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Jungt. Tautos. — Vakar pra
sidėjo Jungt. Tautų generali
nės asamblėjos 25-ji sesija. Ji 
yra jubiliejinė, bet jubiliejinės 
iškilmės įvyks tik spalio mėn.

zidentu Nixonu, bet tikriausiai 
ta proga nebus rimtos Rytų-Va
karų viršūnių konferencijos.

Nors oficialiai dar neskelb
ta apie Kosygino dalyvavimą ar

Jordano dykumoj teroristai susprogdino tris lėktuvus
Pereitą šeštadienį Jordano 

dykumoje teroristų nutupdytus 
tris keleivinius lėktuvus (Švei
carijos, Amerikos ir Anglijos) 
viena maža arabų teroristų gru
pė susprogdino, pirma išleidu
si keleivius. Sprogdinimas bu
vo įvykdytas keleivių akivaiz
doje.

Visi juose buvę keleiviai, iš
skyrus 57 asmenis, buvo pa
leisti, atvežti į Jordano sosti
nę, iš ten parvežti Europon, iš 
kur išvažinėjo namo. Tebeina 
ginčas, kiek dar įkaitų palikta 
teroristų žinioje. Pradžioj kal
bėta apie 40, dabar pasigesta 
57 asmenų. Tebekalinamų gru
pėje esą JAV, Anglijos, Vokie
tijos, Šveicarijos ir Izraelio pi
liečių.

Įkaitais palikti 57 asmens — Izraelis areštavo 450 teroristą 
giminių ir simpatikų įkaitais už savųjų paleidimą
Dėl keleivių išlaisvinimo de

rybas su teroristais vedė Tarpt. 
Raudonasis Kryžius. Lėktuvus 
susprogdinus derybos nutrū
ko, nes nusikaltėliai dažnai kai
taliojo savo paleidimo sąlygas. 
Tos penkios valstybės sutarė 
vaduoti visus įkaitus kartu, bet- 
ne kiekviena savo piliečius at
skirai, kaip to norėjo teroris
tai, nes toks laisvinimo būdas 
būtų jiems davęs galimybę pa
silaikyti įkaitais visus lėktuvuo
se buvusius žydus.

Ryšium su tais piratiškais ir 
barbariškais veiksmais, suskilo 
ir pačios arabų teroristinės gru
pės, kurių priskaitoma vienuo
lika. Pasmerktas ir suspenduo
tas tą kvailystę padaręs Liau
dies frontas. Pats jo vadas 
Habash yra užsieniuose 
paskutinė jo buvimo vieta 
nima Š. Korėja. Buvęs ir 
nijoj.

dr.

mi-
Ki-

Izraelis ilgai nieko nedarė, 
bet dabar jau padarė pirmą 
žingsnį teroristų rankose liku
siems įkaitams vaduoti. Gazos • no teritorijoj 18,000 kareivių 
juostoje ir Jordano upės vaka
rinėje pusėje gyvenančių ara
bų tarpe areštavo 450 asmenų, 
žinomų esant Habasho grupės 
simpatikų. Areštuotų tarpe esą 
net Habasho giminių. Izraelyje 
gyvenančių arabų intelektualų 
delegacija išvyko į Ammaną pa
bandyti įtikinti teroristus, kad 
paleistų visus įkaitus, Izraelio 
piliečių neišskiriant. Manoma, 
kad toji misija gali nepasisek
ti, nes habašiečių pyktis dabar 
jau nebeturjs ribų. Jie gali vi
sai beprotiškų nusikaltimų pa
daryti. Sekantis etapas jau gali 
vykti pagal Senąjį Įstatymą: a- 
kis už akį. Tai gali labai toli 
nuvesti.

darni, nedrįso piktadarių su
drausti.

Irakas neteisėtai laiko Jorda-

ir nesutinka jų pervesti Jor
dano karinės .vadovybės žinion, 
nors taip yra patvarkęs Arabų 
Lygos centrinis organas. Ira
kas ir ultimatumą įteikė kara
liui Husseinui: Irako 
rems ne Husseina, bet 
tus.

