mas jau išėjo tas protestantų

ley — atmetė viską ir apkaltino 
Londoną atidarius kelią kataliku

lūs: šalinti diskriminaciją butų, 
tarnybų dalinime, darbo ga
vime ir visur kitur.

Protestantai turės prarasti Kad reformos būtų greit ve* 
privilegijas ir susilyginti su ka- damos, Ulstery budės Londono 
talikais teisių atžvilgiu. Londo- atsiųsti pareigūnai, įvairių pi
nas dabar įsikišo į Ulsterio vi- * ■
daus reikalus ne tuščio kapri
zo skatinamas, bet protestantų 
pažeistą socialinį teisingumą 
gindamas.

Belfaste ir Londonderry iš 
gatvių barikados dar nepašalin- rimus dėl Airijos

čių specialistai, su teise viską 
pranešinėti Londonui ir gauti 
instrukcijų.

Bet Dublinas nuotaikas tėte 
drumsčia — Airijos vyriausybė

komitetas prašė jas nuimti. | tą tikrai blogu laiku padarytas.

ti, kad būdamas kompartijos 
vadu 1968 nekreipęs dėmesio į 
kitų draugų nurodymus, jog re
žimo priešai rengiasi likviduoti 
kompartiją. Tai galėtų reikšti,

linti iš visų dar turimų parei
gą. Kompartijos ciko plenu-

palies visus kontinentus, šis 
paskutinis nšdnčiojo pibėgėji- 
mas yra pertemptas. Nebent 
reikia suprast, kad ta proga 
Rusija nors susitvarkyti ne tik 
su Kinija, bet ir su Ame
rika. Tuo tarpu tai yra tik iste
riškas Maskvos bandymas rasti 
daugiau pritarimo savo nuo
monei, kad Kinija yra grėsmė riausiai žino, kad tos milžiniš- 
ne tik Rusijai, bet visam pasau
liui. Taigi išvada: tieskit drau
giškumo ranką ne Kinijai, bet 
Maskvai, nes Kinija jau yra vi
so pasaulio problema.

Bet ėmė ir išlindo tame raši
ny yla B maišo: į Kinijos nu
sikaltimų sąrašą įrašytas ir jos 
“bandymas susisiekti su impe
rialistinės reakcijos jėgomis”. 
Bet juk šitas “nusikaltimas” ne 
kom. Kinijos, bet prez. Nixono, 
kuris pradėjo raginti Kiniją ge- 
rint santykius su Amerika. Kaip 
dabar gali jaustis ir kinologijos 
“specialistai”, taip užsispyru-

Prof. dr. J. Baltrušaitis
— Prie Danango Vietname 

jau daugiau kaip dvi savaitės 
komunistai vykdo didelį spaudi
mą. Iš pažiūros atrodo, kad ka
riškai tos pastangos mažai pra
smingos, nes komunistai tik-

Vilko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas rugpjūčio 5-7 Paryžiu
je konstatavo, kad Lietuvos 
diplomatinės atstovybės pasku
tinių mėnesių veikla po Prancū
zijoje naujo Resp. Prezidento 
išrinkimo ir naujos vyriausy
bės sudarymo labai pozityvi.

Vliko pirmininkas patyrė, kad 
Lietuvos atstovo^ prof. Jurgio 
Baltrušaičio santykiai su nauja 
vyriausybės galva ir Užsienių 
Reikalų Ministeriu yra artimi ir 
asmeniška pažintis bei draugiš
kumas juos riša daugelį me
tų. Lietuvos atstovas Paryžiuje 
prof. Baltrušaitis buvo užtikrin
tas asmeniškais laiškais, kad 
naujoji Prtncūzijos vyriausybė 
ir toliau santykiaus su juo drau
giškoje ir mūsų laisvės kovos 
bylą remiančioje dvasioje.

Europos politinė padėtis kei
čiasi įvairiose fazėse, ir naujoji 
JAV politika siekia artimesnio 
bendradarbiavimo tarp Pary
žiaus, Londono ir Bonnos. Pre
zidento Nixono apsilankymas 
Rumunijoje ir Vokietijos kanc
lerio Kisingerio Washingtone, 
Berlyno klausimais susitarimas 
su Washingtonu rodo politikos 
iniciatyvą visos Europos politi
niais klausimais dalinai perė
jusią vakariečių rankosna. Iš to 
išplaukia, kad mes turime pa
naudoti ypatingai svarbius as
meniškus ryšius aukštose tarp
tautinės politikos sferose mū
sų tikslam pasiekti ir daryti vis
ką, kad besikeičiančioj tarp
tautinėj politikoj mūsų krašto 
reikalai būtų kaip galima ge
riau apginami. (E.)

JAV Valstybės departamentas 
dėl Baltijos kraštų

Richard I. Philips, einąs Vals
tybės Sekretoriaus padėjėjo pa
reigas viešiesiems (santykių su 
visuomene) reikalam, yra para
šęs laišką Pasaulinės Estų Tary
bos pirmininkui Alfredui I. An
dersonui, kuriame, prezidento 
Nixono pavedamas, jis atsako 
į tos tarybos kreipimąsi ir pra
šymą kelti Baltijos valstybių ne
priklausomybės klausimą-Jung- klausimu, kaip JAV vyriausybė

Dėl Baltijos valstybių nepri
klausomybės bei laisvų rinki
mų tuose kraštuose klausimo 
kėlimo Jungtinėse Tautose, esą, 
reikia realistiškai įsižiūrėti, ar 
tokio klausimo kėlimas susi
lauktų pakankamai paramos iš 
JT narių tarpo, šiuo metu dau
gumas JT narių nestovį tokioj 
pačioj pozicijoj kalbamuoju

res išskleidus plaukti į Kinijos 
uostą?

Washingtono iniciatyvą pri
kišęs Pekinui, Pravdos rašyto
jas sumažino visur savo sam
protavimų rimtumą ir patikimu
mą. Bet tuo jis paliudijo, koks 
pyktis yra užviręs Kremliaus 
mūruose, kai patirta, jog prez.

nieji Izraelio vadai dabar pri
klauso Darbo partijai, todėl jos

kalba apie karo su arabais lik
vidavimą. Toje byloje teritori-

kos amerikiečių Danango bazės 
jie negali paimti. Bandoma su
rasti tokio jų elgesio priežastį. 
Tuo tarpu apsistota ties prie
laida, kad norima iki įkaitimo 
varginti pirmose eilėse esan
čius JAV kareivius, kad jie per
vargę atsisakytų persekioti 
priešą. Toks įvykis neseniai ten 
jau buvo, o spauda, radijas ir 
televizija su pasigardžiavimu 
jį išgarsino Amerikoj.

— Čekoslovakijoj uždrausta 
platinti JAV, britų, prancūzų ir 
V. Vokietijos laikraščius. Mat, 
jie taip smulkiai aprašė kas vy
ko rugp. 2Ū21 Čekoslovakijoj, 
kad nebuvo galima to vis
ko parodyti Čekoslovakijos gy- tinėse Tautose, 
ventojams, kurių didžioji dau
guma tų įvykių negalėjo nė ma
tyti nė apie juos kur nors pa- jAy vyriausybių politiką Balti- 
skaityti, nes vietine spauda 
apie tai nerašė. Užsienio laik- 
raš-Sai pradėjo ateiti j Cekoslo- prierartinės inkorporacijos j 
vakiją su Dubčeko įiavasa- sovietų Sąjungą nepripažini- 
nu • mas, diplomatinių atstovų ir

konsulų pripažinimas, taip pat . , . _ ,.J- *-*- V ti ką nors daugiau, negu daro-vyriausybės pareigūnų atitinka- ~-i * j< -vi.- - *•** i. - ma... Del to esą manoma, kadmi pareiškimai atitinkamomis . . « . - i_*i* Tr toks žygis (klausimo kėlimas J.
progomis įvairiuose viešuose Tautose) šiuo metu nepadėtų 
forumuose, įskaitant ir Jungti- jokiam naudingam tikslui ...
nes Tautas. (E)

Laiške, visų pirma pakartoja- * Mos iniciatyvos nesame būtų 
mos visos apibūdinančios Saudus sm(u8ls V-

r bems ir rimtai pakenktų vyriau-
jos valstybių atžvilgiu:' apsb ^jai peticijai pašau- 
sprendimo teisės pripažinimas, 10 a^se' m°lI . unSt|nit! 
prievartinės inkorporacijos Valstybių' iniciatyva, sakoma 

laiške, būtų ir suvedžiojanti, 
nes lyg rodytų, tartum dar gali
ma Baltijos tautų reikalu dary-

Žydy planai dėl arabų paimty žemiy

Arabų teroristai pagrobė JAV lėktuvą — 
manė, kad juo skrido 1967 karo vadas
Damaskas___ JAV lėktuvą su yra keleivis, kuris atsakingas

101 keleiviu ir 12 įgulos narių 
arabų teroristai buvo užvaldę 
ore viršum Adrijos jūros ir pri
vertę nuskristi į Sirijos sostinę

už daugybės Palestinos vaikų, 
moterų ir vyrų mirtį ir vargą. 
Jų vardu mes įvykdėm šitą ope
raciją. Tas žmogžudys bus ati
duotas Palestinos revoliuci
niam teismui. Jūs visi kiti bū-Lėktuvas skrido iš Los An

geles į Tel Avivą Izraely. Ke- site garbės svečiai draugiškoje 
leivių paimti sustojo New Yor- ir svetingoje šalyje”.
ke ir išskrido į Romą. Ten pa- Kai keleivių tarpe nesimatė 
ėmęs 85 keleivius pasuko į Atė- to “žmogžudžio” veido, “kapito
nus, bet iki jų nebenuskrido, 
nes lėktuvo komandą perėmė 
du jauni arabai — 20 metų 
mergina ir 30 metų vyras. Juo
du įlipo Romoje, atvykę iš Bei
ruto. Mergina užvaldė lėktuvą 
vienoje rankoje laikydama pis
toletą, o kitoje granatą. Lėktu
ve atsirado ir maža bomba, ku
ri buvo to vyro žinioje. Jos 
tikslas buvo atgrasinti lėktuvo 
įgulą nuo pastangų bandyti

Izraelio parlamento rinkimai iš Egipto paimtos Gazos juostos juos nuginkluoti ir suimti.
vyksta spalio 28, todėl parti- (žemėlapy pažymėta juoda spal- Visus įsakymus įgulai ir že- 
jos jau rengia rinkimines pro- va). Nenorima grąžinti nė Si- mei (kur to reikėjo) davinėjo 

najaus pusiasalio pietinio ga- graži brunetė, pasivadinusi Pa
lo, pridedant prie jo siaurą lestinos išlaisvinimo karinių 
ruožą pagal Aųuabos įlankos pajėgų kapitonu. Vėliau arabų 
krantą, kad būtų susijungimas teroristinių grupių vadai pra-

las žemėlapy atidalintas laužy- damasis lėktuvą pagrobusius 
ta linija). Iš Jordano paimtas “didvyrius”.
plotas (įstrižom linijom požymė- Lėktuvui artėjant prie ke- 
U.) Slapu, Jordano upė, bus ‘'“‘"J™’**.Tį“ » 
„ „TV.. ke“°“ P»gn*taK> tikslai. Pirma-
grąžintas tik tuo atveju. jei Jor- “kapitono” prane-

nas” ėmė pranešinėti, kad ope
racija įvykdyta keršijant Ame
rikai už Izraelio rėmimą.

Tuo “žmogžudžiu” pavadin
tas turėjo būti Izraelio ambasa
dorius Washingtone Itzhak Ra- 
bin, kuris buvo jau nuskridęs 
Izraelin kitu lėktuvu. Žydų-ara- 
bų karo metu 1967 jis buvo Iz
raelio gen. štabo viršininkas ir 
vadas karinių pajėgų, kurios 
per nepilnas šešias dienas su
daužė arabus.

Avantiūron patekusio 
vo keleiviai daugumoje 
amerikiečiai, graikai ir 
Izraelio piliečių tik šeši —- du 
vyrai ir keturios moterys. Vi
siems sirai leido išvykti, išsky
rus du Izraelio vyrus, kurių vie
nas yra žymus profesorius, grį
žęs namo iš Šveicarijos.

lėktų* 
buvo 

italai.

— Sirija vėl atidarė sieną 
JAV, Anglijos ir V. Vokietijos . 

------------ ------------- - —. - * — __ ,__ turistams. {važiavimas buvo už* 
nežadama grąžinti Sirijai iš dano karalius sutiks, kad tas Šimas lėktuve esantiem kelei- draustas arabų-žydų karai
joo prtntiĮ Gotaao (aktaR ir flotao Mtą deadlteinotot. viam buvo toto: "Jū«q tarpe' 1PK praMtjus.



AaRittąje
DARBININKAS

Grand SL, Brookiyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

•TĖPHEN AROMI8KI8 (Armskauskas) — Grabortus-telasmuotojaa. Mo

ją buvo ir moterišką. Pro kitus

JOHN ORMAN AGENCY/ Insurance - Real Estete. Namų pirkimo, paiM

guroyų. Užeikite ir įsitikinsite!

pa- 
kad

BUVUS FUNĖRAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktoriu& 428 
Lafayette SL, Nevarią NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar-.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja- 
ne New Yorka, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kita* dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
▲ro, Brookiyn, NJ. Telef. EV 4-4952_______________________ _

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
mojus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arta pirkėjo žemės. Statybą atliekam

Desertas šios dienos meniu 
nebuvo įrašytas, nes šiokiadie
nis 
ta.

dar nori daugiau??
“Ar kas nori daugiau?*' gra-

joras. Niekas nenorėjo, prisi
mindami generalmajoro įspėji
mą. Su tokiu pat skubumu ka
liniai griebėsi valgyti ir mėsos

KOVAI
Birželio 19-20 Vilniuje buvo

riuje ji kalbėjo: “Koki šiurkš
tūs jų įpročiai. Koks žemas šių matthew p. ballas funeral. home — Moderni koplyčia. Air-con-

sriuba bus lygiai padalinta. Vieš- ' “Ar jie dar alkani?” aliarmo 
nia buvo nustebinta tokiu ei- balsu klausė viešnia. “Gal jie 
gęsiu, bei vertėja, paaiškino: 
tai teks jau yra rusų tautinis

VYTAUTAS BELECKAS. **▼. Wintor Garden Tarom. 1883 Madiscu SL, 
Bi^gcnrood. N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ix kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuvtaiai pietūs. Pirmos rūiies lietuviškas maistas priet- 
nirnu kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver BeH Baking Co. LietuvBka ir 
europietitk* dumia ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir A Įtartas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brookiyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________________________________________________
JUOZO ANDRULIO Real Estetą Insurance. Ąpraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai; šešta- 

iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaveu N.Y. 11421; VI7-4477.

8 & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Aro. 
VVoodhaven, N.Y. U421, VI9-5077; 340 Grand SL Brookiyn, N.Y. 11211, ST 
2-432B PsĮdgintrim kainom priimam* užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus UeL skilandžius, sūrius. We take all orders apedal prtce 
toe Weddlngs and Parties. Home-made Bologna. * Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
▲1*4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

kėši iki pusiaudienio Skubiai

“Ogomok”, “SSSR statyboje”, 
“Amerika**. Įboginti du senovi
niai foteliai su apvalkalais. Ka
liniai tilte*, nutilo. Kapitonas su 
baltom pirštinėm skubiais žings
niais prišoko prie to, kuris mė
gino paimti į rankas magazi
ną “Ameriką”, ir ištraukė jam

žodžiai: “Ir dabar, madame, gal 
jum įdomu apsilankyti kurioje 
kameroje — pirmoj, kuri pasi
taikys, sakysim, šioje artimiau
sioje Nr. 72. Seržante, atida
ryk!”

Mrs. R. įėjo į kamerą, lydima 
vertėjos ir uniformuotų bei ne- 
uniformuotų MVD pareigūnų. Ji 
buvo įsakmiai pageidavusi ap
lankyti kalėjimą, kad galėtų pa
informuoti Jungtines Tautas. Ji 
atsisėdo į fotelį ir rodės paten
kinta, kad kamera tokia, švari 
ir kad lempelė degė priešais 
ikoną.

Kaliniai buvo suglumę. Bet 
kai gerbiamoji viešnia per ver
tėją'paklausėm ar kaliniai ne
rūko-dėl to, kad nori orą lai
kyti švarų, tai vienas kalinys 
pakilo, paėmė “Kazbeko” dėžu
tę, praplėšė, išsitraukė sau ir 
padalino draugam. Generalma- 
joro veidas nuo to tiesiog pa
juodavo. Jis reikšmingai 
aiškino: “Mes stengiamės,
mestų rūkę, nes tabakas yra 
nuodas”.. . ... . . .

' Kitas kalinys prisėdo prie 
stalelio ir skubiai dėl supran
tamos priežasties ėmė apžiūrinė
ti magaziną “Ameriką”.

“Už ką šie žmonės nubaus
ti? Sakysim, šis džentelmenas,

pa-

šokoant savo gultų su batais, šonu. Viskas, kg$ bus įpilta į 
ėmė mosuoti kojom ir rankom, dubenėlius, dingo. Dubenėlis

“Nėra galima įtikinti kalinių, 
kad jie susėstų prie stalo ir val

ais sidabriniais 
Nespėjo dvasinin-

davėjos išdalino dubenėlius, į- 
spėdamos, jog kaulam yra du
benėlis ant stalo; tuojau ėmė 
skardėti sriūbčiojimas iš dube-

kia betgi tikėtis, kad per de
šimtį metų jie prisitaikys prie 
kultūras. Jūs turite puikų ka
lėjimą**.

Garbingoji viešnia išvyko, ir 
pasaka baigės. Gyvenimas grį
žo | seną vagą. Grįžo seni skar
malai, grižo smirdantis skysti
mas galvai išplauti, grįžo dėžės 
ant langų ir narai su blakėm. 
Viskas, kas buvo atnešta, buvo 
vėl išnešta. Tik—autorius sa
ko — buvo užmiršta nišoje sta
tulėlė Buddhos, kuris žemyn pa
lenktam akim — šypsojos.

suvažiavimas. Atėjo suvažiavi- 
man visa vietinė partijos ir ad
ministracijos diduomenė, ir at
važiavo viso “es-es-es-ėro” dai
lininkų pirmininkė rusė Bela- 
šova iš Maskvos. Lietuvos dai
lininkų pirmininkas J. Kuzmins
kas išdėstė visas gerąsias daili
ninkų darbą puses, keliolika 
kitų dailininkų kalbėjo apie tas 
ar kitas bėdas ir rūpesčius, o 
Belašova išrėžė savo reikalavi
mus: “Mes, tarybiniai (suprask, 
rusai. E.) dailininkai, nešame 
revohueinių tradicijų estafetę 
ir didžiuojamės didžiąja misi
ja žengt revoliucinio meno prie
šakyje. Mums menas yra kovos 
ginklas prieš fašizmą, imperia
lizmą,' prieš reakciją. Menas — 
tai ne prabanga, o viena sąly
gų pastatyti komunizmą”...

įsikūrusi United Community of Bushwick Organizations rūpinasi gyvento jų apsauga. Jos vykdomasis vice- 
pirm. yra Petras Wytenus. Jo rūpesčiu šiam Bushwick sektoriui gauta papildomų 100 policininkų. Nuotrau
koje organizacijos susirinkime. Iš k. į d. P. Wytenus, Charles Doonon — policijos kapitonas, Anthony Sieva 

. — organizacijos pirmininkas, Mrs. Rosalie OeLiUo — sekretorė, Joseph Daigo — veteranų vada*-
. J•*' C X Nup^. R/Kisieliaus

--------------------------------------- j. 1" ----------------------•----------------- --- ■ 1 - - ’i-1

JAUNI PROFESORIAI APIE STUDENTŲ MAIŠTU
Aidų Nr. 6, pąskutinis prieš 

atostogas, itin įdomus. Veik vi
sų straipsnių ir apžvalgų dėme
sys nukreiptas į dabartį — į 
šiandieninio žmogaus dvasią, 
kiek ji reiškiasi studentų maiš
tuose, litėratūroje, ekonomiko
je, filosofijoje.

Įdomiausias yra “anketinis 
simpoziumas” apie “studentų 
maištą”. Įdomu ne tik tai, 
kad čia pasisako jaunieji lietu
viai profesoriai (išskyrus vie
ną) iš įvairių JV bei Kanados 
universitetų. Pasisakiusių yra 
vienuolika: B. Cipliįauskaitė, 1. 
Gražytė. R. Kriaučiūnas, A. Liu- 
levičius, J. Navickas, A. Paškus, 
R. Seatey, K. Skrupskelis, V. 
Skrupskelytė, A Sužiedėlis, V. 
Vardys. Įdomiau, kad jų pasi
sakymai dėl studentų maišto 
priežasties, firmos, siekimo, 
masto, profesorių dalyvavimo 
jame ir galimų vaisių yra san
tūrūs, apgalvoti; skaitytojui ro
dos — realūs.