Jordano vyriausybė
tė notas JAV, Rusijai, Prancū
zijai ir Anglijai, kad padėtų ap
saugoti Jordano teises ir suve
renumą. Kariškai skubos ke
liu gali padėti Husseinui tik 
Egiptas. Izraelis yra aiškiai pa
sakęs, kad įsimaišys kariškai

ara- 
gali

kal-

kariai 
teroris-

pasiun-

Dr. G. Habash, Palestinos iš
laisvinimo liaudies fronto va
das, kuris skelbiasi suplanavęs 
ir įvykdęs keturių lėktuvų pa
grobimą ore ir susprogdinimą 
Jordano dykumoje bei Kairo 
aerodrome. Jo teroristų grupė
je esąs tik apie vienas tūkstan
tis narių. Ikšiol jie užsiiminė
jo tik lėktuvų grobstymu. Jie 
nenori taikos su Izraeliu, jie 
nori Izraelio sunaikinimo. To
limesnis Habasho tikslas — re
voliucijos visose arabų valsty
bėse, nes jų režimai esą pase
nę. Jis laikomas Kinijos Mao ti
po marksistu, bet šita pasenu
sia teorija jis tikriausiai ma
žai domisi — jo tikėjimas yra 
fanatiškai šovinistinis arabiš- 

• kas nacionalizmas. Jei kur nors 
jam pasisektų valdžią pagrobti, 
jis būtų antra Hitlerio-Stalino 
kombinacija.

Palestinos arabų teroristi
nių grupių centrinė vadovybė 
po lėktuvų susprogdinimo Ha
basho grupę suspendavo ir 
smerkė lėktuvų grobstymą 
keleiviu internavimą. •» v
Grėsmė 
Radio Liberty 
ir Free Europe

Bonna. — V. Vokietijos
riausybės ryšininkas su spau
da bandė paneigti gandus, kad 
pradėjus gerinti santykius su 
Maskva turės užsidaryti Vokie
tijoje veikiančios Radio Free 
Europe ir Radio Liberty sto
tys. Abi institucijos priklauso 
Amerikos organizacijoms. Tų 
stočių transliacijos yra nukreip
tos į Rytų Europą. Ahler tvir
tino, kad leidimai stotims veik
ti bus automatiškai pratęsti, 
kaip ikšiol būdavo.

Taip kalbėta oficialiai, bet 
privačiai ir vokiečiai ir ameri
kiečiai linkę manyti, kad tos 
transliacijos galės būti nu
trauktos apie 1975 metus, ži
noma, viskas priklausys nuo to, 
kas valdys Vokietiją ir 
vystysis Bonnos-Maskvos

JAV lėktuvus lydės 
ginkluoti saugai 
Washingtonas. — Prez. Nix- 

ono patvarkymu ir lėktuvų 
bendrovių vadovybių sutikimu, 
užsienio oro keliuose skraidan
čius Amerikos lėktuvus- lydės 
ginkluoti saugai. Jie bus civi
liai apsirengę, jų ginklas nebus 
matomas. Jie išmoks taip elg
tis, kad niekas negalėtų pažinti 
kas jie tokie yra. Niekas ne
žinos kuris lėktuvas turi sar
gybinius, nes kitaip toji prie
monė nebūtų veiksminga. Sau
gai bus duoti ir tiems vidaus 
oro keliais skraidantiems lėk
tuvams, kurie dažnai piktada
rių “nuvairuojami” į Kubą.

Be to, aerodromai bus ap
rūpinti naujais
prietaisais, kurie 
bombas ir šaunamuosius 
lūs.

Tai tik dalis saugumo 
monių, visos kitos turi
sutartos visos tarptautinės 
bendruomenės per J. Tautas ar 
kitaip, nes be tų kitų priemo
nių oro piratai nebus pilnai su
tramdyti.

JORDANO PADĖTIS
LABAI SUNKI

Jo žemėje maža teroristų 
grupė sprogdino trijų valsty
bių lėktuvus, bet Jordano tan
kai, nors ir netoli lėktuvų bū-

Moroko naujas 
reformuotas 
parlamentas

pa- 
bei

vy-

kaip 
san-

tykiai.

elektroniniais 
“užuodžia” 

gink-

prie- 
būti

— Ulbrichto Vokietijos vy
riausybė Įteikė prašymą UNES
CO (J. Tautų švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacija), priim
ti ją tos organizacijos nariu. 
Narius priima visuotinis susi
rinkimas.

— Sudane vėl susektas są
mokslas nuversti karinę vyriau
sybę. Areštuotas karininkų ir 
kareivių būrys. Ta proga suval
stybinta visa spauda ir vieti
nių žinių agentūros. Žinią skel
bią Kairo radijas.

— Sovietų .rašytojas Daniel, 
penkis metus nuteistas kalėti 
stovyklose ar kalėjimuose, pa
leistas be teisės apsigyventi 
Maskvoje. Nubaustas už reži
mui nepalankių knygų spaus
dinimą užsienyje.

— Pietinę Kalifornijos dali 
stipriai papurtė žemės drebė
jimas. Žmonių aukų nepaste
bėta, maži ir medžiaginiai nuo
stoliai, bet žmonėms išgąsčio 
būta pakankamai.

prieš teroristus, jei jie bandy
tų pagrobti Jordano valdžią. 
Jei Rusija tokios krizės atveju 
liktų neutrali, turėdama, žino
ma, užtikrinimą, kad Izraelis 
neprisijungs Jordano ir sugrįš 
prie derybų stalo taikos su 
bais padaryti, tada viskas 
gerai pasibaigti.
IZRAELIS IR JAV

Washingtone jau plačiai
bama, kad Sovietų raketų pri
traukimas arčiau prie Suezo 
kanalo pakeitė jėgų santykį Iz
raelio nenaudai. Išvada aiški: 
reikia kuo skubiausiai suteikti 
Izraeliui karinę ir ūkinę pagal
bą. Pirmoji suminėta suma yra 
500 mil. dol. Senato užsienio 
reikalų komisijai reikalą išdės
tė pats valstybės sekretorius 
Rogers. Net ir “balandžiai” vi
somis keturiomis pritarė. Tuo
jau paskubintas balsavimui įs
tatymas, kuriuo tam reikalui 
pinigai bus paskirti.

Izraelio premjerė Goldą 
Meir atskrenda Amerikon, pa
simatymas su prez. Nixonu nu
matytas rugsėjo 18. Vid. Rytų 
taikos ar karo iniciatyva vėl 
perėjo į Washingtono rankas, 
nes Maskva vis dar nedrįsta 
viešai pasakyti kuriuo keliu ji 
nori eiti.

Iškilmių rengimo komitetas, 
pern^kščios sesijos nutarimą 
vykdydamas, kvietė atvykti 
valstybių galvas. Dalis prezi
dentų atvyks, daugumai valsty
bių atstovaus premjerai, kitos 
pasitenkins ir užsienio reikalų 
ministerių pasiuntimu.

Ryšium su tuo atsakingųjų 
politikų susitelkimu vienon vie
ton, būtų svajonių apie Ketu
rių Didžiųjų galvų nors ir trum
pą pasitarimą. Idėja priklauso 
gen. sekr. U Thant, kurs pa
siūlęs prez. Nixonui, prez. 
Pompidou, britų premjerui 
Heath ir Sovietų premjerui Ko
syginui susitikti pačiose Jung
tinėse Tautose gen. sekr. skir
tose patalpose 38 aukšte. Su
manymui pritarusi tik Prancū
zija, jį atmetė Washingtonas ir 
Londonas todėl, kad tokiam pa
sitarimui reikalingas ilgesnis 
pasirengimas. Nematyta pras
mės susitikti tik kokteilio iš
gerti ir vakarienės suvalgyti.

Anglų spaudoj jau rašoma, 
kad užsienio reik. min. atvyks 
Į sesijos atidarymą, premjeras 
Heath dalyvaus jubiliejinėse iš
kilmėse, abudu susitiks su pre-

nedalyvavimą, bet Maskvoje 
diplomatai žino, kad Maskva 
ir Washingtonas kalbasi dėl 
prez. Nixono ir Kosygino susi
tikimo. Manoma, kad jubilie
jaus švęsti Kosyginas atvyks ir 
tada įvyks kur nors susitiki
mas su prez. Nixonu.