Duoti čia ištraukas iŠ tų pa
sisakymų neįmanoma; reikia iš

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackao* 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

Lenino ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Av*^ 
Woodhaven, N.Y. 11421; tek 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Laikraščiuose nėra nieko pra-

dešimt me-

sėti? Ar gali jaunąją kartą ža-

skelbėjus nušluoja ją idėjos 
vykdytojai, ir tik po šio dest-

ga-
pa-

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N J. 07205; tek 201-289-6878.

matyt 
ir tik

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda teita (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

sunku būti optimistu, kad tie 
patys “sėjėjai” pakeistą savo 
sėjamas idėjas. Gyvenimo ni-

atspindėt lenininių idėjų perga
lę, ir kad dailininkas savo dar
buose turi, kelti ypač svarias,

kan- 
dre- 
var-

NJEW YORK —- Laisvė* Žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vaL ryto WHBI 165,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, ICddte VUlage, N.Y. 11379.

kiekvieno dailininko garbės

Ar intelektualai atgaus auto
ritetą? — “Norisi abejoti, ar 
plastikinė universitetų vadovy
bė ir profesūra galės įsigyti 
pagarbos studentų akyse. Ko
lumbijos universitetas yra ti
piškas intelektualų bestuburiš- 
kumo pavyzdys. Keletas faktų.
Viešuose drausmės apklausinė- kad maMtai didele daHmi yra 
jimuose (19ti8.IX.19) teismo ko- derita*, kurį davė sėklos uii 
misija, susidedanti iš profeso- verMtetucee, spaudoje sėtos ta
riu ir studentų, buvo iškoliota. riamųjų liberalų akademikų. Iš

kęs numetus nuo teismo stalo išaugo piktšoitz ir jų sugadinta 
bylas, apklausinėjimas buvo ati- dirva ėmė naudotis svetimas

viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai s Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Chanu Beauty Shoppe
REGINA. DSBUBM — TeL 497-8865

SPAUDA
kuris skaito magaziną?” 
klausė garbingoji viešnia.

(Šis džentelmenas buvo 
vęs 10 metų už neapdairią
žintį su turistu iš Amerikos). 
Bet generalmajoras paaiškino:

“Tai aktyvus hitlerininkas. 
Dirbo gestapui. Savo rankom 
sudegino visą rusų kaimą ir, 
jei man atleisite tiesią kalba, 
pasakymu, kad jis išprievartavo 
tris merginas ruses. O kiek jis 
nužudė kūdikių, tur būt, niekas

“Ar jis buvo nuteistas mir
ti?” sušuko Mrs. R.

“O ne, mes tikimės, jis pasi
taisys, Jis nuteistas 
tų garbės darbui”.
Kalinio veide buvo 

čia, bet jis tylėjo
bančiom rankom skubiai 
tė magaziną.

Į kamerą staiga įėjo rusų or
todoksų dvasininkas. Ant krūti
nės turėjo didelį perlais išpuoš
tą kryžių. Rodės, kad jis vykdo 
eilinį kalinių lankymą ir. buvo 
sumišęs, kad rado kalėjimo 
vyresnybę ir svečius iš užsie
nio. Jis dėjosi norįs išeiti. Bet 
Mrs. R. paprašė, kad jis pasi
liktų ir vykdytų savo pareigas. 
Dvasininkas vienam kaliniui 
parodė kišeninę evangelijų kny
gelę. Nespėjo tas nė nustebti, 
dvarininkas prisėdo prie kito 
jr pratarė: “Mano sūnau, pas
kutinį kartą tu prašei, kad pa
sakočiau apie mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus kentėjimus”...

Mrs. R. kreipėsi į generalma- 
jorą, kad jis paklaustų, ar ka
liniai neturi kokių skundų, 
kuriuos ji galėtų perduoti Jung
tinėm Tautom. Generahnajoras 
griausmingu balsu šūktelėjo:
“Dėmesio, kaliniai! Ką aš bu

vau sakęs dėl “Kazbeko”? Jūs 
norit griežtos vienutės?”

Kaliniai vienas per kitą ėmė 
sakyti: “Pilieti generalmajore, 
mes gi neturim nieko kito rū
kyti!”

Garbingoji lady matė kažko
kį kalinių nepasitenkinimą ir 
su dideliu dėmesiu klausėsi to

ryžosi veiksminti, angažuotis
tom idėjom, kurias jų tėvai tik - reikšmingas temas, — tai esąs 

nimu susijusios mokslų progra- žodžiais ispažiųp... Kai stu- 
dms, angažuotis nebijančios dentija pradėję gatvėse ko- 
profesūros, gyvenimo prasmę voti už g " 
atskleisti sugebančių protų, 
apatiškas širdis uždegančios ug
nies. Studentija ieško vadų.
Ir .to retai kur randa. Tad eina 
atmetimo kebu.

“Stebimės, kad pertekliuje ir 
patogumuose išaugęs jaunimas 
atsisuka prieš tą pačią pertek
liaus civilizaciją— Ilgos barz
dos, basos kojos, suvelti plau
kai ir nori sumaterialėjusiai vi
suomenei priminti, kad ne dra
bužiai, dailiai sušukuoti plaukai, 
sąskaita banke ar užimamoji 
vieta sudaro žmogaus vertę.”

Kas Amerikoje ypačiai žadi
na opoziciją? — Jau Thoreau 
karčiai skundėsi, kad Amerikos

konstitucija, o ne teisingumas. 
Jo skundas galioja ir šiandien. 
Amerika ir šiandien yra linkusi 
labiau respektuoti konstituciją, 
o ne teisingumu paremtą mo
ralę. Įstatymo raidė ar demo
kratija be turinio lengvai ve
da prie stipresniųjų (finan
siškai, politiškai, rusiškai, kri- 
minališkai) prievartos... Pvz. 
gydytojų sąjungai galima apri-

pasau
lį, jų m iai prablaivėjo: 
“Ąš. aiškinau tik teoriją. Kaip 
gi galėjau spėt^ kad kas nors 
užsimos teoriją įgyvendinti Mo
lotovo kokteilių pagalba”, tei
sinasi Frankfurto sociologas T. 
Adomo. Kas gi čia kaltas — ar 
tie, kurie nejaučia jokios at
sakomybės už savo žodžius, ar 
tie, kurie tuos žodžius rimtai 
priima?..

Ar autoritetai verti pagar
bos? — “Dejuojame, kad jau
noji karti negerbia autoritetų. 
Bet... ar galima žavėtis tokiu 
autoritetu, kuris vienoj vietoj 
komunizmą muša, Eitoj vietoj 
jį remia; kuris neturi drąsos 
koįvos kurnėti nei E jos pasi
traukti; kuris nepajėgia su
drausti vandalų nei gatvėse nei 
moEyklose: kuris, daro pažadus,

padarė tas maskvinės vadovės 
prigrasymas “neužsiimti nie
kais”, o tik bėgti paskui jos 
“misionierius”.

Tuo tarpu architektų pirmi
ninkas apgailestavo, kad nėra 
kas sukurtų naujiems operos 
rūmams numatytą vitražą. Vit- 
ražistas Stoškus sakėsi, kad jie, 
vitražistai, turi didelių užsaky
mų “šalies sostinėj” (Mask
voj) ir jau pradėję ruoštis To
kio parodai. Skulptorius G. Jo- 
kubonis tvirtino, kad geriau
si skulptorių darbai esą tie, ku
rie sukurti remiantis liaudies 
meno tradicijomis. (Elta)

TeL (212)497-886?

Alfa Jeweler

kiūtinąs dėl iniciatyvos prista
tyti tokiu būdu eilę jaunųjų 
profesorių ir pačią problemą.

Beveik anketos tęsinys yra 
du apžvalginiai straipsniai apie 
jaunimo maištą ir to maišto boti medicinos studentų skaičių, 
ideologą Herbert Markuse (A. 
Paškaus ir K. K. G.). Pirmasis 
į jaunimo maištą pažiūri kaip 
į vaisių vyresnės kartos, * ku
rios skelbiamas vertybes jauni
mas girdėjo universitetuose, ku
rios praktikuojamas vertybes 
matė gyvenime priešingas skel- 
biamom. Tai ir sukėlė jauno
sios kartos reakciją prieš visą 
tradicinį gyvenimo stilių.

Visu atvirumu straipsnis krei
pia dėmesį tai į vyresniuosius, 
daugiausia akademikus, tai į 
jaunesniuosius.

Svarsto, ko studentija ieško. 
“Atrodo, kad valstybinių ir pri-

tikuodavo prezidento Johnsono 
politiką Vietname ar dešiniųjų 
išsišokimus, visai kapituliavo 
prieš kairiųjų smurtą mokyklos 
viduje.”

Išvada: “Dabarties krizė yra 
vertybių kmė. Jaunųjų radika
lų siautėjimas privers ir senuo 
sius peržiūrėti apdulkėjusias 
vertybių skales, šia prasme, 
man rodos, jaunieji riaušinin
kai ir prisideda prie šviesesnės 
ateities kūriBno”

(Ryžtam su ta išvada ten-
nors ir stinga krašte gydytojų. 
Galima viešose mokyklose nu
tildyti maldą, nors dauguma ir 
norėtų melstis. Galima keliem 
unijos ponam rodyti kaprizus, 
nors ir visas miesto judėjimas 
paraližuojamas. Galima biznie
riam išpūsti kainas, nors nuo 
to daugiausia nukenčia netur
tingieji. Kur pinigas įkeliamas 
į vertybių piramidės viršūnę, 
ten atsiranda pavojus žmogui dėtas. Universitetas į šį įvykį 
virsti daiktu ...” Amerika, va
dinas, prarandą vertybių pa
jautimą.

Kaip atsiliepia tėvai, kai pa
mato, jog vaikai ima gyventi 

vatinių, krikščioniškų ir likis- tėvų skelbtom idėjom?—“Yale 
tinių universitetų studentija ieš- un-to psichologas K. Keniston 
ko vieno ir to paties dalyko: * teigia, kad jaunieji radikalai yra 
prasmingos, glaudžiai šu gyve- kairiųjų liberalų atžala. Vaikai

nereagavo. Universiteto vadovy
bė nebandė sudrausti ir paskai
tų trukdymo. Tylėjo ir profe
soriai ... Pusę metų kruopš
čiai ruoštas akademinės 
laisvės manifestas taip buvo 
atskiestas, kad , jo praktinė ruktyvinio veiksmo ūua alsins- 
reikšmė pasidarė lygi nuliui.. ti naujos, blaivesnės idėjos,' bet 
Profesūra, kuri taip drąsiai kri- jau su naujais žmonėmis).

VIKTORIJAI JOCIENEI
mirus, jos dukrą Vidą su šeima, gimines ir artimuosius 
giliausiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Petras, Algimantas, Konstancija
ir Jonas STRAZDAI



DARBININKAS

910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221
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Apie tautosaką, Vaižgantą ir Liet.
Lietuvių tautosaka ir senovės 

lietuvių religija, — tokia tema Studijų savaitė Vokietijoje (4)

Bendruomenę
Pranešimus padarė 4 asme

nys: pirmasis kalbėjo dr. Vyt.
Eta* nuo tOto imte.

N51 aujunRS AMERIKĄ, LM oroam DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

UaMcrafttJ tvarko REDAKCINt KOMISIJA.

Ir Estijoje prabilo
Memorandume iš anapus už

dangos skaitome įvertinimą, 
ką davė sovietinis režimas pi
lietinei moralei:

“Politiniai 20 amžiaus pasi
keitimai sovietinėje bendruo
menėje pašalino krikščionybę, 
kaip ideologiją, ir suardė jos 
moralines vertybes. Naujoji 
ideologija, marksizmas, suardy
tų vertybių neįstengė pavaduo
ti. Atsirado moralinė tuštuma. 
Paviršiuje egzistuoja tariamoji 
moralė — veidmainiaujama ko
lektyvinė moralė; viduje klesti 
slapti egoistiniai grobuoniški in
stinktai. Atsirado bendruomenė 
su mechaniniu solidarizmu, ku
rioje asmenys bendruomenei 
yra svetimi, vienas kitu nepasi
tiki, vienas kito baiminasi ir 
jaučiasi silpni, apleisti akivaiz-

jom turi Imti galimybė siūlyti 
savo kandidatus;

5. Mūsų bendruomenės vado
vaujantieji asmenys, kuriem 
dėl jų drąsos pareikšti savo 
nuomonę buvo atimta laisvė, 
turi būti tuojau paleisti, prade
dant nuo rašytojų Daniel ir Si- 
niavski ligi dalyvių demonstra
cijos prieš Čekoslovakijos už
ėmimą Raudonojoj aikštėj 
1968 rugpiūčio 25 d.

6. Nerusiškos tautos Sovietų 
Sąjungoje turi gauti teisę su- 
vereniškai tvarkyti savo vals
tybes ...”

Kokios galimybės tarptauti
nei taikai ir koegzistencijai:

“Taikingos koegzistencijos 
tezė remiasi ne tiek humanisti
niais nusistatymais, kiek baime

trečiadienio vakarą paskaitą 
skaitė prof. Algirdas J. Grei
mas.

Paskaitininkas pirmiausia pa
brėžė, kad jo pranešimo tikslas 
yra parodyti, koks gali būti 
mokslinis priėjimas prie lietu
vių tautosakos ir senovės religi
jos.

Tautosakos tyrinėjimas Lie
tuvoje buvo išvystytas prieš 
karą. Sovietiniame režime tau
tosaka tapo privilegijuota sriti
mi. Tą vyksmą galima būtų 
pavadinti kultūros folkloriza- 
cija — šokit klumpakojį, jauski
tės lietuviais ir įnikite paten
kinti. Pasekmė — folkloro ba- 
nalizacija. Masinis jo naudoji
mas turi sudaryt įspūdį, jog pla
čiosios masės. naudojasi kultū
ra. Iškyla dilema: ar pasmerkti 
folklorą ir ieškoti elitinės kul
tūros, ar bandyti suprasti 
folklorą, padarant jį mokslo ša
ka ir tuo padidinant savosios 
kultūros pažinimą.

Humanitariniai mokslai Lie
tuvoje, palyginti su Maskva ar 
Leningradu, kokybiškai yra at
silikę. Į tuos miestus mokslo 
naujienos iš Vakarų patenka

dėlės galimybės. Iš jų šiandien 
galima valgyti duoną. Amerikos 
universitetuose apie 50 katedrų 
laukia lituanistų mokslininkų.

Folklorinių studijų tikslai.. 
Folkloras atskleidžia tautos pa
saulėžiūrą — kultūrinių verty
bių sistemą vienos duotos epo
chos metu, todėl yra kultūros 
istorijos šaka. Palyginamosios 
folkloro studijos yra literatūri
nių formų ir kitų semiotinių 
(ženklų) sistemų tyrinėjimas, 
čia priklauso bendrosios teori
jos ir typologijes sudarymas, 
žmogaus dvasios pasireiškimo 
bei išraiškos formų pažinimas. 
Lietuviškasis folkloras veda į 
archeologines mitologijos stu
dijas ir kartu su istorijos šalti
nių panaudojimu, su archeolo
gijos iškasenų daviniais, su 
kalbininkų įnašu gali leisti at
statyti senovės lietuvių religiją.

Kalbėdamas apie folklorą ir 
mitologiją, paskaitininkas iškėlė 
ir kiek pailiustravo tiktai vie
ną aspektą — santykius tarp 
tautosakos ir senovės lietuvių 
religijos. Pagrindinis sunkumas 
— esamas primityvus, pozityvis-
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culum). Tur būt, iš jų tektų 
vesti lietuviškąją “stabmeldy- 
bę’’.

Religiją profesorius aptarė 
kaip aksiologiją, verčių siste
mą, kuri yra pirmiausia koncep
tualinė, abstrakti sistema, bet 
išreiškiama drauge arba vien 
tik figūratyviniu būdu. Kitaip 
sakant, kiekviena religija turi 
savo konceptualinę formą — 
teologiją, ir savo figūratyvinę 
formą — mitologiją. Religija 
gali būti analizuojama ir struk
tūriškai aprašoma arba kaip 
taksinomija, arba kaip funkcio- 
nalinė sistema.

Vaižganto 100-osios gimimo 
matinės

paminėtos ketvirtadienį dr. J. 
Griniaus paskaita — Dėmės 
šviesioje Vaižganto kūryboje. 
Kan. J. Tumo talentas reiškėsi 
daugelyje šakų. Jis — visuo
menininkas, politikas, kalbėto
jas, vertėjas, publicistas, rašyto
jas, kritikas, dramaturgas ir t 
t. šiuo kartu žvelgiama į vieną 
jo kūrybos aspektą — šešėlius, 
neišleidžiant iš akių ir šviesių-

doje galingos valdomosios ma
šinos ...”

Kokios galimybės pilietinei 
moralei atsigauti:

“Visa bendruomenė yra at
sakinga už Stalino vaidmenį, 
nes ji savo pataikavimu, igno- 
rąncija, žiaurumu provokavo as
menybės kulto išdaigas. Jei 
naujas Stalinas pasirodys, gali 
vėl tas pats nutikti. Tam yra 
palankios psichologinės nuotai
kos ir socialiniai pagrindai? Tik 
moralinio lygio pakilimas, są
moningo pilietinio aktyvumo 
stiprėjimas ir asmeninės atsa
komybės sąmonė gali neprileis
ti, kad Stalino laikų kruvini Į- 
vykiai nepasikartotų”.

Kad nepasikartotų, turi bū
ti —

“1. Turi būti pripažinta ma
žumai teisė opozicinei nuomo
nei atstovauti;

2. Turi būti Įvesta valdžiai 
kontrolė...

3. Vyriausias sovietas turi 
tapti tikru skirtingų nuomonių 
forumu; jis neturi būti tik re
gistracijos mašina vienabal- 
siam nutarimam;

4. Rinkimų Įstatymas turi 
būti pakeistas, ir keliom parti-

dėl savisaugos ... Bet ar ne So
vietų Sąjunga tarp 1939-1949 
metų pasisavino 700,000 kv. ki
lometrų sritis ir vien Europoje 
Įvedė karinę-politinę kontrolę 
aštuoniom valstybėm 1.2 mil. 
kv. kilometrų bendro ploto ? 
Tuo tarpu kitų karą laimėjusių 
valstybių teritorija liko nepaki
tusi. Tai gali patenkinti kai ku
rių apdujusių patriotų didybės 
jausmą, bet tai neprisideda prie 
tarptautinės įtampos atolydžio. 
Mes turime atsisakyti nuo be
prasmiško kitų kraštų užiminė- 
jimo bei ekspansijos politi
kos; mes turime sudaryti neu
tralių valstybių zoną, kad mū
sų sienos derintųsi su Suvieny
tų Nacijų charta ir mus sutai
kintų su kitom valstybėm. Ka
dangi mes esame tie, kurie 
ne pusę, bet didžiąją dalį at
sakomybės turime už tarptauti
nę Įtampą, tai mes turime pa
daryti ir pirmuosius žingsnius 
Į susitaikinimą ...”

Skaitytieji žodžiai jau “seni” 
— pernykščiai. Bet mums jie 
naujį tuo, kad tai žodžiai ne 
rusų intelektualų, apie kuriuos 
Vakarų spaudoje gausiai parašo-

(nukelta į 6 psl.)

greitai, bet trunka 5 metai kol 
pasiekia Vilnių. Reiktų pagalvo
ti kaip pašalinti tą 5 metų at
silikimą; ką daryti, kad lietu
viai naujus mokslinius metodus 
gautų tiesiog iš Vakarų?

Pirmiausia pasistengti sudo
minti savo jaunimą lituanisti
nėmis studijomis, kurioms Va
karų pasaulyje atsivėrusios (li

tinis priėjimas prie folkloro ir 
ypač prie religijos. I tautosaką 
žiūrima kaip į pasakėles, o ne
sidomima jų reikšme. Kalbant 
apie senovės lietuvių religiją, 
sakoma, jog lietuviai garbino 
medžius, akmenis, upes, vadi
nasi, buvo stabmeldžiai. Kas gi 
yra stabas? Plg. žodžius stebė
tis -stebuklas (mirare - mira-

jų pusių.
“Nebylys” yra liūdniausia 

Vaižganto apysaka. Du jauni 
žmonės nusideda biologinių ais
trų užvaldyti. Meilužis kėsinasi 
nužudyti savo mylimosios Ane
lės vyrą, kuris, supratęs savo 
varžovo kėslus, pirmas jį nužu
do. Po to seka eilė tragiškų 
mirčių.

Vienas šviesiausių jo veika
lų yra “Pragiedruliai”, kurių 
pagrindinis akordas optimistiš
kas. Vaizduojamas naujosios 
lietuvių šviesuomenės susidary
mas. Tačiau kova už spaudą, už 
tėvynę pareikalauja daug au
kų. Trys nekalti asmenys apmo
ka savo gyvybėmis trijų lietu
vių patriotų ištrėmimą. Rusų 
agentas Agejevas, persekiojąs 
lietuvių spaudą, paskandi
namas liūne. Kiti veikėjai tam
pa savo aistrų aukomis.