Katras to susitikimo labiau
siai reikalingas? Manoma, kad 
jis labai reikalingas Maskvai, 
nes ji negalinti vystyti savo 
naujosios Europos politikos 
pirma kai kurių klausimų ne
išsiaiškinusi su Washingtonu. 
Vienas tokių yra Europos sau
gumo konferencija, kurios Mas
kva tebenori, bet kuri neturės 
prasmės be Amerikos joje da
lyvavimo. Gi kad ji galėtų da
lyvauti, daug akmenų nuo ke
lio dar reikia pašalinti.

Maskvos-Washingtono kon
taktai labai reikalingi ir Kini
jos problemai kur nors padėti. 
Ypač ji opi Maskvai po to, kai 
Kinija tapo atomine valstybe ir 
ištrūko iš Maskvos replių. Ma- 
nytina, kad Kosyginas šioje by
loje .iš prez. Nixono rimtes
nės pagalbos neturėtų gauti, 
nes Kinija yra ne Washingto
no, bet Maskvos rakštis.

Pekinas plečia santykius su pasauliu 
Premjeras lankys Europą, Afriką, 

Vidurinius Rytus
i Čekos - Gestapo 
metodai

Pasikeitė New Yorko polici
jos vadai. — Kairėje — pasi
traukęs policijos vadas How
ard Leary, dešinėje — naujasis 
Patrick Murphy. Senasis pasi
traukė dėl rivalizacijos pačioje 
policijos aukštųjų pareigūnų 
viršūnėje ir dėl nesutarimų su 
meru Lindsay kaip panaudoti 
policiją demonstracijas tvar •

Moroko karalius Hassan II, ban
dąs naują parlamento sudarymo 
sistemą.

Rabatas. — Pirmąjį Moroko 
parlamentą karalius Hassanas 
II paleido 1965, nes partijų ko
vos buvo padariusios jį nedar
bingu. šiemet buvo parengta 
nauja konstitucija, kurią gyven
tojai patvirtino tiesioginiu vi
suotiniu balsavimu.

Ji numato 240 narių parla
mentą, kurio 90 narių renka
mi tiesioginiu tautos balsavi
mu, gi likusius 150 išrenka pen
kios rinkiminės kolegijos, ku
rias sudaro savivaldybinių or
ganų, darbininkų ir profesinių 
organizacijų atstovai. Šiuo me
tu visi rinkimai jau baigti, 
naujasis parlamentas sesiją 
pradeda spalio mėn. Tai naujas 
konstitucinis bandymas, sie
kiąs sutramdyti nežabotas poli
tinių grupių kovas, pamirštant 
visos bendruomenės bendrus 
reikalus.

Nuo vairo pavarytos viena su 
kita kovojusios politinės parti
jos organizavo rinkimų boiko
tą, bet 90 atstovų tiesioginiu, 
laisvu ir slaptu balsavimu ren
kant atėjo balsuoti 85.3 proc. 
turėjusių teisę balsuoti. Tą tei
sę turėjo 4.8 mil. gyventojų. 
Karalių remiančią grupę parla
mente sudaro 219 atstovų. Rin
kimai parodė, kad kraštutinės 
kairės ir kraštutinės dešinės į- 
taka krašte yra žymiai sumažė
jusi.

Praga. — Visą savaitę pasi
vėlinusi Čekoslovakijos spau
dos agentūra paskelbė, kad ry
šium su okupacijos metinėmis 
buvo areštuota 6,217 asmenų ir 
konfiskuoti 263 įvairus ginklai 
(net kulkosvaidžiai). Ir tai bu
vusi preventyvinė priemonė — 
kad “slapti manipuliatoriai’7 ne
panaudotų “kriminalinių ele
mentų” kontrrevoliuciniams 
tikslams. Pernai minint pirmą
sias okupacijos metines, žuvo 
penki asmens, daugelyje vietų 
vyko demonstracijos.