Ilgame “Rimų ir Nerimų” 
ginče susitaikymą atneša karas, 
kuris pareikalauja tų šeimų ge
riausių atžalų mirčių. Padėties 
beviltiškumą kiek sušvelnina 
teigiama pabaiga, šioje apysa
koje galima įžvelgti ir alegori
nę prasmę.

“Dėdėse ir Dėdienėse” tam
sios spalvos užtemdo šviesias. 
Dūmų ir šešėlių visur pilna — 
ir viešajame gyvenime ir pri
vačiuose žmonių santykiuose. 
Visur viešpatauja socialinė ne
lygybė. Liūdnas ir beprasmis 
veikalo herojaus Mykoliuko Ii-' 
kimas. Jo varžovas tijūnas Gei- 
šė nusinuodija. Simpatingosios 
Severijos gyvenimas dar liūd
nesnis. Reiktų manyti, kad ji 
autoriaus nubausta už neištiki
mybę Mykoliukui, už pasidavi
mą biologinėms aistroms ir ieš
kojimą socialinių patogumų.

Jokio kito lietuvio rašytojo 
kūryboje nėra tiek daug prie
vartinių mirčių, kiek Vaižgan
to. Juos pražudo biologinio pra
do Įsiviešpatavimas. Geriausias 
vaistas nuo aistrų — fizinis, vi
suomeninis ir kultūrinis darbas.

Nors .Putinasir, teigė, jog 
Vaižganto kūryba yra perdėm 
šviesi ir optimistiška, bet ma
tome, kad joje gausu ir šešė
lių. Juos praskaidrina optimis
tiškas veikėjų santykių su gam
ta vaizdavimas ir mintis, kad 
nėra namų be dūmų. Todėl 
Vaižgantas aptartinas kaip ba
rokinis rašytojas, abiem kojom 
atsirėmęs į žemę, bet siekiąs 
kultūros ir religijos aukštumų.

Ketvirtadienį popiet buvo su
organizuota išvyka Reinu spe
cialiai tam reikalui pasamdytu 
laivu. Diena buvo graži. Nuo 
dainų iškylautojai net užkimo.

Vakare įvyko simpoziumas 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės problemomis.

Bulaitis. Jis savo temą apie Lie
tuvių Bendruomenės sąrangą 
susiaurino į dėstymą apie pozi
ciją ir opoziciją. Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenėje pozicija 
esanti dešinė ir konservatyvi, o 
opozicija — liberali ir pažangi. 
Vokietijos Liet Bendruomenės 
vadovybė apleido apylinkes, sa
vavališkai pakeitė statutą, atstū
mė gausią evangelikų visuome
nę, savavališkai Įsteigė Vasario 
16 gimnazijos kuratoriją, su
skaldė Bendruomenę į ideologi
nes grupes, supolitino, įsteigda
ma politinę komisiją (jos pir
mininkas yra pats dr. Bylaitis), 
suskaldė jaunimą, negaliojan
čius rinkimus padarė galiojan
čiais ir t.t. Tuo tarpu libera
li ir progresyvi opozicija ban
do įvesti pagerinimus Bendruo
menėje. Solidarumo blokas iš
kėlė 10 reikalavimų, iš kurių 8 
buvo socialdemokratų: įgyven
dinti demokratinius principus, 
visus lietuvius įjungti į Bend
ruomenę, padėtį jaunimui, į- 
steigti apylinkių pirmininkų or
ganą, atgaivinti apmirusias apy
linkes, vykdyti socialinę globą, 
damų sugyvenimą, daugiau in
formuoti vokiečių visuomenę. 
Dr. Bylaičio pranešimas ir išsi- 
šokiamai diskusijų metu nu
skambėjo disonansu Studijų sa
vaitės programoje.

Kun. Br. Liubinas kalbėjo 
apie senimą ir jaunimą Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenėje. 
Nurodė, jog jaunais žmonėmis 
laiko nesulaukusius 30 metų, o 
senais — peržengusius 60 me
tų amžiaus ribą. Bendruomenės 
tikslų tarpe pirmoje vietoje į- 
rašyta socialinė globa, bet į ją 
maža dėmesio tekreipiama. Sun
kus senų žmonių likimas. Se
nimas neturi savo organizacijos. 
Socialinė globa rūpinasi Liet. 
Raudonasis Kryžius, Labdara, 
Balfas. Kaikuriuose vokiečių se
nelių prieglaudose yra lietuvių 
grupės. Latviai ir lenkai turi ir 
savo senelių namus. Reiktų ir 
mums sukviesti savo senelius 
bent pavasaroti.

Tuo tarpu jaunimu rūpinasi 
daugelis institucijų: Lietuvių 
Bendruomenė per savo jauni
mo sekciją, Evangelikų ir Kata
likų sielovados, Vasario 16 gim
nazija. Jaunimas turi savo or
ganizacijas: Studentų sąjunga, 
studentai ir moksleiviai ateiti
ninkai, evangelikų Jaunimo ra
telis, skautai ir skautės. Jauni-
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1915 m

0 Boguslavas, jau iš 
savo motinos paveldėjęs Ho- 
benzollernų kraujo ir savaisiais 
nepasikliaudamas,—išvyko tar
nauti Brandenburgo kurfiurs
tui (elektoriui). Fridriko Wil- 
helmo general-leitenantas ne
trukus patapo net Prūsų pro
vincijos štatthalteriu ir įsimanė 
kelti į savo dvarus vokiečių 
kolonistu. Pagaliau, vienintelė 
jo duktė, iš mažens išauklėta 
kurfiursto dvare, dar kartą sa
vo vardą susiejo su Hohen- 
zollernais, ištekėdama už minė
to elektoriaus sūnaus, ir jam 
užrašė tą gražų Lietuvos kam
pelį. Netesėjo net Sobieskis pa
sipriešinti tam mezalijansui, sa
vo paties sūnų piršdamas tai 
turtingai princesei, ir Seirijai 
su trimis savo dvarais ir 22 kai

Vienas tėr nusiraminimas, kad 
kaikurie 1794 metų sukilėliai 
galėjo čia pasislėpti nuo rusų 
kaip neliečiamoj neitralinėj te
ritorijoj ...

Visi tie atsiminimai buvo 
man lyg nelemtos kloties pra
našai. Ką rasiu dabar toj saloj, 
vėl Hohenzollernams užplūdus? 
Sunkus keturkampas bažnyčios 
bokštas ant klasiško pastato 
mane sutiko daugiau negu me
lancholingai. O už erdvios kle
bonijos durų, užpakalyje, ka- 
žinkoks svetimas prabilo baL

leido aiškintis prieš Lietuvos 
valkatą. Nesenai, mat, klebo
nas čia miręs, giminės viską 
“išpūstiję” ir, jam Čia iš Me
telių nesenai teatsikėlus, nebe
likę, be plikų grindų ir sienų, 
nei patalo nei senos plutos pa
čiam pagraužti, nei kitiems pa
vaišinti ...

Tuo suglebimu pasinaudojęs, 
ir atsakydamas į taktą pats grie
biausi prūsiško tono, ir paskel
biau, kad kitur nakvynės aš ne
manau ieškoti, nes neturiu ir 
nežinau kur, o -patogumų jo
kių nereikalauju ir esu pasiry
žęs dalytis tuo, kas yra: Ir žvan
giai pakaustytais batais kunigui 
pro nosį nuskambinau po erd
vius salimus kampo ieškoti... 
Amerikos okupantas teisybę ša

kaip šventadieniškai nušluota
me kieme. Tik viename kampe 
vėpsojo lovos griaučiai čia

mano rekomendacijų litanijos, savo stovyklą, šitokia mongoliš- 
jis storžieviškai atkirto, kad čia ka maniera jaučiausi atsikerši- 
nėra nei prieglaudos nei nak- jęs visam Brandenburgu! ir 
vynės, nei laiko manimi užsi- amerikoniškai jo sukcerijaL 
iminėti. Toj saloj dabar įsi
viešpatavo Amerikos kunigas 
Martišius...

- mais patapo Brandenburgo sa- jungiu nuo durų nu-
la tarp plačių Sudavų ežerų. Li- vytas, uosčiaus aplinkui kur 
gi 1807 metų ištvėrė tas keis- dingti. Kunigas tuo tarpu pasi- 
tas Prūsų karaliaus intapas juto perdėjęs savo ameriko-

Man besiruošiant migti ant 
nugalėtojo laurų, šalimais išgir
dau skaidrų moterišką klegesį. 
Jis atrodė toks nuoširdus, kad 
metęs čingžs-khano kaukę,

nebuvo galo. Nė 
nesiskundė tuštu-

akys tuojau išty-

ji tik buvo buvusi iškepta, o 
šviežia labai nesveika valgyti..

Tai buvo pirmas ir paskuti
nis toks nejaukus priėmimas 
mano kelionėje po nuniokotą 
tėviškę. Nepykite, gerosios sa- 
maritietės, aš ne apie judvi 
čia kalbu.

Vėsus skaidrus rudens oras 
greitai išvėtė tą troškumą. Vėl 
pėsčias traukdamas Leipalingio

ristos dėdienės zujo apie dide
lę statinę ir grūdo kopūstus. O 
aplinkui puodams dubenims ir 
dubenėliams 
vienas iš jų 
mu...

Moteriškos
rė mane nesant valkatą, ir pla
čioji širdis savaime atsidarė ge
rojo samaritiečio gestui. Ne
praėjo nė valandėlės kaip mano 
šaltoj stovykloj buvo parengtas 
karališkas guolis: šiaudų kūlys, pusėn, pamačiau gražiai apsė- 
ant kulio apatiniai, ant apati
nių sijonai, ant rijimu vatiniai, 
skaros ant kojų, po galva gniu
žulas kitokių tualeto dalių su

sapnui. Kas gali būti gražes
nio už tokį meilingos lietuviš
kos širdies išmislumą! Dar kar
tą buvo Brandenburgas nugalė-

Anksti rytą kunigas pradėjo 
mąstyti apie praeitą vakarą.

tas laukus. Nei Seirijų miestely 
nei kaimuose nepastebėjau di
delių karo jeibių. Patiktas nau
joj tarpežerėj bedarbis pirklys, 
kurs skundėsi likęs be “and- 
liaus”, papildė taip nelemtai 
prarastas žinias Seirijuose. Jis * ninkus. 
buvo Įsitikinęs, kad čia valdžios 
visai nebūta. Vokiečių karei
viai tik pravažiuodavę ir ding- 
davę, tuo ar kitu būdu patuš
tinę paplentės ūkininkus. Tą 
pat, berods, pirmiau darė rusai. 
Tačiau anie dar varinėję per 
dienų dienas į darbus. Seirijų 
miestelis pasilikęs be gyvento
jų, nes pabėgėliai dar nesugrį-

ma stiprios valdžios. Ir neapsi
rikau: pravažiuojantieji “aruo
dai” pasirodydavo tik atsitikti
nai pagautoms bulvėms, grū
dams, ar net avims ir kiaulėms 
susisemti.

Paties miestelio, tiesą sakant 
nebeaptikau. Kur-ne-kur tekėk- 
sojo našlaitė trobelė, o visa ki
ta, apie 90 namų, jų skaičiuj ir 
keli klebono trobesiai sudegė 
ne dėl karo, bet dėl kitokių 
nežinomų priežasčių. Gais
re net būta 4 sudegusių ir 
arti 20 žmonių sužeistų. Ku
rie tad padegėliai nebuvo suri-

nesenai statytą erdvią mokyklą, 
dabar kampininkavo pas ūki-

mie arbatą, jis priėjo manęs 
kvosti, kiek dolerių aš esu ver
tas. Gailu buvo stebėti, kaip 
krypo jo raukšlės, kada aš dirb- - .
tiniu kuklumu pasisakiau iš - ® Pivošiūnų girių. Nebūtų

čia nei gydytojo, nei vaistinės, 
nei mokytojo, nei pagaliau ma
lūno.lūs ir dabar kalėdoju Lietuvoj 

su lašinių pirklio sutana, patik
rindamas materialinį ir dvasinį 
pasiruošimą išganymui. Atgai-

Keturkampė bebokštė klasiš
ko renesanso bažnyčia, rūpes
tingo kanauninko Kraševskio 
naujai statyta XIX amžiaus pra
džioje, bet nepabaigta apsilei- 
dusio jo brolėno, dvaro savi
ninko, stovėjo nepaliesta nei 
gaisro, nei karo. Hk stilingoj 
varpinėje trūko varpų, kurtus 
išsivežė rusai. Dabar vokiečiai 
buvo mėginę surekvizuoti meta

mo sekcija turi savo valdybą, 
leidžia savo laikraštį, organi
zuoja jaunimo suvažiavimus, se
minarus, pasižmonėjimus. Jau
nimo sekcija gauna lėšų iš 
bendrųjų Bendruomenės šalti
nių, ji daro savo rinkliavas, ran
da galimybių pasinaudoti vo
kiškųjų jaunimo organizacijų fi
nansine parama.

Rūpinimasis jaunimu rodo 
Bendruomenės pastangas užtik
rinti savo tęstinumą.

Kasp. Dikšaitis pabėrė pluoš
tą minčių apie Bendruomenės 
narių nutautėjimą.

Nutautėjimas yra vyksmas, 
kurio pasėka yra ta, kad tauti
nės mažumos nustoja savo vei
do — išnyksta vietos žmonių 
masėje. Ilgiausiai išsilaiko gru
pės su tvirta tautine sąmone. 
Lietuvių jaunimas Vokietijoje 
atsparumu nepasižymi — nu
tautėjimas didelis. Vaikai nebu
vo dominami lietuvybe. Repa
triantai iš Lietuvos nebuvo pa
kankamai informuoti apie lietu
viškas organizacijas bei mokyk
las. Pas mus neretai tikyba su
plakama su tautybe. Pavyzdžiui, 
daugelis evangelikų galvoja, 
kad jie yra vokiečiai vien dėl 
to, kad yra evangelikai.

Kaip sulaikyti nutautėjimą? 
Reiktų leisti informacinius lei
dinius apie Lietuvą vokiečių 
kalba. Daugiau informacijų 
teikti vokiečiam apie Lietuvių 
bendruomenę. Organizuotini 
įvairūs rateliai, kurie gyvai san
tykiautų su vokiečiais.

(Bus daugiau)

bet klebonas laimingai atmeldė, 
matyti, ne be pagalvos Švento
jo Antano, kuri, sako minėtas 
kanauninkas nupaišydinęs vie
noj koplyčioj iš savo paties por
treto.

Klebonijoje už bažnyčios nė 
vieno kunigo neradau namie.

VOKIEČIAI DZŪKIJOS 
ŽIEDE

Leipalingio nepriėjęs gavau 
pusėtinai nustebti: prie dvaro 
kelio šuo užpuolė. Jei jis ne vo
kiečių veislės, tai buvo tikrie

galiau atsiprašymams nebebu-
masindamas Hohenzollernų vai- nizmą, bet nemokėdamas tęsti vandens paskutinei mano kon- vo galo. Ir duonos nebūta pa- 
dinius čionai kurtis ir veistis. Brandenburgo tradicijų, pari- densuoto pieno porcijai. Dvi dėta ant stalo tik todėl, kad sias ženklas, kad čia dar nėsa-

vės duris ir paprašiau virinto



Katalikų Susivienijimo seimas Waterburv

kūmas kas treji metai ir Susi* 
vienijimui atsieina vfaS pus- 
penkto tūkstančio doleriu

Seimas pradėtas sekmadienį 
Sv. Juozapo bažnyčioje pamal- 
domis, kurias atlaikė kun. dr. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
pamokslą pasakė dvasins vadas 
preL Jonas Baitusevičius (Bedi). 
Po pamaldų parapijos salėje 
seimo rengėjai, vadovaujami 
prof. muz. A. Aleksio, surengė 
puikų priėmimą, kurio metu bu
vo pasakyta keletas kalbų, svei
kinimų. Seimo rengėjai stengė
si jau iš vakaro atvykusius 
kuopų atstovus užimti visą die
ną, tad po pobūvio Hoiiday Inn 
viešbučio kieme prof. A. Alek- 
sis su savo choru linksmino at
stovus. Programą paįvairino ir 
Vito Yucius akordeono lietu
viškų melodijų muzika ir savo 
dukrelės vandens sporto pra
šmatnybėmis. Visi atstovai bu
vo pavaišinti skania vakariene.

Pirmadienio vakare, prof. A. 
Aleksio vadovaujami, atstovai 
aplankė Waterburio šventąją 
žemę. Kaip vadovas pakartoti
nai tvirtino, kad atstovai tik
rai pamatys šventąją Žemę, tai 
panašiai ir įvyko. Miesto pa
krašty, ant aukšto kalno, vie
no advokato pasišventusiu dar
bu ir lėšomis pastatyta Jeru
zalė ir kitos vietovės. Iš pakal
nės žiūrint į kalną, atšlaitėje 
surikiuoti miniatiūriniai pasta
tai tikrai sudaro seno Jeruza
lės miesto vaizdą. Visur daug 
šv. Rašto ištraukų, primenan
čių kiekvienam lankytojui jo 
gyvenimo tikslą ir paskirtį. Ant 
kalno viršaus — didelis meta
linis kryžius, iš vidaus apšvies
tas fosforinėmis šviesomis, 
šventosios Žemės kūrimui du 
žmonės pašventė 12 metų ir 
dar toliau tęsia savo darbą. 
Kiekvienam, važiuojančiam pro 
Waterburį, patartina aplankyti

Tai vieototaė tokia vieta vi
soje Amerikoje.

Lankant Sv. žemę, teko ste
bėtis mūsų vadavo prof. A. 
Aleksės energija ir vikrumu, ži
nant, kad jk jan 83 metų am
žinis. '<?

■Seimo peoMfiri
Biritotio 30 (pirmadienį) pr* 

sidėjo seimo sesijos, karias ati
darė Susivienijimo pirmininkas 
t. Seimo pirmininku
išrinktas prof. A. Aleksė, jo pa
dėjėju Stasys Gartauskas, sek
retoriumi — Garso redaktorius 
Matas Zujus, jo padėjėja — 
Balandienė iš Waterirary. Suda
rytos mandatų, reaoiinajų ir 
spaudos komisijos.

Sudarius seimo vadovybę, 
vyko centro valdybos praneši
mai, po jų paklausimai Nesma
giai jautėsi dvasios vadas preL 
J. Baitusevičius paklaustas, ko
kiu tiksiu pirmadienį už miru
sius narius atlaikytos pamaldos 
anglų kalba, kai Sushriesgimas 
laikomas lietuviška organizaci
ja, ir mirusieji nariai meldėsi 
tik lietuviškai. Dvasios vadas 
pabrėžė, kad ne tiek svarbu kal
ba, kiek pati žmogaus dvasia. 
Jis pavyzdžiu paėmė airius, ku
rie savo kalbą yra užmiršę, bet 
dideli patriotai, šia proga ga
lima pastebėti, kad lietuvių to
li gražu negalima lyginti su ai
riais, kurie turi savo rankose vi
są Amerikos Bažnyčios valdžią 
ir neturi savo kultūros. Lietu
viai neturi valdžios, bet turi 
savo kultūrą, kuri gali būti iš
laikyta tik vystant ir tobulinant 
lietuvių kalbą.

Buvo daug kuopų pasiūlymų 
pakeisti ar pagerinti Susivie
nijimo konstituciją. Daug ginčų 
sukėlė Susivienijimo organo 
Garso leidimas. Nariai norėtų 
Garsą matyti kas savaitę, tuo 
tarpu centro valdyba teisinasi, 
kad valdžios inspektoriai labai 
varžo išlaidas spaudai, tad ten
kinamasi leidžiant Garsą tik kas 
antras mėnuo.

Naujas dalykas — rezoliuci-

A. Bndfe, kun. ČtnikM, MBC, 
ir Ig. Sakalas), kuri patariamuo
ju taisą prie centro valdybos 
tirs dirvą Sushrienįjimo apdrau
dė potisun ir visai veiklai to- 
butati.

Į naują valdybą išrinkti: dva
sūs vadas preL J. Baltnsmri 
tins, pirm. L. šimutis, vicepirm. 
Th. E. Mack, sekretorius V. T. 
Kvetkas, ižd.'Leokadija Donaro- 
vič, iždo globėjai V. Yuriua ir 
dr. V. Šimaitis,' daktaras kvo
tėjas dr. A. J. Valibus, direk
toriai P. Katilius, B. Bobelis ir 
Balandienė. Nauji įsmenys įėjo 
dik du: Bobelis ir Balandienė.