Tokios daugybės žmonių a- 
reštavimas iš anksto reiškia, 
kad Čekoslovakijoje vėl grą
žinti čekos ir Gestapo sekimo 
metodai, kuriuos Dubčeko vy
riausybė buvo išgyvendinusi.

kant. Susikirtimas išėjo aikš- vadu.

tėn tada, kada Lindsay viešai 
papeikė Leary už tai, kad poli
cija negynusi hipių nuo staty- ■ 
bos darbininkų, išėjusių apsi
ginti nuo jų užgauliojimų. Pat- daryta pereitą sekmadienį. Ją 
rick Murphy New Yorko poli
cijos tarnyboje yra buvęs 20 
metų, paskutinius devynis mė
nesius buvo Detroito policijos Expo ’67 Kanados Montrealyje

— Expo 70 Japonijoje už-

aplankė apie 65 milijonai žmo
nių, iš kurių 50 milijonų buvo 
patys japonai. Pajamos dides
nės už išlaidas apie 30 mil. dol.

turėjo 273.6 mil. dol.

baleto artistai 
nebegrįžo Rusijon
Kultūrinio bendradarbiavi

mo programą vykdant, Anglijo
je neseniai gastroliavo Lenin
grado Kirovo baletas. Prieš pat 
gastrolių pabaigą iš šokėjų tar
po pasitraukė Natalija Makaro
va, viena to baleto primado
nų. Ji jau gavo leidimą pasi
likti Anglijoje. Politiniais mo
tyvais ji nesidangstė — ji tik 
norinti gyventi ir dirbti Vaka
ruose.

Su ta pačia baleto grupe 
1961 m. Paryžiuje gastroliavo 
kitas jos žymus šokėjas Nureje- 
vas, kuris proga tada pasinau
dojo Rusijon nebegrįžti. Jis da
bar dirba Amerikoje ir Euro
poje su baleto grupėmis.

Kirovo vardu dabar vadina
mas baletas buvo įsteigtas 
Petrapily 1860 m. pačiam ca
rui Aleksandrui II globojant 
Jis tada vadinosi Marijinsky 
baletu ir greit tapo pasaulio 
garsenybe.

Moisejevo šokėjų grupė (jos 
buveinė Maskvoje) tuo pat me
tu gastroliavo Meksikoje, bet 
paskutinio spektaklio nebe- 
sušoko, nes pabėgo du šokėjai

Hong Kongas. — Nors Brež
nevas neseniai Kazachstano sos - 
tinėn nuvykęs pasiūlė Pekinui 
taikos ranką, tačiau prie Kini
jos sienų sutelkta Rusijos kari
nė galybė aiškiau sako, kad už 
tos rankos nėra nė draugystės 
nė nuoširdumo. Tai buvo vie
nas iš psichologinio karo mos
tų pasakyti kitiems, kad Rusi
ja nieko blogo nerengia prieš 
Kiniją.

Pekino vyriausybė betgi ge
riau negu kas kitas žino, ko
dėl Rusijos “patarėjai” turėjo 
kraustytis iš Kinijos ir kodėl 
Maskva taip labai užsirūstino 
tas pozicijas praradusi. Yra 
daug pagrindo manyti, kad ir 
1966 m. pradėta “kultūrine re
voliucija” vadinta audra turėjo 
sunaikinti ne kinų kultūrą, bet 
Rusijos agentų pradėtą organi
zuoti penktąją koloną pačioje 
Kinijoje ir jos atstovybėse už
sieniuose. Šitą nuomonę, tur 
būt, ryškiausiai remia faktas, 
kad iš visų Kinijos atstovybių 
užsieniuose vienu laiku buvo 
atšaukti visi vyresnieji parei
gūnai, kitur tik sargai palikti.

Dabar jau Pekino vyriausy
bė tikriausiai yra apsisprendu
si nebesiremti vien Maskva,

bet ieškoti santykių su visomis 
valstybėmis, .kurios nori su ja 
diplomatinius santykius palai
kyti. Visos turėtos užsieniuose 
diplomatinės atstovybės jau 
yra gavusios naujus vadovus ir 
personalą. Tai naujai krypčiai 
sustiprinti Rusijos įtaka susiau
rinta Hanojuje, Š. Korėjos va
dovybė vėl geruose santykiuo
se su Pekinu. Dabar tuo pačiu 
tikslu į didelę kelionę išvyksta 
pats premjeras Chou En-lai, 
kuris lankysis Europoje, Afri
koje ir Vid. Rytuose.