Trūku nuoširdumo ir atvirumo
E tikrųjų seime pasigesta at

virumo ir nuoširdumo. Pirm. 
L. Simutis, atidarydamas seimą, 
pabrėžė, kad visi delegatai at
virai išsikalbėtų, išsiaiškintų vi
sus neaiškumus, nes tam ir sei
mas šaukiamas Bet posėdžių 
metu buvo kitaip: jei kas nors 
iš atstovų drįso bent kiek kri
tikuoti valdybos darbus ar ką 
nors aiškintis, tai dalis atstovų 
tuoj pusbalsiai reiškė nepasiten
kinimą ir, atrodė, lyg sąmonin
gai trukdė kalbą; arba buvo 
stengiamasi priešingai paveikti 
jautriomis kalbomis, apeliuojant 
į lietuviškumą, katalikiškumą 
bei broliškumą. Kai vienas iš 
atstovų privačiai aiškino kitiem 
atstovam, kad Susivienijimo ka
pitalas investuojamas žemais 
procentais (mažiau už 3 dol. ir 
ilgais terminais), kad nominali
nės ir parduodamos bonų ver
tės skirtumas neproporcingai 
didėjąs, tai pirm. L. Šimutis 
baigiamoje kalboje rado reika
lo tokio atstovo elgesį pasmerk
ti, girdi, be pagrindo remia
mas centro valdybai nepasitikė
jimas.

Bet iš tikrųjų reikšti nepasi
tikėjimui yra tam tikro pagrin
do. 1966 metų seimui pakeik
toji apyskaita rodė: investuota 
kapitalo 1,971, 294.48 doL, skir
tumas tarp nominalinės ir par-

Šv. Žemę, kurią lanko net iš jų komisijos pasiūlymu išrink- duodamos bonų vertės tavo 
toli atvykstančios ekskursijos, ta trijų narių komisija (inž. 250,000 doL; o 1969 m. apy-

Btatta rodė: investuota kapita
lo 2,152,164.53 doL, tad tik 
apie 189,000 tai. daugiau, o 
skirtumas taip noustadinės ir 
parduodamos vertės padidėjo 
veik dvigubai >— 489,060 dol. 
Daugiausia kapitalo investuota 
Public Utilities (1,602,329.31 
doL). Tai ir sudaro tą didelį 
skirtumą. Kodėl tiek mažai in
vestuota į valdžios bernus, ku
rie sudaro žymiai mažesnį skir
tumą?

Yra ir tam tikros stagnacijos. 
Jau prieš kelerius metus buvo 
siūlyta ir seimo priimta page
rinti draudimo polisus jauni
mui, įvesti šeimas draudimą, 
bet iki šiol nieko tuo reikalu 
nepadaryta. Daugelis sekretorių 
jau trečiame seime nusiskun
džia, kad centro raštinė jiem vi
sus raštus rašo angliškai, nežiū
rint, kad buvo reikalauta ir sei
mų pritarta lietuviškai rašan- 
tiem sekretoriam atsakyti lietu
viškai. V. Kvetkas aiškina, kad 
centro raštinė negali gauti lie
tuviškai mokančia raštvedžio. 
Bet kai siūloma centro raštinę 
perkelti į gausiau apgyventą lie
tuvių koloniją, tai visu smarku
mu puolamas toks pasiūlymas: 
Kur čia šuo pakastas?

Jau antrame seime įneštas 
pasiūlymas Katalikų Susivieniji
mui susijungti su Tautiškuoju 
Susivienijimu pirm. L. Simuko 
griežtai atmetamas. Ko šiandien 
bijoti susijungti su Tautiškuo
ju Susivienijimu? šiandien abu 
Susivienijimai yra pasidarę be
veik grynai draudimo draugi
jos, abi lietuviškos, religija jau 
nebevaidina čia svarbios rolės. 
O nauda būtų didelė: adminis
tracijos išlaidos gerokai suma
žėtų, galėtų leisti rimtą savai
tinį laikraštį. Abu Susivieniji* 

■ mat stovi ant tvirtų kojų: kata
likiškojo Susivienijimo kapita
las siekia tris milijonus, tau
tiškojo — keturis milijonus. 
Katalikų Susivienijimas jau iš 
eilės trejus metus yra lindė
jęs savo nariams dividenduslr

*v. Uriulės bažnyčia Bad Woerteohdfene, Vokietijoje

VYSKUPO NAMAI LAUKIA ŠE
Amžinos atminties vysk. Pra

nas Brazys buvo beįsikuriąs 
mažame Bavarijos miestely — 
Bad Woerishofene. Augsburgo 
vyskupas J. Stimpfle jo reika
lams padovanojo namelius, jie 
buvo iškilmingai pašventinti 
ir pavadinti Europos lietuvių 
pastoraciniu ir studijų centru. 
Pradėti traukti bendradarbiai: 
šv. Raštui versti pranciškonas 
tėvas dr. Klemensas Žalalis iš 
JAV, ekonominiams reikalams 
kun. Antanas Bunga, kurį 
Augsburgo vyskupas paskyrė 
Bad Woerisbofenan naujai 
steigiamos šv. Ulricho parapi
jos klebonu, raštinei bei visuo
meninei veiklai — Alina Gri
nienė iš Miuncheno. Buvo pla
nuojama ir daugiau, tik kol kas 
dar nebuvo išrūpinta pakanka
mai užtikrintų lėšų.

Tačiau dar centrui nesuspėjus 
tapti tikru centru, jo įkvėpėją 
ir variklį Visagalis pasišaukė 
pas save. Prasidėjo laukimas ir 
merdėjimas. Vyskupo namuose 
likosi vienas tėv. Klemensas 
žalalis. Alina Grinienė vėl susi
rado tarnybą Miunchene, kun.

Antanas Bunga pasinėrė į 
pastoraciją savo parapijoje.

Išimtinai kun. Antano Ban
gos asmens savybių dėka Bad 
Woerishofenas per pastaruo
sius dvejus metus pajėgdavo 
vis patraukti į save Vokietijos 
lietuvių dėmesį, čia tavo suor
ganizuotas gausus ateitininkų 
suvažiavimas, vieno Romoje 
kunigu įšventinto lietuvio pri
micijos, sutraukusios nemaža 
svėrių.

Kadangi Bad Woerishofenas 
pirmoj eilėj yra gydyklų ir 
atostogų vieta, tai ir Bungos 
klebonijoje vis netrūksta atos
togaujančių ir besiilsinčių lie
tuvių. Va, kad ir šią vasarą čia 
atostogavo Stuttgarto lietuvių 
kapelionas kun. Kazimieras Sen
kus, prof. Zenonas Ivinskis su 
šeima, tėv. Augustinas Steigvi- 
las MIC iš Argentinos, čia rašan
tysis Kaiserslautemo lietuvių 
kapelionas ir kt

Skaitant JAV-bių spaudoje 
patarimus naujajam vyskupui, 
Bad Woerishofeno vardas re
tai tesutinkamas. Vyrauja pata
rimai apsigyventi Romoje. Kal

k II«NK0
bant apie darbus, Šv Rašto ver
timą patariama išbraukti iš jų 
skalės. Pats vyskupas pagal 
“Darbininko” pranešimą (Nr. 
49) norėtų gyventi ir Romoje ir 
Bad Woerishofene. Kalbėdamas 
apie darbus, sakosi nežinąs, ar 
tęs Šv. Rašto vertimą. Supran
tama, tie visi dalykai paaiškės, 
kai pats savo akimis pamatys 
savo darbo* lauką. Tačiau, žiū
rint iš Vokietijos lietuvių kata
likų požiūrio, atrodo, kad ne
reiktų Bad Woerishofeno lik
viduoti. Ar jis taps visos Euro
pos lietuvių pastoraciniu cent
ru, tai ne pirmaeilis klausimas. 
Gal tikrai neklysta tie, kurie 
mano, kad vyskupo pirmieji 
namai turėtų būti Romoje, kur 
juk daromi esminiai sprendi
mai, liečią Lietuvos ir lietuvių 
reikalus. Svarbu tik, kad ir Vo
kietijoje, kur visgi yra didžio
ji dalis ganomųjų, ganytojas 
jaustųsi ne kaip svečias, o turė
tų savo namus, iŠ kurių galėtų 
spinduliuoti į aplinką. Taigi 
vyskupo namai laukia savo šei
mininko.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

tautiškasis rengiasi mokėti.

Gyvename demokratiniame TREČIOJI MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE DAINAVOJE

RUGSĖJĮ MOKSLEIVIŲ VAJUI
Rugsėjo mėnuo iš kitų mene- pajėgumu nebuvo įsijungusios. 

JAV LB centro valdyba 1969 
bruožu. Jo pradžioje visur su- rugpiūčio 20 bendraraščiu dar 
skamba mokyklų varpeliai Rug- kartą kreipėsi į LB padalinius 

šiuo reikalu ir prašė Bendruo
menės mėnesį šiais metais skir
ti tik moksleivių vajui Prašo
me kitus reikalus laikinai ati
dėti į šalį ir visas jėgas sutelk
ti šiam uždaviniui

Į šį darbą junkimės visi. Tai 
nėra tik apylinkių valdybų pa
reiga. Tai yra visų mūsų rūpes
tis. Apylinkių valdybos yra pra
šomos imtis darbų koordinavi
mo iniciatyvos, bet talka turi 
ateiti iš visuomenės. Ypač di
delės paramos laukiame iš spau
dos. žurnalistus prašome kuo 
daugiau apie vajų rašyti ir jį

krašte, bet Susivienijimų vado
vybė mėgsta tam tikra prasme

sių išsiskiria ypatingu savo

sėjis šaukia jaunuolius į kla-

I klases jis šaukia taip pat ir 
lituanistinių mokyklų mokslei-

pats svarbiausias šauksmas lie
tuvių išeivijai Į jį atsiliepurie- 
ji miglotą rudenį mum paver
čia lietuviška gyvybe žaliuojan
čiu pavasariu.

Rugsėjis — Bendruomenės
mėnuo.

Bendruomenė yra lietuvy
bės išlaikymo darbų organiza
torė, vykdytoja ir rėmėja. Li
tuanistinė mokykla — jauno 
lietuvio švietėja ir lietuviškos 
dvasios ugdytoja. Jas abi jun
gia Bendruomenės ateitis. To
dėl giliai prasmingu veiksmu 
reikia laikyti LB tarybos nuta
rimą rugsėjį skelbt Bendruome
nės mėnesiu, nes su juo prasi
deda bendruomeninio darbo, o 
kartu ir lituanistinio švietimo 
metai

Rugsėjis — moksleivių va
jaus mėnuo.’

PLB valdyta šiuos metus yra 
paskelbusi lituanistinio švieti
mo ir šeimos metas. Jų metu 
JAV LB centro valdyba yra nu
tarusi pravesti moksleivių va
jų lituanistinėm mokyklom, Va
jaus tikslas: suregistruoti litua
nistinių mokyklų nelankančius 
lietuvių vaikus, ištirti ir pašalin
ti nelankymo kliūtis ir sudary
ti tinkamas sąlygas mokyklų
lankymui. Darbo planai, in
strukcijos ir kita medžiaga bu
vo paruošta ir išsiuntinėta LB 
padaliniam 1969 kovo 6, tačiau 
dėl kitų Įsipareigojimų kai 
kurios apylinkės Į šį darbą visu

populiarinti. Visus kitus prašo-

riškai jungtis į šį vajų.

Dar daug jaunų lietuviukų 
yra palikta už lituanistinės mo
kyklos ribų nutautėjimui. Jie 
yra skriaudžiami, o tuo pačiu

ta. Mūsų pareiga grąžinti juos 
į lietuvių tautos eiles.

Kruopščiai atlikime mokslei
vių vajaus darbą. Kitaip litua
nistinio švietimo ir šeimos me
tai neteks savo prasmės.

stengiasi savo postuose MsOaiky- bičiulių vietas renkasi mokyto-

tojų — Pedagoginio Institu
to studentų. LB Švietimo tary
ba šiais metais jų sutraukė di
delį būrį, kviesdama juos sto
vyklauti ir mokytis veltui. Tas 
gausus būrys, papildytas besi
ruošiančių mokytojauti ir iš ki
tų JAV ir Kanados vietovių, jau
natviškai nuteikė visą stovyk-

rutiną, organizacijoje pasireiš
kia stagnacija, nėra pažangos, 
o gyvenimas nesulaikomai pro
gresuoja. Organizacija po tam 
tikro laiko reikalauja naują idė
jų, naujų polėkių. Jei šiandien
Katalikų Susivienijimas nariais lą

Oficialus stovyklos atidary
mas įvyko rugpiūčio 17, sekma-tus veik po tūkstantį), tai ne

reikia kaltinti vien kuopą at
stovų. Didelę dalį atsakomybės 
turėtų prisiimti ir pati centro 
valdyba, kad ji nėjo su gyveni- 

JAV LB centro valdybos mu.
pirmininkas Atstovas Pr. PauMmds

diumo nariai PLB pirm. St

Nainys, PLB švietimo tarybos

Švietimo komisijos pirm. Z. Ta- kymąsi palengvinti mokytojas 
mašauskas, Rašytojų dr-jos pir- turi žinoti ir prireikus naudoti 
nūn. A. Banmas ir kt sveiki- angliškus gramatikos terminus, 
no susirinkusius mokytojus, Išdalintuose pratimuose prele- 
linkėdami darbingos nuotaikos, gentas prašė išversti iš anglų

Po posėdžio prof. Alfredo 
Senno paskaita apie lietuvių 
kalbos proistorę. Prof. Sennas 
— šveicaras, pamilęs lietuvių 
kalbą ir jai pašventęs visą savo 
mokslinį darbą, išsamiai dėstė 
apie indoeuropiečių prokalbę, 
ir kaip bei kuriuo metu iš jos 
išsivystė kitos kalbos, jų tarpe 
ir lietuvių. Prof. Senno nuo
mone, baltų kalbos (t.y. lietu- 
vių, latvių ir jau išnykusios 
prūsų ir kuršių) niekada nebuvo 
slavų kalbų dalis, kaip kai ku
rie kalbininkai bando įrodinėti. 
Prieštalriai, priešslaviai ir

į lietuvių kalbą visą eilę grama
tinių terminų. Be to, prelegen
tas paminėjo rečiau naudoja
mas formas, kaip dviskaitą, gei
džiamąją nuosaką, senuosius 
vietininkus, kuriuos verčiau iš
leisti, o daugiau dėmesio skir
ti žodyno plėtimui

Popietinė Lietuvių Rašytojų 
dr-jos pirm. A. Barono paskaita 
apie okupuotos Lietuvos litera
tūrą buvo labai įdomi. Prele
gentas peržvelgė visą 25 m. 
laikotarpį ir paminėjo daug 
rašytojų ir jų veikalų, primin
damas, kokius sunkumus jie 

priešgennanai apie 1000-500 m. turi nugalėti, varžomi partijos 
pr. Kr. iš Azijos besiveržian- reikalavimų.
čių persų tavo atskirti nuo ki
tų indoeuropiečių ir išstumti iš 
jų gyvenamų vietų. Priešbalčiai 
nusikėlė net už Pripetės pel-

Antradienio rytą PLB pir- 
min. St Barzdukas kalbėjo apie 
LB ir tautinio ugdymo progra
mą lietuviškojoj mokykloj. Mo
kykla turi ne tik išmokyti ge
rai lietuviškai kalbėti, skaityti 
ir rašyti, bet įsąmoninti moki
nius, kad jie lietuviai ir kad 
baigę mokslus jie jaustų parei
gą neatitrūkti nuo lietuviško
sios bendruomenės, kaip, deja- 
neretai atsitinka. Tautinio ug
dymo programa mokyklom ruo
šiama. Praktiškam tautinio ug
dymo pailiustravimui prelegen
tas pakvietė Clevelando Vysk,

trumpino, paaiškindamas besky- M. Valančiaus mokyklos vedė- 
rinės sistemos pagrindus ir pa
žadėdamas trečiadieni “Besky- 
rinės sistemos seminare” pa
kalbėti, ką Betaviškosios mo
kyklos galėtų iš šios sistemos 
panaudoti sėkmingeaniam dar
bui.

Kalbininkas Leonardas Dam- 
briūnas pradėjo savo lietuvių 
kalbos seminarą (jų numatyta 
9) metodinėm pastabom. Dvi
kalbiam vaikam gramatikos mo-

Pirmadienio rytą PLB Švieti
mo tarybos pirm. A. Rinkūnas 
skaitė paskaita apie beskyrteę

skaito jau tavo skaityta New 
Yorke ir Toronto mokytojų su
važiavimuose ir spausdinta‘Dar
bininke’ ir Tėviškės Žiburiuo

ją Pr. Jogą, Toronto Maironio 
mokytoją A Kuolienę ir Ro- 
chesterio mokyklos vedėją Br. 
Krokį. Jie papasakojo, kokiu 
būdu tautinis ugdymas vykdo
mas jų mokyklose.

Pagal mokytojų studijų sa
vaitės tvarkaraštį L. Dambriū- 
nas antradienį pravedė du Itetu-

(nukelta Į 5 ?A.)
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ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H.
Atostogaudami 'buvo atvykę 

iš Chicagos (III.) Mikalajūnai ir 
lankėsi pas Mitchell; iš Hamil- 
ton, Kanados, buvo atvykęs 
Tomas Vainauskas pas savo 
brolį kun. Adolfą Vainauską, 
kurie taip pat aplankė savo ar
timuosius; iš Hartfordo (Conn.) 
— Stasys šriupša su sūnum; iš 
Lansing, Mich., buvo atvykęs 
Antanas Saka su žmona pas 
savo tėvą Antaną ir pamotę 
Anelę. Ta proga aplankė savo 
senelį Joną Grauslį, gyv. 66 
Elm St., kuris rugpiūčio 24 
d. minėjo savo 93 metų am
žiaus sukaktį. Pažymėtina, kad 
Jonas Grauslys yra geroje svei
katoje, tik skundžiasi kojomis, 
kad negalįs gerai vaikščioti. 
Sveikiname Joną Grauslj ir lin
kime jam sulaukti 100 metų. 
Jis yra Darbininko skaitytojas 
ir turi giminaitį pranciškoną.•

Šiomis dienomis New Hamp- 
shire valstijos gubernatorius 
Peterson (R) paskyrė teisėju 
buvusį tris terminus gubernato
rium John W. King (D). Teisė
jas King, būdamas gubernato
rium, paskyrė du lietuviu teisė
jais. Jis yra artimas draugas 
teisėjo Leonardo G. Veliškos.•

Liepos mėn. pabaigoje kun. 
Antanas P. Kneižys, Šv. Myko
lo parapijos vikaras, Hudson. 
Mass., turėjo atostogas ir ta 
proga pasikvietė savo tetą Tek
lę Mitchell vykti į Hartford, 
Conn., pas gimines, būtent,

Cleveland, Ohio
40 metę Lietuvių Kultūriniam 

Darželiui
Spalio mėnesį sueina 40 me

tų nuo Clevelando Lietuvių 
Kultūrinio Darželio įsteigimo. 
Tai vienintelis pasaulyje toks 
paminklas mūsų tautai.

Liet. Kult. Darželio Sąjun
ga sekmadienį, rugsėjo 7, ren
gia šios sukakties minėjimą.

Minėjimas pradedamas pa
maldomis Šv. Jurgio bažnyčio
je 10:30 vai.

Po pamaldų — trumpa pro
grama Lietuvių Darželyje.

Po programos — pietūs nau
jos parapijos apatinėje salėje. 
Kaina asmeniui — 2.50 dol. 
Jaunimui — 1.25 dol.

Po pietų — minėjimo prog
rama, kalbos ir meninė dalis. 
Bus rodomas filmas nuo Darže
lio įsteigimo iki Maironio pa
minklo atidengimo iškilmių.

Norintieji dalyvauti pietuose 
prašomi įsigyti bilietus pas pla
tintojus arba prie įėjimo.

Visuomenė, organizacijų val
dybų atstovai, skyrių bei drau
gijų valdybų atstovai ir visuo
menės veikėjai kviečiami daly
vauti visoje programoje. Telef. 
HE 1-6344, arba AN 1-0969.

Darželio Sąjungos valdyba: 
K. S. Karpius, pirm.; Juozas Sa
dauskas. vicepirm.; Mary Trai- 
nauskas, sekr.; Vytautas 
Braziulis, ižd.; Pola Glugodie- 
nė, rengimo narė.

PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijos tautinių šokių 
grupę Žilviną sudaro daugumo
je studentai. Grupė yra vienin
ga, veikli ir judri.

Po pereitų ir šių metų inten
syvaus darbo Žilvino šokėjai pa
tys savo pastangomis ir jėgo
mis nutarė suruošti savo mo
kytojai Esterai Bendžiūtei pa
gerbimo ir padėkos bankietą.

Toks bankietas Įvyko liepos 
29-tą dieną Marriott Motor 
Lodge Philadelphijoje.

Pagerbimo metu po vieno iš 
šokėjų (Jono VVashofsky) nuo
širdaus padėkos žodžio, kuria
me buvo išryškintas pasiauko
jantis ir kantrus Esteros Ren- 
džiūtės darbas, jai buvo Įteiktas 
gražus pažymėjimas.

Po iškilmingos šio bankieto 
dalies buvo vaišės ir šokiai.

Pagerbimo metu vyravo tik
rai nuoširdi ir jauki nuotaika

Dalyvis

švogerį Juozą Maniką ir jo 
šeimą. Pasitaikė taip, kad ir 
Maniko šeima turėjo atostogas, 
tai savo tetą nuvežė ir į Fair- 
field, Conn., pas Kneižio duk
terį Marytę ir žentą William. 
Teklė Mitchell sugrįžusi labai 
džiaugiasi, kad turėjusi pro
gą visus aplankyti ir maloniai 
laiką praleisti. Kun. Antanas 
buvo nuvykęs į Lancaster, Pa. 
pas savo brolį Vincą ir jo šei
mą. Grįždamas iš Pa., sustojo 
Hartforde ir kartu su savo teta 
parvažiavo į namus.

Kun. Juozas Bucevičius, M. 
S., šv. Kazimiero lietuvių para
pijos klebonas, buvo išvykęs 
atostogų į Michigan valstiją.

Mirusieji
Pranas B. Kupčiūnas, gyv.

29 Derry Street, Hudson, N.H., 
trumpai sirgęs mirė. Palaido
tas iš Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios Šv. Kry
žiaus kapinėse. Gedulo mišias 
aukojo kleb. kun. Juozas Buce
vičius, o kapinėse maldas at
kalbėjo kun. Adolfas Vainaus
kas.

Paliko liūdesy žmoną, duk
terį, sūnų Praną, motiną, bro
lį Stasį, tris vaikaičius ir gimi
nes. Velionis buvo tik 64 m. 
amžiaus; priklausė Šv. Kazimie
ro parapijai ir Šv. Kazimiero 
dr-jai.

Rugpiūčio 4 d. po ilgos ligos 
mirė Ona (Veliškaitė) Milutie- 
nė, 68 m. amžiaus, gyv. 328 
Jackson Street. Lavvrence, 
Mass. Palaidota iš Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčios 
po gedulo mišių, kurias aukojo 
kun. Francis Spenser, šv. Kry
žiaus kapinėse.

Liko liūdesy jos vyras Povi
las Milutis, viena duktė Lili
ja Navickienė, podukra Marija 
čuladienė, penki vaikaičiai ir 
giminės.

Liepos 25 d. mirė Cicilija 
Šimkonienė, 78 m. amžiaus, gy- 
ven. 3 Merrill Street. Paliko 
liūdesy vieną dukterį, du sū
nus. broli Lietuvoje, penkis 
vaikaičius.

Visi jie buvo pašarvoti laido
tuvių direktoriaus Kazio Kaz
lausko įstaigoje, 8 E. Pearl St.

Liepos 23 d. po ilgos ligos 
mirė Juozas Raškevičius, gyv. 
9 Grand Avė. Palaidotas liepos 
26 d. iš Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios parapijos 
kapinėse. Gedulo mišias laikė 
kun. Francis Spenser. Velionis 
priklausė prie Šv. Kazimiero 
parapijos ir Šv. Kazimiero drau
gijos. Liko liūdesy duktė Sofi
ja ir žentas Raudoniai, sūnus 
Vladas, penki vaikaičiai ir gi
minės. A.

— Philadelphijos ir Pietinės 
New Jersey LB apylinkių radi
jo valandėlės — Bendruomenės 
Balso — gegužinė (piknikas) 
yra rengiama rugsėjo 7. sek
madienį, 12 v. vidudienį Olym- 
pia Lakęs vietovėje, Willingbo- 
ro, New Jersey, prie 130 kelio 
(važiuojant Į šiaurę nuo Walt 
Whitmann, Benjamin Franklin 
ir Tacony-Palmyra tiltų ir į pie
tus nuo Burlington-Bristol ir 
Penr.sylvania Turnpike tiltų).

Philadelphijos tautiniu šokių mokytojai Esterai Bendžiūtei įteikiamas įver
tinimo ir padėkos pažymėjimas. Žilvino pažymėjimą įteikia Daiva Maka- 
rauskaitė (k.)

Pačios jauniausios stovyklautojos šoka Putname stovyklos baigimo šventėje. Nuotr. Don šulaičio

Putnamo stovyklautojų atsisveikinimas ir tradicinė švente
Liepos 27 Putname, vienuo

lyno sodyboje, įvyko tradicinė 
lietuvių šventė — metinė ge
gužinė, kurios metu mergai
tės stovyklautojos pasirodė su 
menine programa.

Pamaldas laikė ir pamokslą 
pasakė Matulaičio Namų kape
lionas kun. V. Zakaras. Po pa
maldų vyko procesija prie Fa- 
timos Marijos statulos, kur bu
vo kalbamos pasiaukojimo švč. 
Mergelės Marijos širdžiai 
maldos. Po to buvo pietaujama 
rožių sodelyje, užkandžiaujama 
salėje ir prie seselių rėmėjų sta
lų (Worcesterio Šv. Kazimiero
ir Aušros Vartų parapijų, Law- 
rence, Brocktono ir Waterburio 
skyrių). Per garsiakalbį skam
bėjo dr. P. Kaladės ir A. Sau- 
laičio balsai, primeną svečiam, 
kur ko galima gauti, kur kuo 
galima apsirūpinti. Ypatingai 
svečiai buvo raginami įsigyti 
seselių bičių medaus.

Prel. Pranciškus Jūras budė
jo savo suorganizuotame ir vis 
dar nenuilstamai plečiamame 
Alkos muziejuje ir atsilankiu- 
siem rūpestingai aprodė eks
ponatus: knygyną, archyvą, me
nininkų paveikslus bei tauto
dailės rinkinius.

Nors oras buvo nepalankus 
(smarkus lietus nulijo prieš pa
maldas ir porą kartų po pa
maldų), tačiau žmonių buvo su
sirinkę gana daug.

Lietuviškos vestuvės
Mergaičių stovyklos vadovy

bė kiekvienais metais paren
gia naują programą, koncent
ruotą apie vieną pagrindinę 
mintį, šiemet mergaičių tauti
niai šokiai, žaidimai ir dainos 
koncentravosi apie lietuviškas 
kaimo vestuves. Kodėl pasi
rinktos vestuvės? šių metų sto
vyklos pagrindinė mintis buvo 
draugystė. Ji vyravo visuose 
stovyklautojų užsiėmimuose. 
Buvo svarstomi mergaičių 
bendravimo, šeimos, pasaulio ir

gamtos vienybės klausimai. Lie
tuvių papročiuose yra ypatin
ga draugystės forma — ves
tuvinė draugystė, vaizdžiai iš
reikšta tautiniuose šokiuose.

Vestuvių programa buvo su
skirstyta į tris dalis: piršlybos, 
mergvakaris — atsisveikinimas 
su jaunystės draugais ir paga
liau pačios vestuvės. Su atitin
kamais šokiais buvo dainuoja
mos dainos — Pas močiutę au
gau, Subatėlė, Pasisėjau žalią 
rūtą. Be to, buvo sušokti trys 
tautiniai šokiai — sadutė, suk
čius ir rezginėlė. Programa, la
bai sklandžiai pravesta, buvo
gana įspūdinga. Ją atliko 120 
mergaičių, apsirengusių tauti
niais drabužiaiis.

Po programos tuoj prasidėjo 
“graudūs verksmai”, mergai
tėm einant paskutinį kartą nu
leisti vėliavų. Ne tik mergai
tės atsisveikindamos verkė, bet 
ir ne viena mamytė nubraukė 
ašarėlę. Tai vienas iš didžiau
sių įrodymų, ką reiškia mūsų 
jaunimui vasaros stovyklos. Jo
se jaunimas žaisminiu būdu la
vina savo talentus, arčiau pa
žįsta lietuvišką kultūrą, kalbą, 
sudaro artimas pažintis ir t.t.

Stovyklos vadovybė
Šių metų vasaros stovyklos 

vadovė ir ryšininkė buvo se
suo Dalia Keblinskaitė, jos pa
dėjėja — sesuo Marija Saulai- 
tytė. Sesuo M. Cecilija vadova
vo rankdarbiam ir pasikalbėji
mam. Sesuo Onutė Mikailaitė 
buvo meno vadovė. Mažųjų mo
kytoja ir globėja buvo Ona 
Adomaitienė, sporto ir meno

Mokytoja savaite
(atkelta iš 4 psl.)

• Po pietų visi susidomėję klau
sėsi jaunimo simpoziumo, ku
rį pravedė inž. A. Barzdukas. 
Simpoziumo tema buvo kas ir 
kaip padėjo išaugti sąmonin
gais lietuviais. Trys Chicagos 
Pedagoginio Inst. studentai : 
Živilė Bilaišytė. Gaida Visocky
tė ir Gintaras Aukštuolis ir 
New Yorko Rūta Ruzgaitė, šį 
pavasarį baigusi kolegiją ir 
jau kelis metus dirbanti šešta
dieninėje mokykloje, priėjo iš
vados, kad tėvų ir aplinkos — 
draugų įtaka nulėmė, kad už
augo sąmoningais lietuviais. 
Lietuviška šeima ir tėvu nuo
širdus rūpestis lietuviškais rei
kalais sudarė aplinką, kurioje 
augdami šie jaunuoliai lanko 
lietuviškas mokyklas, priklauso 
organizacijom, stovyklauja lie
tuviškose stovyklose. Simpoziu
mo mintvs sukėlė nemažas 
diskusijas, kuriu negalint už
baigti dėl laiko stokos nubir
ta atidėti vakarui — laisvai tri
būnai. J. K. 

vadovė — Živilė Bilaišytė, tau
tinių šokių ir laužų vadovė— 
Aldona Dabrilaitė, lituanistikos
— Jūratė Jasaitytė, siuvinėjimo
— Lilė Kizaitė, sporto, tauti
nių šokių ir laikraštėlio — Vy
tas Kliorys, išraiškos šokio ir 
dramos — Aldona Rygelytė, 

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
i Po 200 dol.: Mary Bujo- 
kienė, Woodhaven, N. Y., E. 
Povelaitis, Brooklyn, N. Y.

Po 100 dol.: A. Karpavičius, 
Brooklyn, N. Y., kun. Myko
las Vembrė, Brockton, Mass., J. 
Draugelis, Brooklyn, N. Y., P. 
Draugelis, Brooklyn, N. Y., Z. 
Bacevičius, Brooklyn, N. Y., M. 
Dumbles, Brooklyn, N. Y. (į- 
rašo a.a. vyrą Joną), M. Goras, 
Harrison, N. Y. (metinių proga 
kun. V. Goro), S. Aromiskis, 
Brooklyn, N. Y., Ona Apolians- 
kienė, Cicero, III. (įrašo a.a. vy
rą Stasį), Mykolas Kristapaitis, 
Phila, Pa. (įrašo Josephine Kris
tapaitis), Felix Žutkus, New 
York, Antanas Janušonis, Broo
klyn, N. Y., M. Ceslauskaitė, 
Brooklyn, N. Y.

101 dol. Knights of Lith- 
uania Council 41, Brooklyn, 
N. Y.

Po 60 dol.: Jonas Andrulai- 
tis, Brooklyn, N. Y. A. Kosier, 
Richmond Hill, New York.

Po 50 dol.: M. K. Almenai, 
College Park, Md., A. Žalys, 
Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 150 
dol.), R. M. Rinkevicz, Brook
lyn, N. Y. (pažadėjo 50 dol.). 
John Wanat. So. Ozone Park 
par. 100 dol.), V. Galaskai, 
Brooklyn, N. Y.. B. Wallace, 
Brooklyn, N. Y., Erich Unger, 
Cleveland. Ohio,

Po 40 dol.: M. Povilaitis. Wood 
haven, N. Y., John Atkočaitis, 
Richm. Hill.

Po 30 dol.: Kostas Stuikis. 
Baltimore. Md., Edvv. Paškevi
čius. Brooklyn. N. Y.

Po 25 dol.: A. Podaris. Brook
lyn. N.Y.. Edvvard M. Kastor. 
Jamaica, Jean Ramanauskas. 
Brooklyn, S. Scassano. Brook

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushvvick Avenuc, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

muzikos ir dainų — Darius Šil- 
kaitis, lituanistikos ir diskusijų 
— Gaida Visockytė, pagelbi- 
ninkių ir visos stovyklos darbų 
tvarkos derintoją — Gitą Mer- 
kevičiūtė. Pagelbininkės: seniū
nė Rasa Sodaitytė, Ligija Erčiū- 
tė. D. Bagdžiūnaitė, R. Buivytė, 
R. Juzukonytė, M. Matulaitytė, 
R. Navickaitė, J. Vaičiulaitytė ir 
B. Zdanutė. Pr.

lyn, R. M. Rinkevicz, Brooklyn,
N. Y., A. S. Podaris, Brooklyn, 
A. Mažiulis, Boston, Mass. (A. 
Bendoriaus fondui).

Po 20 dol.: Jane K. Jasinskas, 
Woodhaven (pažadėjo 100 dol.),
O. Sauskaitis, Bristol, Conn., 
A. Andrulaitis, B-klyn, J. Rin
kevicz, Brooklyn (pažadėjo 100 
dol.), V. Dabulis, Brooklyn, J. 
Thomas, Brooklyn, O. Budrec- 
kas, Brooklyn, M. Jasinskas, 
Brooklyn, J. Digrius, Brooklyn, 
Charles Valinchus.

16 dol. A. Kondrotas (pažadė
jo 1000 dol.).

15 dol. M. Ginkiewicz, Phi
la. Pa.

Po 10 dol.: S. Misiūnas (pa
žadėjo 100 dol.), Mr. Sakalaus
kas, M. Žvirblis (20 dol ,), R. 
Mahony (20 dol.), O. Kazlaus
kienė, Alb. Dragunienė, J. Šin
kūnas, J. Gervė, G. Juškaitis, 
U. Zubites, J. Sasevičius, Albert 
Kučinskas, J. Šinkūnas, J. Dran
ginis, M. Kaukaras, J. Maske- 
viez, A. Karch (pažadėjo 600 
dol.), Sr. Angelą Marie, U. 
šarkus, B. Tryonas, Regina Bu 
rienė, O. Kazlauskienė (paž. 
100 dol.), A. Esposito (pažadėjo 
100 dol.), A. Botiris, F. Meš
kauskas, J. Bart. A. Mathews.

Po 5 dol.: Edvv. Cerekis. M. 
Kaminskienė. B. Zaborskis. O. 
Kalinauskaitė. E. Žilinskas, J. 
Avižienis. J. Andruškevičius. E. 
Cerekis, M. Janušaitienė. A. Jab
lonskis, C. Matukynas, E. Vai
tekūnas. E. VVandas (6 dol.). A. 
Mickevičius. V. Daugvila. D. Po
cius (paž. 100). J. Išganaitis. A 
Lesoke. J. Lemauskis. J. Gugan. 
Sister Rosemarie, A. Sijevvic. G. 
Simonaitis. M. Chase. K Savi- 
čiūnas (paž. 200 dol ). B. A. 
Guli. P. Baniulis. E. Barnett. 
Z. Kotoff, A. Rudaiticne.

IŠ VISUR
— Vliko pirmininkas dr. J. 

K. Valiūnas, apie du mėnesius 
išbuvęs Europoj, rugpiūčio 24 
dieną grįžo. Europoje būdamas, 
Vliko pirmininkas lankėsi Ang
lijoj, Belgijoj, Ispanijoj, Pran
cūzijoj, Šveicarijoj ir Vokieti
joj. Tuose kraštuose lankyda
masis, matėsi su Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos pareigū
nais (Anglijoj, Prancūzijoj ir 
Šveicarijoj), su lietuviu organi
zacijų vadovybėmis ir su eile tų 
kraštų visuomenininkų bei poli
tikų. (Elta)

— Dr. Elona Vaišnienė, JV 
LB švietimo Tarybos narė, rug
sėjo 4, ketvirtadienį. 8 v. v. 
Margutyje kalbės Mokslo ir Kū
rybos simpoziumo aktualiais 
klausimais. Dr. E. Vaišnienė yra 
taip pat simpoziumo pataria
mosios programos komisijos 
narė ir aktyviai dalyvauja sim
poziumo paruošimo darbuose.

— Bendruomenės mėnuo 
šiais metais yra skelbiamas li
tuanistinių mokyklų mokslei
vių vajui. Vajaus vykdymui 
Centro valdyba apylinkėm iš
siuntinėjo specialias instrukci
jas. Taip pat Centro valdyba 
specialiu atsišaukimu per spau
dą prašo visus moksleivių va
jui talkinti.

— Atlanto Rajono Skautų ir 
skaučių stovykla “Trakai”, įsi
kūrusi prie gražaus ežerėlio 
Spencer, Mass., nuoširdžiai svei
kina lietuviškąją visuomenę 
šio savo gražaus sulėkime pro
ga ir dėkoja savo brangiems tė
veliams ir visiems mūsų drau
gams, kurių pastangų ir aukų 
dėka mes turime progos pasi
džiaugti gražiąja gamta, paben
drauti su savo vienaamžiais ir 
pasiruošti ateičiai geriau ir sėk
mingiau tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. — Pasirašė v. 
s. Petras Molis, “Trakų” stovyk
los viršininkas, ir ps. Danutė 
Marcinkevičiūtė, stovyklos sek
retorė.

— Kunigu perkėlimai Scran- 
tone. Naujų paskyrimų Scran- 
tono vyskupijoje sąraše randa
me, kad kun. Robertas Shilala 
iš Švč. Trejybės parapijos, Wil- 
kes Barre, nukeltas į Šv. Ka
zimiero parapiją, Lyndvvood. 
Kun. Petras Madus iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Lyndvvood, 
nukeltas į Šv. Kazimiero para
piją. Pittstone. Į Švč. Trejybės 
parapiją, Wilkes Barre, atkel
tas kun. J. McGahagan. Kun. 
Paulis Kostic iš Šv. Kazimiero 
parapijos, Pittstone, nukeltas į 
Šv. Bazilio parapiją, Dushore, 
Pa.

— Lazaras Lovenšteinas, ad
vokatas, buvęs nepriklausomos 
Lietuvos laikais Kauno mies
to savivaldybės vicepirmininkas, 
mirė New Yorke rugpiūčio 15.

— Solistė Roma Mastienė iš 
Chicagos vyksta į Kaliforniją, 
kur rūgs. 6 koncertuos atlik
dama lietuvių kompozitorių ir 
pasaulinės muzikos kūrinius. 
Koncertą ruošia vietos Lietu
vių Bendruomenė.

— Rūta Lee-Kilmonytė, lietu
vaitė kino artistė, neseniai sėk
mingai vaidino prie Clevelando 
esančiame vasaros teatre Canal 
Fulton. atlikdama pagrindini 
vaidmenį veikale ‘■Maine". Jos 
artistinius gabumus puikiai i- 
vertino Clevelando ir Akrono 
laikraščiai.

— Dail. Petro Luko, nese
niai sugrįžusio is Indijos, kuri
nių paroda įvyks rugsėjo 6-7 
šv. Kazimiero parapijos >aie|e. 
Los Angeles. Calif.

— Kun. Vaclovas Šarka drau
ge su Vokietijos lietuviai'- skau
tais buvo atvykęs i Angliją, 
lanki si I.ietuviii namuose. so
dyboje Kun šarka nuolat gy
vena Hamburge ir rūpinasi lie
tuviu pastoraciniais reikalais, 
leidžia biuleteni "Aušros \ ar
tai". Tai kupinas entuziazmo 
Vilniaus krašto lietuvis.
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Nuotr. V. MaželioLietuvos vyčių 56 suvažiavimo dalyviai Eiizabethe prie bažnyčios po pamaldų. Viduryje^ vysk. V. Brizgys.

Sėkmingas Lietuvos vyčių seimas Newarke, N. J
Kasmet vykstą Lietuvos vy

čių seimai turi susidarę savo 
stilių — su seimo darbo posė
džiais kartu jungiamas ir poil
sis bei įvairios pramogos, šių 
metų 56-tasis seimas vyko rug
pjūčio 20 — 24 Newarke, N. J.

Pramoginės programos
Seimo dalyviai pradėjo rink

tis jau antradienio vakare, tre
čiadienio ryte. Apsigyvenę Ro
bert Treat viešbutyje Newarke, 
trečiadienį jie važinėjo po Man- 
hattaną, apžiūrėjo N.B.C. stu
diją ir tame pačiame Newar- 
ke Budweiser alaus fabriką.

Ketvirtadienį išsikėlė į As- 
bury Park, N. J., prie jūros pa
simaudyti. Sugrįžus vakare į 
miestą, netoli esančioje Kear- 
ny, N.J., Lietuvių Katalikų Cent
ro salėje buvo šokiai.