Manoma, kad keliauti pra
dės spalio pradžioje nuo Pakis
tano, kurs numatomas pirmąja 
sustojimo vieta naujai organi
zuojamos Kinijos oro linijos 
lėktuvams Pekinas — Afrikos 
kontinentas. Iš Pakistano jau 
nupirkti tai linijai keturi britų 
gamybos lėktuvai.

Europoje tikriausiai lankys 
Prancūziją (jau turi pakvieti
mą), Rumuniją ir Albaniją. Af
rikoje natūralu sustoti Zambi
joje ir Tanzanijoje, su kurio
mis Pekinas neseniai pasirašė 
sutartis labai ilgai geležinkelio 
linijai pravesti ir jos statybai 
finansuoti. Kitos vizituosimos 
vietos tik spėliojamos, bet jų 
tikriausiai bus daug daugiau.

slapto tikslo siekianti Pekino 
politika. Ginklai, pinigai, amu
nicija ir visos kitos reikalingos 
reikmenės ateina iš Kinijos, 
ten vyksta ir partizanų apmo
kymas. Šios vasaros pradžioje 
komunistai buvo pakilę dide
liam susirėmimui su vyriausy-

Komunistai Burmoj e tebetyko laimes
Rangoon. — Nuo pat nepri

klausomybės gavimo 1948 me
tais centrinė Burmos vyriausy
bė susidūrė su dviejų grupių 
pasipriešinimu: komunistų
partija ir burmiečiams etniškai 
nepriklausančiomis grupėmis, 
kurios sudaro apie 30 proc.
krašto gyventojų. Visos tos gru- bės kariuomene, bet norimo 
pės su pertraukomis ir šian
dien tebepartizanauja, bandy
damos daugiau autonomijos iš 
centro išgauti.

Burmos kompartija yra pro- 
kiniška, naudojasi anų grupių 
sukilimu ir ikšiol tebebando į- 
sitvirtinti šiaurės rytų kampe 
prie Kinijos sienos taip, kad 
galėtų savarankiškai ir saugiai 
kontroliuoti gabalą teritorijos.

tikslo nepasiekė, nors abi pu
sės turėjo daug aukų. Tuo pa
čiu metu vyriausybės kariuo
menė buvo susiorganizavusi va
lyti nuo kitos partizanų grupės 
Irrawady upės deltą, todėl spė
jama, kad komunistų puolimo 
tikslas buvo ta proga pasinau
doti savo laimėjimui užtikrinti. 
Kovoti su komunistų partiza
nais jų pasirinktoje vietoje la
bai sunku, nes ten kalnai ir

vyrai. Matyt, kad tokia yra kokio nors sunkiai prieinamos džunglės.
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Bažnyčia ir užmirštosios tautines grupes Amerikoje SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rlai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Metų pradžioje (Darbinin
kas balandžio 7) buvo primin
ta apie Nathan Glazer ir Da
niel P. Moynihan knygą “Be
yond the Melting Pot”. Joje au
toriai teigė, kad “puodas nebe
veikia”, sutirpinti nestengia.

Buvo tada priminti ir prezi
dento Nixono kovo 24 žodžiai, 
kuriais jis atmetė “tirpinimo” 
politiką, pasisakydamas už “at
virą, laisvą ir pluralistinę bend
ruomenę; ... natūralu ir teisin
ga — sakė jis, — kad mes tu
rime italų, ar airių, ar negrų, ar 
norvegų bendruomenes; natūra
lu ir teisinga, kad šių bendruo
menių nariai jaučia priklauso
mybę grupei ir pasididžiavimą 
tai grupei priklausydami... Mes 
esam turtingesni dėl mūsų kul
tūros įvairumo”.

Netiesiogiai tie žodžiai reiš
kė nepasisekimą politikos tų 
liberalų, kurie turėjo iliuziją su
virinti baltuosius ir juoduo
sius, kad būtų išliedintas nau
jas vienodas amerikietis —be
spalvis, beidėjis.