Penktadienio vakarą šv. Jur-

gio salėje Newarke buvo gra
žus Rūtos ansamblio koncertas. 
Ansambliui dirigavo Algirdas 
Kačanauskas. Tautinius šokius 
šoko Lietuvos vyčių 41 kuopos 
šokėjai, vadovaujami Kazytės 
Visockaitės. Koncertas buvo de
dikuotas kompozitoriaus Juozo 
Naujalio 100 metų gimimo su
kakčiai atžymėti. Scenoje buvo 
pakabintas kompozitoriaus stili
zuotas portretas, pieštas P. Jur
kaus, programoje buvo atlikta 
J. Naujalio kūrinių. Koncertą 
pravedė aktorius humoristas Vi
talis Žukauskas, įpindamas ak
tualių sąmojų.

Pramogas pratęsiant, šešta
dienio vakarą surengtas seimo 
balius ir tuo pagerbta naujai iš
rinktoji valdyba. Balius buvo 
Robert Treat viešbutyje.

Seimas užbaigtas iškilminga

vakariene-banketu sekmadienio 
vakarą (apie tai rašėm praei
tame Darbininko numeryje).

Iš darbo posėdžių
Seimo darbo posėdžiai prasi

dėjo penktadienį. Taip penkta
dienį ir šeštadienį buvo po du 
darbo posėdžius. Juose apžvelg
ta praėjusių metų vyčių veikla, 
pasisakyta dėl ateities planų.

Iš tų planų šiuo metu galima 
prisiminti, kad kitais metais vy
čiai organizuoja ekskursiją į 
Europą, kada bus šventinama 
lietuvių koplyčia Romoje.

Išrinkta nauja valdyba
Seimas išrinko naują valdy

bą. šiemet ji palikta šiame At
lanto pakraštyje, ir jos pirmi
ninkas perrinktas.

Šių metų centro valdybą su
daro: pirmininkas — prof. dr.

LAISVĖS ŽIBURIO
RADIJAS

kvieęia visuomenę į 
Metropolitan operos 

solistes

LILIJOS
ŠUKYTES

KONCERTĄ

sekmadienį, rugsėjo 14 <L

T0WN HALL
123 WEST 43rd STREET 

NEW YORK, N. Y.

Bilietų kainos 3, 4 ir 5 dol.; ložės — 7 dol. Visos vietas rezervuotos. 
Bilietus galima iš anksto įsigyti pas platintojus:

NEW YORK, N.Y. — Litas Travel Service, tel. 847-5522; Haven Realty, 
tel. VI 7-4477

GREAT NECK, L.I. — Irane Vilgalienė, tel. HU 2-6684
KEARNY - POINT PLEASANT, N.J. — Bronė Macijauskienė, tel. Kear- 

- ny: 998-6797; Point Pleasant: 899-7506
PATERSON, N.J. — Antanas Gudonis, tel. SW 7-5299

Bilietų platinimo koordinatorius — Vincas Padvarietis, 87-40 127th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418 (tel. 847-5619). Bilietus galima užsisakyti ir 
paštu pas koordinatorių prisiunčiant atitinkamai sumai čekį “Lithuanian 
Radio Club” vardu ir sau adresuotą su pašto ženklu voką.

Jokūbas Stukas, generalinė sek
retorė — Dorothy Dutkus iš 
Maywood, N. J., ryšių reikalam 
ir informacijai — Frank Was- 
kas, Newark, N. J., pirmas vi- 
cepirm. Diane Daniels iš Phila- 
delphijos, Pa., antras vicepirmi
ninkas Leon Paukšta iš Chica- 
gos, trečias vicepirm. Longinas 
Svelnis ir Helen Zimmer iš Chi- 
cagos; fin. sekr. — Stella San- 
kel iš Clevelando, ižd. — Stan
ley Vaitkus iš Clevelando ir iž
do globėjas Albert Juritis iš 
So. Bostono. Dvasios vadu iš
rinktas kun. Albertas Kon- 
tautaS.

Telegrama prezidentui
Seime daug vietos skirta A- 

merikos politikos ir Lietuvos 
laisvės reikalam, šie politiniai 
mentai apsispindi rezoliucijo- 

r* se. Seimas pasiuntė Amerikos 
. prezidentui tokį laišką:

“The 56th National Conveh- 
tion of the Knights of Lithua- 
nia at the Robert Treat Hotel 
ir Newark, N. J. (August 21- 
24) unanimously passed a reso- 
lution of warm greetings and 
sincere congratulations to you, 
Mr. President, upon your elec- 
tion as President of the United 
States. We assure you of whole- 
hearted sūpport of our Govem- 
ment’s Vietnam policies. Soviet 
Russia’s continued forcible do- 
mination of small nations in- 
dicates the urgency of execu- 
ting H. Con. Res. 416 passed by 
Congress three years ago and 
calling for freedom for the Bal- 
tic States. The convention 
pleads with you, Sir, to pre- 
sent the ųuestion of the Baltic 
States to the United Nations 
without further delay.”

Rezoliucijose kalbama apie 
Lietuvos krašto pavergimą, ra
ginama Amerikos vyriausybė, 
kad ji iškeltų Baltijos kraštų 
klausimą Jungtinėse Tautose.

Estijoje prabilo
(atkelia it 3 vsl.)

ma. Tai žodžiai Estijos moksli
ninkų bei technikų grupės, ku
ri pernai įteikė memorandumą. 
(Juos pakartojame čia ir Jazeps 
Vizųlis straipsnio tik ką gauta
me “Actą Baltica” VIII tome, 
leidžiamame Koenigstein im 
Taunus, Vokietijoje).

Išrašytieji žodžiai rodo, kad 
įsitikinimas, jog sovietinė sis
tema nedavė moralinių verty- 
vių pilietiniam gyvenimui; jog 
ji tebėra palanki naujam Stali
nui ir provokuoja tarptautinę 
įtampą, — tas įsitikinimas au
ga tarp Rusijos intelektualų, 
virsta drąsiu žodžiu ir paverg
tuose Baltijos kraštuose.

Tačiau ar tai raiškia režimo 
"liberalizadją"?

Vakaruose yra perdėto opti
mizmo, kad taip. Tokiam opti
mizmui faktai pagrindo neduo
da. Antai nuo estų memoran
dumo, nuo rusų intelektualų 
demonstracijų praėjo metai. 
Per tuos metus pažįstami toki 
faktai: rusų intelektualai iš
vežti į koncentracijos lagerius 
ar į bepročių namus; Lietuvos 
kunigai nubausti vien už me
morandumą, kuriuo prašė leisti 
daugiau kunigu įšventinti; seki
mas Baltijos kraštuose sustip
rintas iki tiek, kad gyventojai 
verčiami savo kaimynus sekti.

Metų įvykiai nerodo norimų 
liberalizacijos ženklų. Tai grei
čiau memorandume minimo 
naujo Stalino atėjimo ženklai.

Seimo pamaldos
Posėdžiaudamas Newarke, sei 

mas savo darbus pradėjo pamal
domis lietuvių švč. Trejybės 
bažnyčioje. Paskui buvo pamal
dos Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje Eiizabethe. Po pamaldų 
viena iš netoli bažnyčios gat
vių buvo dedikuota prel. M. Ke
mešio prisiminimui. Gatvės į- 
rašus pašventino vysk. V. Briz
gys, kuris seimui laikė .iškilmin
gas pamaldas ir pasakė pamoks-- U y -------- - -

Seimo metu buvo pakelta vi
sa eilė vyčių į aukštesnį laips
nį ir apdovanoti medaliais už 
įvairius atsižymėjimus.

(Kitam numeryje — Lietuvos 
reikalų komisijos pranešimas).

WORCESTER, MASS.

Worcesterio Aušros Vartų 
Putnamo Seselių Moterų Rė
mėjų skyrius rugsėjo 27 dieną, 
7 v. popiet Maironio Parke ren
gia vakarienę su įdomia menine 
programa, kurią atliks Marija 
Petrauskienė-Lemkytė. Ji išpil
dys A. Kačanausko, St Šim
kaus, J. Tallat Kelpšos ir kt. 
kompozitorių patrijotines dai
lias. Solistei akompanuos muzi
kė Eleonora Dvarionaitė Minu- 
kiene, baigusi Kauno konserva
toriją ir Hartfordo universitetą, 
kuriame gavo muzikos magistro 
laipsnį.

Visi worcesteriškiai ir apylin
kių lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti į šį vakarą — pasi
klausyt meninės programos, pa
sivaišinti skaniais valgiais bei 
gražiai praleisti laiką, grojant 
R.M. trio orkestrui.
, Visas pelnas skiriamas mer
gaičių vasaros stovyklai “Ne
ringai”. Rengėjai

PADĖKA
Birželio 26 amžinam miegui 

užmerkė akis mano mylima 
Mamytė dr. Lidija Stanaitienė.

Po atsisveikinimo šalinskų 
šermenine ir gedulingų Mišių 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, birželio 30 ji buvo nulydė
ta į Cypress Hills kapines, 
Woodhaven, N. Y.

Mūsų dideliame sielvarte mes 
patyrėme nepaprastai daug už
uojautos, nuoširdumo, paguo
dos ir atjautimo, kas mums da
vė jėgų išlaikyti tą gilų skaus
mą.

Savo širdyse jaučiame bega
linį dėkingumą ir jį čia pareiš
kiame:

Aukojusiem gedulingas Mi
šias kun. klebonui J. Aleksiū- 
nui, kun. Pranui Geisčiūnui 
ir kun. Antanui Račkauskui, 
kuris taip pat lankė Mamytę 
ligoje, aprūpino ją Šv. Sakra
mentais, sukalbėjo Rožinį prie 
jos karsto ir palydėjo į kapi
nes;

Giedojusiam bažnyčioje so
listui Stasiui Citratui;

Pravedusiam atsisveikinimą 
— dr. Povilui Legeckui, kartu 
tarusiam jautrų atsisveikinimo 
žodį New Yorko Gydytojų Są
jungos vardu;

Su nepaprastu atsidėjimu ir 
rūpestingumu gydžiusiam ją dr. 
Vaclovui Paprockui;

Su gilia meile, kantrybe ir 
švelnumu ją slaugiosiom poniai 
Elenai Jurašienei, poniai A. 
Brandt ir poniai L Sakovvitch;

Labai gražiai paminėjusiems 
Mamytę savo puslapiuose Dar
bininkui ir Dirvai;

Visiem dalyvavusiem šerme
nyse, laidotuvėse ir palydėju- 
siem į kapines;

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIČNĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

kartos lie- 
malonumu 
patarimus.

atsiuntęs laišką, kad jie neturi 
teisės tų namų laikyti. Girdi, 
jie gali tuos namus laikyti kaip 
vienos šeimos namus, o išnuo
moti butų jie neturi teisės, 
nes įstatymas neleidžia. Sako
me: ko mūsų nepaklausėte? 
Juk sakėme nelįsti į bėdą. Duk
tė teisinosi, kad jos vyras už
sispyręs ir jos patarimo niekad 
neprašo.

Po kiek laiko duktė mum pa
sakė, kad jos vyras turi pasi
ėmęs geriausią advokatą ir kad 
jis trauks teisman buvusį na
mų savininką, kam jis jam par
davęs vienos šeimos namus 
kaip aštuonių šeimų. Jis turė
siąs jos vyrui grąžinti pinigus 
ir bankui apmokėti paimtą 
“mortgage”. Jos vyras jam pa
rodysiąs, kad jis gudresnis, ne
gu anas manė. Anas, girdi, tu
rės ir jo advokatui užmokėti, 
ir visas išlaidas jam grąžinti, ir 
t.t.

Norime Tamstą paklausti, ar 
gali mūsų žentui tai pasisekti. 
Esame girdėję, kad, jei nuo
savybės popieriai yra surašyti 
ir teisme užregistruoti, niekas 
nebegali jų pakeisti. Daug pa
žįstame žmonių, kurie apsiga
vo, pirkdami namus. Kartą nu
pirkę, nebegalėjo namų grąžin
ti buvusiam savininkui.

Mum gaila savo dukters, ži
noma. Bet mum patiktų, jei 
kas nors galėtų žentui įrodyti, 
kad jis nėra jau toks išmintin
gas, kaip jis mano. Būsime dė
kingi už atsakymą, kurį mes 
parodysime dukteriai ir kurį te
gul ji perskaito savo vyrui.

APSIGAVIMAS PERKANT 
NAMUS

Klausimas
Esame ankstesnės 

tuviai. Su dideliu 
skaitome Tamstos
Norime ir mes duotį vieną klau
simą.

Mūsų žentas yra italas, atvy
kęs į Ameriką 1957. Duktė už 
jo ištekėjo prieš mūsų norą, ir 
mes jo iš pat pradžių nemė- 
gome. Reikia pasakyti, kad jis 
yra darbštus, na, ir gabus. At
važiavęs į Ameriką, tuoj pra
dėjo mokytis amato. Pasidarė 
“hairdresser” (moterų plaukų 
kirpėju). Gavo gerą darbą, ir 
jam vis pridėdavo algos. Paga
liau jis uždirbdavo net 175 dol. 
per savaitę. Mokėjo jis ir taupy
ti. Mum duktė sakydavo, kad 
jie taupo beveik pusę jo algos.

1960 metais, ir vėl prieš mū
sų norą, tas mūsų žentas metė 
savo darbą ir užsispyrė dirbti 
“ant savęs” (savistoviai). Išsi
nuomojo tokią būdą, pats ją 
ištaisė ir atidarė savo “saloną”. 
Manėme, kad jie mirs badu, 
bent iš pradžių. O jam tik se
kasi, ir jis pradėjo uždirbti 
daug daugiau pinigų, negu gau
davo algos. Mes džiaugėmės dėl 
dukters, bet jo vistiek nemė- 
gome. Jis toks žmogus, kuris 
visuomet nori pasirodyti už vi
sus gudresnis, už visus praš
matnesnis.

Na, taip ir praėjo metai. Jie 
nusipirko savus namus, vienos 
šeimos, nors mes ir patarėme 
pirkti dviejų šeimų. Nusipirko 
geriausių baldų, niekur kitur 
nematytų. Jie turi net du auto
mobilius ir gyvena kaip po
nai. Bet kur tau čia! Ar mano
te, kad jis bus patenkintas ir 
gyvens ramiai, kaip žmogus?

Kartą duktė mum pasakė, kad 
jos vyras nori pirkti 8 šeimų 
namus (apartment house). Sa- atitinkamose įstaigose, reikalas 
ko, kad jie perka per agentą ir 
kad pardavėjai nori greit juos 
parduoti už labai prieinamą kai
ną. Kai mes paklausėme, už 
kiek, duktė mum pasakė tokį 
skaičių, kad mum galvos apsi
suko. Patarėme jai, kad jie ne
lįstų į skylę su tokiais bran
giais namais, nes jiem reikėtų 
didelę sumą pasiskolinti iš ban
ko. Sakome, gyvenate kaip 
ponai, niekam neskolingi, kam 
jūs lendate į bėdą. Bet, kaip 
visuomet, taip ir šį kartą jie 
mūsų nepaklausė.

Nupirko namus. Po kiek lai
ko duktė mum pasakė, kad pel
nas iš tų namų didelis; taigi ir 
vėl žentas teisus. Viskas ėjo ge
rai

Vieną dieną duktė atlėkė pas 
mus apsiašarojusi ir baisiai iš
sigandusi. Sako, miestas jiem

Tėvai, Illinois valstija

Atsakymas
Tamsta teisingai sakai, kad, 

jei nekilnojamojo turto perlei
dimo dokumengai yra sudaromi 
ir užregistruojami (recorded)

yra nebepakeičiamas. Tačiau 
šiam bendram dėsniui yra išim
tis.

Jei teismas pripažįsta, 1. kad 
pardavėjas (seller) pavartojo 
apgaulingus metodus, pvz. su
teikdamas melagingas (fraudu- 
lent) informacijas numatomam 
pirkėjui (buyer) ir 2. kad pir
kėjas pirko nekilnojamąjį turtą, 
pasitikėdamas jam suteiktomis 
informacijomis (reliance), — 
tada teismas gali nutarti, kad 
turto perleidimas nebus pri
pažįstamas ir kad jis bus teis
mo keliu panaikinamas. Teisiš
kai tai vadinama roccisMon.

Puošusiom Mamytės karstą 
gėlėmis;

Užprašiusiem už jos vėlę šv.
Mišias;

Aukojusiem labdaros organi- žvilgiu, ar ne. 
žarijom;

Pareiškusiem mum užuojau
tą žodžiu, raštu ar per spaudą 
ir vienokiu ar kitokiu būdu mus 
guodusiem ir stiprinusiem;

Esame dėkingi ir poniai Ma
rytei šalinskienei už tokį rūpes
tingą ir nuoširdų patarnavimą 
ir — .

P. Vytautui Beleckui už pa
ruoštus pomirtinius pietus.

Dar kartą mūsų nuoširdus 
ačiū.

Teismas, išklausęs visus liu
dininkus ir apsvarstęs visas pir
kimo-pardavimo aplinkybes, nu
tars ar šiuo atveju buvo vadina
mojo “misrepresentation” ir 
apgaulės (fraud). Nežinodama 
visų detalių ir aplinkybių, ne
galiu Tamstom kategoriškai pa
sakyti, ar Tamstų žento namų 
pirkimo atveju pardavėjų elge
sys buvo “apgaulingas” jo at-

Beje, man atrodo, kad Tams
tų žentas būtų galėjęs visų ne
malonumų išvengti, jei, prieš 
pirkdamas namus, būtų pasi
ėmęs advokatą, kuris būtų išty
ręs ir patikrinęs vad. “zo- 
ning restrictions”. Matyti, par
davėjai “pavertė” vienos Šei
mos namus į aštuonių šeimų 
namus, negavę atitinkamų lei
dimų. Banko advokatas (Tams
tos sakot, kad žentas pasiėmė 
paskolą, todėl prileidžiu. kad 
toks advokatas dalyvavo turto

Liūdinti duktė Marina Sta- perėmime) tokiais reikalais pa- 
naityfėJtarfinaltienė, žentas prastai nesirūpina. Tai yra vien 

Zigmas Raulinėmis pirkėjo bėda, o ne banko.
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Parapijos choras tetin pt* 

deda gtodott rugsėjo 7. Hnunp 
choro repeticija po vasara 
atostogų tano rugsėjo & Pra
eitais metais įsijungęs jautenas 
maloniai kviečiamas ir tetos 
talkinti šiam kflmiam darbu. 
Jau dabar ruošiamasi koncertai, 
tems bus lapkričio 30. Koncer
te dalyvaus ir solistas Stasys 
Baras.

Janio Cirulio, latvių dailinin
ko, paroda vyksta nuo rugsėjo 
6 iki 14 latvių tautiniuose na
muose, 64 Sigourney St, Ja- 
maka Plain. Paroda atidara dar
bo dienom nuo 6:30 iki 8:30 v.
v., sekmadienį nuo 1 iki 7 v.

Tautinių šokių sambūrio pa
rengimas bus rugsėjo 28. Liet 
Piliečių draugijos salėje So. 
Bostone. Grupei vadovauja Ona 
Ivaškienė. ■ .

. BaMo banketas bus spalio 5 
Liet Piliečių draugijos salėje. 
Tą dieną prašoma nerengti ki
tų parengimų.

Kultūriniai subatvakariai sa
vo sezoną pradeda rugsėjo 20, 
kaip ir visada, Tautinės Są
jungos namuose.

Inž. Kazys ir Jadvyga Ša
rūnai, ilgesnį laiką gyvenę Dor- 
chester, Savin HiH, išsikėlė. Čia 
jie turėjo savo nuosavus na
mus su gražiai sutvarkytu ir gė
lėmis, medeliais dekoruotu kie
mu. šiuose namuose Baro
nams, atvykus į šį kraštą, teko 
pergyventi didžiuosius savo 
šeimos rūpesčius. Jie čia Baugi
no ir išmokslino visus savo vai
kus, palaikydami tamprų ryšį 
su lietuvių bendrija. K ir J. 
Barimai, būdami gamtos mėgė 
jai, nenurimo miesto aplinkoje. 
Praeitais metais galutinai ap
sisprendė išsikelti, kaip ir dau
gelis jų kolegų, — | užmiestį 
Pasirinko kryptimi Cape Cod, 
Hingham vietovę. Savo prato- 
sianaliu rūpesčiu inž. Kazys su- 
siprojektavo naujus erdvius na
mus ir ūkio būdu pasistadydi- 
no. šį pavasarį kiemas pergy
veno didžią revoitaciją: pasiro
dė nauji kontūrai, naujos gė
lių spalvos. Visus namus supa 
jaunas erdvus pušynas, sutrik
damas daugiau jankius vasarvie
tės vaizdą. Pate namas Sagsty
tas ir kruopščiai išbaigtas. Ue 
pos 5 jie susikvtetė mokslus 
baigiančią visą šeimą ir arti
mesnius savo draugus pobūviu, 
vaišėm, ufta^kuvtea. tentas 
Kiras WiBeke, dukters Audro
nės vyras, ką tik buvo gavęs 
daktarato taurai iš aoronaufr 
kos ir astraaratikes mokslą 
Stanford uaiifr tilte, Kahfcr- 
nįjej. Audronė tame pa&me a- 
niversitete dėstė vokiečių kal
bą ir kartu ruošėsi daktaratui 
iš vokiečių literatūros ir iški
kė visus reikalingus egzaminus, 
liko tik parašyti tezę. Duktė 
Danutė baigė meno kolegiją— 
Massachusetts College of Art 
šį rudenį ji keliaus po Europą 
ir kuriam laikui pasiliks Vokie
tijoje toliau gilinti meno stadi
jų. Simus Algis baigė Bostono 
kolegijoje biznio administraci
ją. Pobūvyje dalyvavo ir žento 
Klaus tėvai su savo artimai
siais. Tėvas yra chemijos inži
nierius, gyvena Denvery, kilęs 
iš Rytprūsių.

MINKŲ RADUO PIKNIKAS

Valentinos ir Stepono Miš
kų vadovaujamos radijo valan
dėlės piknikas buvo rugpiūčio 
10 Romuvos parke Brocktone. 
Nors diena buvo ir lietinga, bet 
žmonių prisirinko daug. Visus 
patraukė programa: Onos Gaš
kienės vadovaujamos tautinių 
šokių grupės šokiai, indonede- 
čių Šokiai, iškiliosios lietuvai
tės rinkimai, šokių varžybos, 
laimėjimai.

Iškiliąja lietuvaite kriokta 
Mary Lou Rudack-Rudokaitė iš 
So. Bostone, Juliau J. ir Mary

j» B. KatpMas B Sk Bostono. 
4 — Statas MitrcHi ta Brotk- 
teotot S —- Btewsta Cąjka iš 
Vare, Masu ir • — Antenas 
Kostetis d Dsrctesteria.

stenate! paika" — Myksiąs ir 
SteBa Motes ii 1Wiiifr, “Ma
stas ir papės -polka“—Petras ir 
Ona Jtettaented iš Brocktono, 
janteaM paika — Ctester tan
kas ii ĮlrorH—o ir Mane Aiefs-
kn B Dcrėbestarte. Vaisą laėrnė-

WOBC ESTES. MASS.
Atnaujintoji bažnyčia

Rugpiūčio 3 pirmą kartą bu
vo laikomos pamaldos teaaujin- 
teįe Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Senoje bažnyčioje paskutinės 
pamaldos buvo sausio 31. Baž
nyčios atnaujinūnas dėl prof. 
V. Jonyno ligos užsitęsė pusę 
metų. Dar ir dabar nėra viskas 
užbaigta. Trūksta Kryžiaus Ke
bų ir Šiluvos Marijos reljefo.

Uždegus visas šviesas, baž- 
čioje jaučiamas erdvumas, lais
vumas ir jaukumas. Prisikėlęs 
Kristus (reljefas) galinėje absi- 
doje atrodo toks lengvas, ky
ląs į dangų ir didingas. Alto
riaus apačia padaryta iš masy
vaus metalo. Priekyje dangiš
kosios duonos simbolis — pe
likanas, savo krauju maitinąs 
vaikus. Dešinėje pusėje taip, iš 
masyvaus metalo padarytas 
tabemakulas. šone meninin
kės Treintonės modernus vitra
žas iš raudonų, rausvų ir mels
vų spalvų derinio; jo viduryje 
švč. Sakramento monograma. 
Virš tahernakulo sienoje reljefi
nės kviečių varpos, šone vyn
medis su lapais ir uogų kekė- 
lais, kiek žemiau žuvys, prime
nančios pirmuosius krikščiony
bės laikus.

Kairėje pusėje krikštykla — 
taip pat iš masyvaus metalo. 
Viršus lengvai užsidaro ir atsi
daro. Jis atrodo lyg trikampės 
kepurės formos. Kampų tarpuo
se įrašas: Vardan Dievo Tėvo, 
ir Sūnaus, ir šventosios Dva
sios. Ant vienos krikštyklos ko
jos — Gedimino stulpai, ant 
antros — Vyčio kryžius. Ant 
sienos šv. Kazimieras dešinė
je rankoje laiko kryžių, kairėje 
— leliją. Dešinės rankos tolu
moje — Gedimino pilis, kuri 
atrodo gana nesimetringai pri
dėta, kairėje — šventasis lan
ko ligonius ir šelpia vargšus. 
Prie kojų — Vytis ir karališkas 
vainikas.

Sūdai —' erdvūs, tamsios 
spalvos. Pilioriai ir sienų me
dis — švelnios pilkšvai žalios 
spalvos. Takai ir visa presbi
terija iškloti rausvos ir rusvos 
spalvos kilimais. Pagrindinė 
spalva yra balta.

Bendrai imant, atnaujintoji 
Šv Kazimiero bažnyčia viduje 
atrodo kaip šiais laikais naujai 
statyta bažnyčia. Bet, kaip šių 
laikų menas, taip ir atnaujinta 
bažnyčia daugeliui, pratusių 
prie senų pagražinimų ir žibu
čių, nepatinka, čia turi reikš
mės ir sentimentai, nes senųjų 
paraptofių suaukoti bažnyčiai 
įresgtaui, altoriai ir suolai pa
šalinti, o bažnyčia perdirbta vi
sai naujai.

IŠ tikrųjų, bažnyčios atnauji
nimas nėra atliktas lengvapė
diškai. Klebeno kun. J. Jutkevi- 
čiaus daug rūpintasi ir sielotasi 
joje išlaikyti lietuvišką dvasią. 
Dėl to jam teko kovoti su vys
kupijos liturgijos komisija. Ir 
reikia pripažinti, kad jam tai 
su kaupu pavyko. Pasižvalgius 
po kitas atnaujintas batayčias. 
reikta jriptetati, kad šv. Kazi
miero bažnyčia už jas geriau 
atrodo ir yra logiškiau išbaigta.

Uėks^Mso tetetetetei Man* 
tea FtetetehMt iš Dortecsterio 
ir vėlam pftmko tilktaiakr—. 
Itatovaitės ir šakių varžybų rin
kėjam: Onai hrašteenei, Henri 
ten Ocį^Ataksandrai Čapli
kui, Juosta Kainui, Gintarai 
Karosui Dėkojame visiem pre
kybininkam — Loutae Day 
Hieks, BiH Hogan ir visiem už 
suaukotas dovanas. Dėkojame 
ristom, kurie platino hitotns, 
atsilankė | pikniką. Dėkojame 
laikraščiam, kurie garsino mū
sų narenpima “-T ■ "C
Steponas ir Valentina Minkai

Vertingas žodis jaunimui
Rugpiūčio 3 Lietuvių Piliečių 

Klubo stipendijų komisija įtei
kė klubo narių vaikam stipen
dijas. Ta proga buvo surengti 
pietūs ir pasilinksminimas.

Prie stalo įžanginį žodį tarė 
ir programai vadovavo klubo 
pirmininkas Jonas Tribandis. 
Stalą palaimino kun. E. Bore- 
kas. Stipendijų komisijos pirmi
ninkas Tomas Stokus (Stokes) 
savo žodyje paaiškino apie sti
pendijų prasmę ir tvarką. Iš ei
lės jau šešioliktą kartą klubo 
narių vaikam skiriamos stipen
dijos. Šiemet buvo daug prašy
mų, tad stipendijos paskirtos 
tik kolegijų studentam (12 sti
pendijų) ir pradedantiem studi
juoti kolegijose (9 stipendijos). 
Klubas stipendijom paskyrė 
virš 2,000 dol.

Pagrindinį turiningą žodį jau
nimui pasakė šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun^J. Jutke- 
riaus. Jis* pabrėžė, kad lietuvis 
neturi gėdytis prisipažinti esąs 
lietuviu, nes lietuvių tauta nė 
kiek nėra menkesnė už kitas 
tautas. Būdama maža, ji negali 
pasauliui imponuoti savo fizine 
galybe, bet gali pasireikšti savo 
dvasine kultūra, savo mokslu. 
Tad pirmoje eilėje lietuviai pri
valo visomis jėgomis siekti 
mokslo, tapti pirmaeiliais savo 
srities specialistais ir tuo užtar
nauti savo tautai pagarbą. Lie
tuvių Klubas, skatindamas jau
nimą siekti mokslo, simboliškai 
teikia savo narių pažanges- 
niem studentam stipendijas. 
Jaunimas, gavęs tas stipendi
jas, privalo jas vertinti, atsi
minti, kad klubo vadovybė pa
sišvenčia jų labui. Be to, sti
pendininkai privalo gerai įsidė
mėti, kad jie gauna stipendi
jas iš lietuvių, o ne kitataučių 
klubo; todėl jie turi turėti tam 
tikros pagarbos tam klubui ir 
visai lietuvių visuomenei.

Po pietų ir stipendijų įtei
kimo vyko pasilinksminimas. 
Buvo susirinkęs gražus būrelis 
jaunimo ir vyresniųjų. Daly
vavo ne tik st^pendmhtaai, bet 
ir jų tautiškai, sesutes, tėveliai 
ir artimesni giminės. Pr.

žūutsžos iki Standard 92Ž. liet, 
anytai rūdynais, taip pat TV, 
radijo ir biznio mašinos. Refta- 
toukite katitotfffių J. I* Gied* 
rašte, lū Bany Dr., K Nertis 
pert, N. Y. 11731 teief. (518) 
7S3AŪ6Su

Mūte Kvoteriete, 5 Drum St, 
beita, N. J. M8M TH (201) 
293-lltl.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
aetetob kreųūilės j gerai pa> 
tyrates BMcluaukus, kurie 
Muagri aOs vbos tetera.

Manlol S Doran Ine.
88-12 Cooptf Avenue

COrartalB, K. T. U1227
TeL 89M18B

Mušt d» a eauvbte ganaant Stea- 
<jr woek afee vorkiBg condttieaa. 
TATvrreien sot West 38th 
Stnet K.TJC. UU Ftear. CU — 

(212)1.03^577

MAN uazteC te Service cuatomers 
ta retail iumber yaid. Knowledge <rf 
buildbc materiale needed. Salaiy 
teMd ea irtT’riteri, for taterviev 
catt Naneevatan* Unaber Cou, lac. 
Stahata, Fa. — (T17) 960-8772 or 
8603921 betueeu 7:30 am * 5 pen.

EXP AUTO OOOY FENDER MAN 
ateo EXF WORKING FOREMAN 
5 day week goed woridag condi- 
tions. Top pay. Call — 

(212) 588-1306

MAINTENANCEy MAN good per- 
manent position open in leading 
Nevrark store general maintenance 
background desirable. 5 day 40 hr 
week excellent employee benefits. 
Salary commensurate with exp. — 
Call (201) MA 3-1705 between 10 
AM - 4 PM.

Heidelberg Pressmen exp in offset 
& Letter press steady position, good 
pay hospitalization, other fringe be
nefits Work wbere you live in — A. 
fine air cond plant quality workers 
will be happy here —. Castlereagh 
Press Ine. 300 Buffalo Avė, Free- 
port L.I. TeL 51S—379-2122

PRESS E RS 
For Good Line

Top Salary for Top Men 
FIELD BROS.

Kings Hwy. Brooklyn, N.Y. 
(212)336-6500 — Mr. Bruno

Machine Operatdrs Plastic Proces
sing equipment Will train. Excel- 
lent benefits plūs ąt least 10 hrs a 
week O/T, good working conditions 
— apply in persoti betw. 2 & 5 pm. 
Mr. R. Rennert, McCordi Corp., 707 
Fenimore RcL, Majnaroneck, N.Y.

J pu!!J*T J ■ ...

WAREHOtSEMEN

LIBERTY ILĄ. RECORD 
DISTRIBUTING CORP.

Major record distributor needs Sev
erai warehoųsemen. Advancement 
to supervisory poStions possible — 
good starting pay,. 40 hr week, ex- 
cellent company. benefits. Start at 
once. (201) 964-1560 — 1835 Bur- 
nett Avė., Union, N J.

MALĖ • FEMALE

General Factory Help for new clean 
plant in Westwood — Punch press, 
Assembly or Spray room ecperience 
helpful, būt wiŪ train. For first 
shift 7:45 to 4:30 pm. Good fringe 
benefits. Apply Kurt Versen Co. 10 
Charles St. Westwood, NJ. (201) 
664-8200 Ext. 14

AIRLINES 
THE WHOLE WIDE 
WORLD IS YOURS

STEV/ARDESS
with

PAN AM
THE world;s most 

EXPERIENC®D^ AIRLLNE! 
Fly to’ the International 

capttais o£ the world 
PARIS-LOMBON 
ROME- TOSTO 

Inuuedhde ovvneas 
fiights are ypurs after 
only 5 weeks traintag.

Mušt be slūgte. Mtetm. age 39 
HrigUtST* teSO” 
VVeiglit 196 tolte praris 
GoodHeaKh; Good Vision 
Mušt te Hlgh Scteoi gnrirate 
Mušt spMt fteete Rsgteh 

EXCELLENT SALARY AND 
BENEFITS riVCLUDE: 

99% Vacatte Travei Dtecount 
39 Days Vacatiou per Ycar. 

PosiUoas are tend in: 
NEVV YORK - CHKAGO 
M1AMI - UTASRlNCnON 

SEATTU - LOS ANGKLES 
SAN FRANOSCO

Appiy daily 9 am te 12 noon 
Hangar 14 

EMFLOYMENT OVTICE 
JOHN F. KENNEDY 

INTERNATIONAL AIRPORT 
JAMA3CA

An Murai Of y u itHy Emf inyrir

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
Nrw Verte: HM M Ava. (8AS6 St) — TR 9-3047 
RMgevveede: 96-94 Myrtte Araaue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Stelmray Street — AS 4-ttlO 
FtenS Park. L.I.: 299-17 HlteMe Avė. — 343-8119 
K.NwttewlUL: 299-ALarkFteM RA. 516-797-0901

Frankim 8a, L.I.: 991 HemprteaS Tpera —. 437-7677
Fhnhlnge: 41-06 Mate Stetet — HI 5-2552 

- Jactaon Hetghts: 82-10 37th Avnraa — DE 5-1194

Poughteepria, N.V.: 490 Mate 8L — 914-404-0070

TO HLACB 
YOŪRAD

CANCBL OB CHANGK 
Tul.: GL2-2923

H. W. MALĖ

Work Near Home 
MALĖ CUTERS

On Chddren sportwear Permanent. 
Salary open Plenty of overtime 
Mušt be Bbcp.

CLARK KNITTING MILLS 
150 Commerce Rd. 
CharistadL N. JL 

(201) 933-8844

Work Near Home
FOREMAN Secondary Operation 
Dept. To sėt up secondary operation 
invotving drilling tapping, turning, 
miliing. Mušt be able to supervise. 
Some background in tool work. 
Mini-Matic, 1275 Bloomfield Avė. 
FairfieM, N. J. (201) 226-7877 — 
Mr. Folz.

TA1LOR
We are seeking a thoroughly ex- 
perienced tailor for our Men’s al- 
teration department. Literai salary, 
excellent employee benefits.

Apply įn Person

BAMBERGEITS
Newark

Employment Office 9th Floor 
An equal Opportunity Employer

Work Near Home 
Experienced Body & Fender Man 

or Combination Painter
Steady work rūce working condi
tions AU fringe benefits 40 hours 
5 days

Perfect Custom Coach Ine.
219 W. 77 tte SL, N.Y.C.

874-3016

AIRCONDITIONING MECHANIC
Ebcperienced with * car only. Good 
wq£king condįtjpns ggiĮary open 40 
hours plūs. DUN-RITE 112 Fether- 
bed Lane Brome N.Y.

CaH 294-9413

MACHINE OPERATORS with me- 
chanical abiBty. Starting at 32.75 
per hour — Ist, 2nd and 3rd shift 
10% extra for 2nd and 3rd. Mušt 
speak read and write English. Has 
plenty of overtime. In Queens, N.Y. 
area, call (212) 639-8249.

Work near home Exp Auto Mecha- 
nies — Salary open on Renault & 
Peugeot eoccellent working condi
tions vac & fringe benefits Manhat
tan Imported Cars 284 North Main 
St., Hempstead L.I. 516-538-2888

VINYL Printers and Laminators — 
Color M3xers and Matchers mušt be 
experienced. Full benefits, new plant, 
good wages. Ali replies strietly con- 
fidentiaL Call or wrtte: Mr. Manson, 
General Manager, &) California Av. 
Paterson, NJ. (201) 684-1324

DISPLAY

FOR RENT—LimUomt, Vermont 
Brand new A Frame, 1 bedroom & 
a krft, sleeps sdc. Near town, 3 mi. 
from lakęs and goif course. Avail- 
able from August to October. 375.00 
per week. Call 202 - 259-0986.

ALMA CLEANING MAITEMANCE 
VadUaa Bilu tte cteuaed, ftoers 
wux*A carpete sUaaraeoed. KRtii- 
ra urita rautod A sterau riraued, 
trrasna roActaurietora Itoto8 
gtete, ariRponi fictarA raus* houds 
tariaRsA AU urak avmM Al
ma Cteautag. 36-18 Durstera Avė. 
CaU 8MAML

MHAUAina BBM47 HOKYBA NEW YOBKE
VOBUBOB 9MIALIMB

SCHALLER & WEBER
AUG6CIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse gertatfrios dešros 
KaUoMti ir TV teteatetai — kumpiai, tvairiausioe mėsos, lietuviška duoaa ir luti produktai

Cteektovaga, N.Y. — Appacations 
•re now baing aecepted fte 2nd 
aliift eperations 4PM te MMkdght 
te start immecHately. Pteurant sur- 
roundlnga. Apply 1-4 PM (Mcnday 
to Mday>

Exp. Operatore en Singer machtaes. 
Sectinu work on pants. Steady — 
Uukm Shop. Leeds SperteMear 
101-00 Woodhaven Blvd. Ozone 
Park. N. Y. CaU 847-9347.

EXP PRESSERS

Top salary for top men for good 
line steady nice working conditions 
FIELD BROTHERS — 1114 Kings 
Highway Brooklyn Call 336-7500

ASSEMBLY WORKERS

No Experience Required 
Will Train 

Electronic Manufacturing

VVHIPPANY ELECTRONICS

1275 Bloomfield Avenue 
Fairfield (CaldweU) N.J.

(201) 228-2141

Factory utility men. A good opp’ty 
for ambitious men with mechanical 
interests. ExceUent starting rates, 
liberal vacation plan, 10 paid holi- 
days, group insur. plan. Apply per- 
sonnel Office 10 am to 3 pm or call 
(201) 245-2320 — H. K. Porter Co. 
Coupling Works, 109 Aldene Road 
Roselle, NJ. Eq. Opp’ty Employer.

ALL VENT CORP.

Rubbish Removai and Carting 
Demolition, Lic. No. 6736 90 (665- 
394) — Free estimates. 324-8470 -1

L & M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR ANYWHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports 
Hospitals — Meter Rates 

Call (212) 568-6000

DELIVERIES ANYWHERE 
MAN WITH PANEL TRUCK

ALSO STATION WAGON 
For Airport Service 
Call 516-742-5105

H. W. FEMALE

TELEPHONE CLERKS
Major Retai! Organization near 
Caldvvell hag immediate openings 
in its cedit department for Tele- 
phone Clerks — Full or Part time. 
Previous credit investigation orAu- 
thorization. Experience desireable. 
Būt not required Mušt be high 
school Graduate. Excellent Compa- 
ny Benefitsand working conditions. 
For Appointment call Mr. Roberts 
at 201 228-3300 — Monday Thru 
Friday — An Equal Opportunity 
Employer.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1883 

460 West 8roadway, Soutb Boston MassochusoHs 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus* 
ALFRED W. ARCH1BALD 

President
ftio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. snaiina ir adv. Jonas J. Gnga>us. Reiiuue su patarnautojais gar 
Km suriksBėtt ir BetuviikaL • Turtas (Assets) viri 3132,090,660

Current dividend on all accounts.
Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.

Užeikite—{sitiktasite!

RENT-A-TRAILER
ERIBA CAMFING TRA1LERS

365 a week — any car can pull our 
traileza. See them at 65 Street * 
MetrepoUtan Avė.

CaU QL 8-4098

SOPHIES BEAUTY SALON
Open 5 days a weck late nite nuirs 
and Fri — Latest stytes in Creative 
hair styhng. We sėli wigs and wig- 
lets — 90-22 Jamaica Avė Wood- 
baven. CaU VI 6-9036

PARK RIDGE RĘST HOME 
A Home Away from Home 
Good food rec room and TV 
Catholic Church in the Area 

13Broadway Park Ridge NJ. 
CaU 201-391-7040

P. P. O. A T. 
CONTRACTORS

352 Van Brunt St Brooklyn 
For conunercial, hriustriaL homes 

HOMES REMODELED 
from start to finish.

Call 625-0666

- OUALITY WORK
Painting & Decorating Expert Pa
per hanging Free estimates Ali 
work_guaranteed.

CaU 824-6531 
Ask for Frank

P A MII)

HAVEN
RĘST
HOME

Florence Csik Prop.

N .J. State Approved

AGED A RETIRED MEN 
AND WOMEN

HOMELIKE AND COUNTRY 
ATMOSPHERE

_ Enj|lishtown Road
- Jamesburg

201-521-1194

ERNIE A RUDYS

TEXACO SERVICE STATION

<%, Open 6 AM to Midnigt Daily 
Complete Automotive Service and 
Road Service. 4 No Beverwyck Rd. 
Lake Hiawatha NJ. 201—334-6976

FOR SALE

Church being demdisbed entire con- 
tents for sale: pews, stained glaas 
windows, reUgious artietes, complete 
church organ. St John tte Evang. 
Church E. 55th St 4 Ist Avė., NYC 
Open daily Mon. thru Fri. 9-3 pm. 
DAD DEMOLFTION CO., Ine. Mr. 
Drachman (212) 593-1817 -18
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Maironio Lituanistinėje mo
kykloje naujieji mokslo metai 
pradedami rugsėjo 6 d. 9 vai. 
ryto Apreiškimo p-jos mokyk
los patalpose, 259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. Registracija 
Į visus skyrius tą pačią dieną 
nuo 8 vai. ryto. Į vaikų darže
li priimami ne jaunesni kaip 4 
metų.

Pranas Bunikis su žmona Al
dona bei sūnum Algirdu ir 
dukromis Maryte ir Margarita 
iš Detroit, Mich., dalyvavę Lie
tuvos vyčių seime Newark, N. 
J., aplankė ir Darbininką bei 
pranciškonų vienuolyną. Juos 
lydėjo Jonas Jakaitis iš Flush- 
ing, N. Y., jų giminaitis ir ge
radaris, anksčiau juos atsikvie- 
tęs į JAV.

Jonas Makauskis mirė šv. Pet
ro ligoninėje, New Brunswick, 
bet ne šv. Elžbietos ligoninėje, 
kaip spaudoje anksčiau buvo 
skelbta.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro žemės pašventinimo pro
ga koncertas — vakarienė į- 
vyks rugsėjo 21, sekmadienį, 6 
vai. vak. St. Matthias auditori
joje, 58-15 Catalpa Avė., prie 
Myrtle Avė., Ridgevvood, N, Y. 
Koncerto programą atliks so
listė Aldona Stempužienė.

Albina Uknevičiūtė rugpiūčio 
28 baigė Queens kolegiją BA 
laipsniu. Psichologijos studijas 
pradėjusi prieš trejus metus, 
baigė magna cum Įaudė. Studi
juodama pasižymėjo pažangu
mu moksle, buvo dekano gar
bės sąrašuose. Buvo pakyięstą 
i garbės nacionalines organiza
cijas: Kappa Delta Pi, Psy Chi. 
Rugsėjo 16 išvyksta gyventi 
į Chicagą, kur planuoja studi
jas tęsti toliau.

Albina Uknevičiūtė

Didžiulis, tradicinis

Aleksas Mathews, gyv. Broo- 
klyne, širdies smūgio ištiktas 
mirė rugsėjo 1. Laidojamas iš 
Apreiškimo parapijos bažny
čios rugsėjo 5 d. 10 vai. ryto 
Cypress Hills kapinėse. Pašar
votas S. Aromiskio šermeninė
je, 423 Metropolitan Avė., Broo
klyn, N. Y. Tel. EV 7-4335. 
Nuliūdime paliko žmoną solis
tę Leonę Juodytę ir mažametę 
dukrelę Janiną bei kitus gimi
nes. Rugpiūčio 15 tik ką mirė 
Juodytės dėdė bei globėjas Ka
zimieras Juodis. Solistę Leonę 
ir jos dukrelę draugai bei pa
žįstami užjaučia ir kartu liūdi.

Amerikos Lietuvį Tarybos 
seime Detroite iš New Yorko 
dalyvavo N.Y. Tarybos nariai: 
dr. A. Skėrys, St. Lūšys, V. 
Banelis, St. Briedis, Jr., D. Pe- 
nikas, V. Alksninis, J. Valai
tis. Be jų dar iš new Yorko da
lyvavo — Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas, Liet. Laisvės Komi
teto pirm. V. Sidzikauskas, Bal
to reikalų vedėjas kun. P. Geis- 
čiūnas, V. Rastenis, J. Pakalka.

Lietuvos vyčių seimas, įvykęs 
rugpiūčio 22-24 Newarke, N. J., 
priėmė rezoliuciją, kuria pa
sisakė, kad remia Batuną ir jo 
daromas pastangas iškelti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybių klausimą Jungti
nėse Tautose. Taip pat remia 
Batuno organizuojamą Moloto- 
vo-Ribbentropo 30-ties metų 
sukakties proga rengiamą pro
testo demonstraciją šeštadienį, 
rugsėjo 20, prie JT būstinės 
New Yorke.

Pasitarimas demonstracijų 
reikalu įvyks rugsėjo 4, ketvir
tadienį, Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Demonstracijos 
prie Jungtinių Tautų rengiamos 
ryšium su Molotovo-Ribbentro- 
po pakto sukaktimi. Kviečia
mi visi lietuviai, kurie domisi 
šia demonstracija. Organizaci
jos prašomos atsiųsti savo at
stovus.

Batunas išleidžia 50.000 in
formacinių lapelių apie Molo
tovo -Ribbentropo paktą. Tie 
lapeliai bus dalinami gatvėse 
prie Jungtinių Tautų New Yor
ke demonstracijos dieną —rug
sėjo 20.

Tarp pabaitiečių susidomėji
mas demonstracijomis yra ne
mažas. Daug kas skambina te
lefonu (212) 828-2237, klausda
mi informacijų. Ypač telefo
nas apkrautas vakarais. Tada 
galima skambint Batuno vykdo
majam pirmininkui — Kęs
tučiui Miklui (516) 935-0896.

Batunui labai reikalinga pi
niginė parama rengiamų de
monstracijų prie Jungtinių Tau
tų proga. Aukas siųsti: United 
Baltic Appeal, 2789 Šchurz Av., 
Bronx, N. Y., 10465.

Peter C. Wytenu$, Bush- 
wicko apylinkės organizacijų 
sambūrio vykdomasis vicepir
mininkas, kalbėjo tos apylinkės 
gyventojų susirinkime. Jis at
kreipė susirinkusiųjų dėmesį į 
apylinkėje vykstančius nusikal
timus. Susirinkime dalyvavo 
apie 100 asmenų. Kalbėjo ir 
vietinės policijos kapitonas
Charles Doonan. į Bushvvicko a- 
pylinkę, jos gyventojų sambū
rio pastangomis, kovoti su nu
sikaltimais yra paskirta dau
giau policijos.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos 7-tasis suvažiavimas 
buvo Toronte rugpiūčio 30-31. 
Ateinantiem dviem metam iš
rinko valdybą: pirm. dr. V. Pa- 
prockas, vicepirm. dr. V. Avi
žonis, sekr. — dr. Br. Radziva- 
nas. Kitas 1971 metų suvažia
vimas bus New Yorke.

Kun. Algimantas Kezys, S. 
J., rugpiūčio 18-26 buvo su
stojęs New Yorke. čia tvarkė į- 
vairius Lietuvių Foto Archy
vo reikalus, fotografavo daili
ninkų kūrinius, taip pat filma
vo. Archyvas yra užsimojęs nu
filmuoti ryškiuosius mūsų vi
suomenės žmonės. Į filmą įra
šomas ir garsas. Iš New Yorko 
kun. A. Kezys, S. J., keletai die
nų buvo nuvykęs į Putnamą, 
Conn.

Algis Šaipukas, iš Woodhave- 
no, N. Y., dirba New York Ti
mes dienraštyje ir yra Nassau 
County korespondentas. Šios 
vietovės klausimais jis dažnai 
rašo dienraštyje.

"Lietuvos atsiminimų" radi
jo valanda rugsėjo 6, šeštadie
nį, mini 25 metų sukaktį kaip 
transliuojama iš New Yorko 
WEVD stoties. Ta proga sto
ties vadovybė užleido progra
mos direktoriui prof. dr. Jokū
bui Stukui ekstra pusvalandį. 
Programa tą dieną bus duoda
ma nuo 4:30 iki 6:00 vai. po
piet. Specialioje sukaktuvinėje 
programoje dainuos: žibuoklių 
moterų sekstetas, vad. solisto 
Liudo Stuko, ir solistė Louise 
Senken-Sinkevičienė, sopranas, 
iš Brooklyno. Akomponuoja Al
girdas Kačanauskas. Dalyvaus 
taip pat “Dėdė Anupras” su sa
vo giminaičiais. Žodi apie Tau
tos ‘šventės reikšmę tars Tėv. 
Juvenalis Liauba, OFM. Kitą 
dieną, rugsėjo 7, sekmadienį, 
Royal Gardens Parke, Rahvvay, 
N. J.. įvyksta metinis didžiulis 
Lietuvos Atsiminimų radijo 
piknikas, į kurį kviečiami visi 
atsilankyti.

Už a. a. Antano Kirkylos vė
lę. pirmųjų mirties metinių pro
ga, gedulingos mišios bus auko
jamos rugsėjo 6 d. 10 vai. ryto 
tėvų pranciškonų koplyčioje. 
680 Bushwick Avė., Brooklyne. 
Po pamaldų bus pašventintas 
antkapio paminklas Cypress 
Hills kapinėse, žmona ir sūnus 
su šeima kviečia velionies drau
gus bei pažįstamus dalyvaut pa
maldose bei prisiminti Antano 
vėlę maldose.

ALIAS New Yorko skyriaus susirinkime rugpiūčio 22 iš k. j d. l-je eilėje: I. Okunienė. E. Masiokienė, M. 
Bioševienė, B. Mačiūnienė; ll-je eilėje: B. Masioka*. V. Bioševas — skyriaus pirm., Z. Jūrys. J. Okunis, J. 
Butkus, A. Garbauskas, V. Meiliūnas. I. Gasiliūnas, E. Verba, E. Remėza, V. Mačiūnas, A. Mačionis, J. Stan
kūnas. Nuotr. R. Kisieliaus

'i tėvų žemei ... amžinybei 'i

1 Šventiname lietuvių Kultūros židinio
Z Jaunimo centro, Aušros vartų koplv- / 

čios bei vienuolyno statybai ŽBZMp į1 
1969 rugsėjo 21—sekmadienį

i 3:30 popiet i

i' 361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.
1 (Automobilistams pasiekiama geriausiai — Interborough Parkvvay.
I pirmas išvažiavimas po Cypress Hills Vermont PI. ; Highland Park)

1 Pašventinimo proga vakare ruošiamas

; KONCERTAS-VAKARIENĖ
i' ST. MATTHIAS AUDITORIUM

Ridgewood. 58-15 Catalpa Avė., prie Myrtle Avė.. Brooklyne

I Programoje: l

/ Aldona Stempužiene
/ KONCF.RTO-VAKARIENRS AI’KA STATYBOS FONDt’I 10 DOL. I

i Nuolankiai kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius dalyvauti , 
ir paremti dvasia ir auka šį didingą mūsų visų reikalą.

------------ s-----------------------------------------------------------------------------

Maironio mokyklos mokytojų ir tėvų komiteto pasitarimas rugpiūčio 26 d. mokyklos vedėjo A. Samušio na
muose. Iš k. j d. l-je eilėje: E. Urbelienė, kun. A. Račkauskas, J. Kregždienė, A. Reventas — LB apygardos 
valdybos atstovas; ll-je eilėje — E. Ruzgienė, R. Gudaitienė, J. Matulaitienė, V. Gvildys, R. Ruzgaitė, p. Si
rutienė, I. Dičpinigaitienė, E. Ošlapienė, K. šventoraitienė, A. Samušis. Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVIAI TĖVAI!
Lietuviškoji Maironio mo

kykla Brooklyne sulaukė dvide
šimtmečio. Per 20 m. galėjom 
didžiuotis mokinių skaičium ir 
lituanistinio mokslo lygiu. Bu
vom viena iš didesnių lietuviš
kų mokyklų JAV-ėse ir Kanado
je.

Šalia mūsų mokyklos jubilie
jaus šiemet yra lietuviškos šei
mos ir švietimo metai. Visos 
mokyklos stengiasi savo moki
nių skaičių padvigubinti! Tu
rime susirūpinti, ar mokinių 
skaičiumi neatsiliksim ir ar ne- 
prarasim pirmaujančios vietos 
švietimo vajuje.

Supraskim, kad lietuviškoji

Prel. dr. Jonas Bičiūnas šio
mis dienomis atvyko iš Romos 
į JAV praleisti atostogų ir lai
kinai apsistojo Apreiškimo pa
rapijos klebonijoje, Brookly
ne. Šį pirmadienį aplankė Dar
bininką ir lietuvių pranciškonų 
vienuolyną Brooklyne. Netru
kus prelatas vyksta į Chicagą ir 
kitus JAV miestus aplankyti sa
vo giminių ir pažistamų.

A. a. Onos Petrauskienės 
prisiminimui

Š. m. rugsėjo mėn. 7 d. su
eina 2 metai, kai mirė a.a. Ona 
Petrauskienė. Ta proga už jos 
sielą bus aukojamos gedulin
gos mišios rugsėjo 6. šeštadie
nį. 9 vai. ryto šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje Elizabeth, N.J. 
Tuoj po mišių įvyks jos pa
minklo pašventinimas Šv. Gert
rūdos kapinėse, Rahway. Velio
nės draugai ir pažįstami malo
niai kviečiami dalyvauti mišio
se ir paminklo šventinimo apei
gose. Rugsėjo 7. sekmadienį, 8 
vai. ryto už velionės sielą mi
šios bus aukojamos lietuvių 
pranciškonų koplyčioje, Broo
klyne.

mokykla mum yra daugiau ne
gu lituanistinių žinių perteiki
mo Įstaiga. Ji yra pagrindinė 
jaunosios kartos lietuviškumo 
tvirtovė.

Brangūs tėvai, paraginkit sa
vo jaunuosius lankyti lietuviš
ką mokyklą; taip pat širdingai 
paprašykit savo gimines ir pa
žįstamus, kad ir jie neatsiliktų 
ir atvežtų savo jaunimą į lietu
višką mokyklą. Tai yra visų 
mūsų pareiga, surišta su mūsų 
tautiniu likimu.

Maironio mokyklos vedėjas

Algis Parojus, iš Lenkijos at
vykęs aplankyti giminių, jau 
kelintas mėnuo svečiuojasi New 
Yorke. Yra sustojęs pas A. Au
gustus, Richmond Hill.

Maironio Lituanistinė mokyk
la naujaisiais mokslo metais or
ganizuoja klasę visai nemokan- 
tiem lietuvių kalbos. Suintere
suotieji jaunuoliai registruo
jasi rugsėjo 6 d. Maironio mo
kykloje darbo metu (9 vai. -1 
vai.)

Padėka
Mūsų brangiam vyrui ir tė

vui Jonui Makauskiui mirus, 
reiškiame nuoširdžią padėką 
gerb. tėvui Petrui Baniūnui, O 
FM, už sukalbėtas maldas atsi
sveikinimo vakarą, gerbiamiem 
p.p. Audėnui, Ošlapui, Pajau
jui, Pakalkai, Kynastui už pa
sakytas kalbas, tariant paskuti
nį sudiev mano brangiam 
vyrui. Taip pat dėkoju atvyku
siem į šermeninę p. p. Alks
niniu! ir Steponiui.

Dėkojame už auką Tautos 
fondui, užprašytas mišias, pa
reikštas užuojautas per spaudą 
ir laiškais, prisiųstas gėles. Vi
siem tariame nuoširdžiausią 
ačiū. — Žmona ir dukra su 
šeima.

Kompozitorius Vytautas Ba
cevičius turi dvi piano ir mu
zikos studijas, viena yra: 150- 
03 88 Avė., Apt. 3 D, Jamaica, 
N. Y., 11432, tel., (212) 657- 
1757; kita: Nola Studijos, 111 
West 57 St., New York, N. 
Y. Studijoje dėstomas piano 
pradedantiem, pažengusiem ir 
vedama piano meisterių klasė. 
Taip pat moko kitų muzikos da
lykų — teorijos, harmonijos, 
kontrapunktų, kompozicijos. Vi
sais reikalais kreiptis Jamaicos 
adresu.

Pirmą kartą viešai spaudoje 
pristatoma sferinės geometri
jos studija. Supažindinama su 
sferiniais dėsniais, teorija, kar
tu palyginama su linijinės geo
metrijos dėsniais. Leidinys va
dinasi: Spheric and Linear 
Laws of Geometry. Autorius — 
A. Stelingis. Žinios naudingos 
visiem, ypač architektam, inži
nieriam, menininkam, geomet
rijos mokytojam, industrijų va
dovam ir pan. Kaina — 2 dol. 
Užsisakyti galima adresu: A. 
Stelingis, 85-16 88 Street, 
Wcodhaven, N. Y. 11421. Ga
lima gauti ir Darbininko admi
nistracijoje.

Susipažinimui. Vieniša lie
tuvė, vidutinio amžiaus, nori 
susipažinti su draugėmis ir 
draugais, sausio mėnesyje gi
musiais. Rašyti: O.G., 741 Mac 
Donough St. Brooklyn, N. Y. 
11233.

Išvykstant kitur gyventi, pi
giai parduodami baldai: virtu
vei stalas su kėdėm, šaldy
tuvas, kitiem kambariam 2 
lovos, sofa, minkštos kėdės, di- 
vonas 12x12, elektrinis vėsintu
vas, įvairūs įrankiai, elektrinis 
valytuvas vamzdžiam valyti, a- 
lyvos apšildymo vienetas, ypač 
naudingas namų savininkam. 
Informacijai telef. CL 8-6340.

Bostono žinios šiame numery
je spausdinamos 7 puslapy.

MALDININKAI Į ŠILUVOS 
KOPLYČIA

Rugsėjo 7 vyks maldininkai 
į Washingtoną aplankyti Šilu
vos koplyčios. Busas iš Mas
petho bažnyčios išvažiuoja 7 v. 
r., sustos ties Apreiškimo baž
nyčia 7:15 ir iš ten važiuos tie
siog į šventovę Washingtone. 
Grįš apie 10 vai. v. Šiluvos kop
lyčioje mišios bus 3 v. popiet. 
Kartu važiuoja prel. J. Balkū- 
nas, kuris atlaikys mišias ir pa
sakys pamokslą. Mišios bus lie
tuviškos. Bilietų galima gauti 
klebonijose.

Maspethe, prie lietuvių baž
nyčios, išnuomuojamas vyrui 
atskiras kambarys su galimybe 
naudotis virtuve. Tel. TW 4- 
1962.

Woodhavene, šalia parko, 
parduodamas 2 šeimų mūrinis 
namas. Butai 5 ir 6 kambarių. 
Dviejų automobilių garažas, at
skiras įvažiavimas. Namas ge
ram stovy, įrengti visi patogu
mai. Viršutinis aukštas tuš
čias. Dėl informacijų skambin
ti tel. VI 6-8213.

Gera proga pensininkam! Iš
nuomojamas keturių kambarių 
butas gražiame Jeffersonvil- 
le miestelyje — Catskill kalnuo
se. Skambinti (914) 887-5358.

Cypress Hills sekcijoj išnuo
mojami 2 baldais apstatyti kam
bariai. Pageidaujama dirbąs vy
ras ar moteris. Nuoma savai
tei 15 dol. Skambinti nuo 9 v. 
ryto iki 4 vai. popiet 827-7009.
Levinaitė Angelė ieško sa

vo dėdės Stasio Lenkevičiaus 
(Lenkauskio). Rašyt: Lietuva, 
Prienai, Kalnų g-vė 8/3.

Ieškomas žmogus, kurs galė
tų pabuvoti pas asmenį nuo 5 
vai. popiet iki 10 vai. vak. 
Kreiptis 91-48 88th Rd., Wood- 
haven, N. Y. Tel. 843-3544.

Dr. Petras Vileišis, Liet. Bendruo
menės Tarybos pirmininkas, kalba 
Lietuvos vyčių seime Newarke.

Nuotr. V. Maželio

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ’“
RADIJO ir “RŪTOS” PIKNIKAS 

įvyks 

sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 7
ROYAL GARDENS PARKE

990 E. Haielwood Avė., Rahway, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Pro
grama 3 vai. p.p. • Šokiai nuo 4 
vai. p.p. • Jėjimo auka $2.00. • 
Šokimo kontestas, iSlaimėjimai, ir 
kiti įvairumai, lietuviškų valgių 
bufetas • Veiks Darbininko spau
dos kioskas • Piknikas jvyks bet 
kokiam orui esant!. Visus malo
niai kviečiame!

Dr. J. J. STIUKAS, Dir.

(Pikniko išvakarėse, pradedami 28-tieji transliavimo metai)