Katilo nepasisekimą iš naujo 
priminė ir pasisakė už naują 
Amerikos bendruomenės supra
timą — už pluralistinės bend
ruomenės supratimą Amerikos 
vyskupų konferencijos Įgalioti
niai: Msgr. George G. Higgins, 
direktorius miesto gyventojų 
reikalam, ir Msgr. Geno C. Ba
roni, direktorius miestinės pa
žangos programai. Jie tai pri
minė pareiškime Darbo dienos 
proga, specialiai kreipdami 
mesi Į baltųjų tautines, jų 
dinamas etnines; grupes.
ĮSIKALBĖTA KLAIDA:

Pareiškime monsinjorai
ko, kad ilgą laiką gyventa min
timi, jog etniniai skirtumai ne
santi šiame krašte jokia prob
lema; jog europiniai imigran
tai jau sutirpę ir virtę vienoda 
vidurine klase. Mes Įsikalbėjo
me — sakoma pareiškime, — 
kad mūsų visuomenė tesiskirs- 
to iš esmės į baltuosius ir juo
duosius, dar šiek tiek atsižvel
giant į indėnus ir Amerikos 
meksikiečius. Didžioji baltųjų 
dalis — buvo sakoma — yra 
vientisa masė be jokių tarpusa
vio skirtumų ir be savų spe
cialių problemų.

Tokis baltosios etninės dar
bo klasės ignoravimas gresia 
katastrofiškais rezultatais. Apie 
tuos rezultatus užsimena kitoj 
vietoj: tai etninių grupių nuto
limas (alienation) nuo ameriki
nės bendruomenės, o tos gru
pės sudaro didžiąją darbo kla
sės dali.
ATVIRA TIKROVĖ:

Monsinjorų pareiškimas atsi
sako nuo anos iliuzijos. Jie 
realiai mato, kad “pirma, ant
ra ir trečia didžiųjų imigranti- 
nių grupių generacijos daugeliu 
būdų yra išlaikę skirtingą etni
nį charakterį”. Mato “didžiųjų 
miestų bendruomenėj aiškias 
airių, prancūzų, lenkų, slavų, 
italų, sirų, vokiečių, žydų en- 
klaves”. Etnines grupes verti
na kaip "socialinį aktyvą, nes 
jis užtikrina saugumą ir pasto
vumą šiai mūsų visuomenės da 
liai".

dė-
va-

sa-

Tirpinimo katilas tautinių grupių nesutirpino. Bet jos tebe- 
ignoruojamos, o turėtų laukti valstybes ir Bažnyčios paramos 
Amerikos socialinei taikos gerovei, 
pų konferencijos atstovai.

sako Amerikos vysku-

Pareiškimas taria, kad aka
deminės ir vyriausybinės įstai
gos yra jau įsitikinusios, jog 
Amerikos bendruomenė — plu- 
ralistinė kultūriniu atžvilgiu. 
Viešosios ir privatinės įstaigos, 
skirtos Amerikos miestam ge
rinti, savo programose apie 
skurdą, butus, rasines nesantai- 
kas, mokyklas, sveikatos reika
lus lig šiol daugiausia ignora
vo “baltąją darbo klasę”. O tai 
klaida, nes tie "europinių imi
grantų vaikai ir vaikaičiai" yra 
"pagrindinė darbo jėga daugu-

moję pramonės miestu, kasyk
lą ir gamybos centrų". Ir jie 
turi savų problemų.
JŲ YPATINGA PADĖTIS:

Pareiškimas atmeta kaltini
mą, kad tarp baltųjų etninių 
grupių esą “rasistų atstovai”. 
Pripažįsta pareiškimas, kad ra
sinė įtampa kyla dažniau tarp 
baltųjų etninių grupių ir juodų
jų. Bet tai dėl to, kad biznio 
atstovai ir aukštesnės klasės 
žmonės iš miestų pasitraukė, 
pabėgo į priemiesčius ir ten

nesusitinka su juodaisiais. O 
etninių grupių gyventojai yra 
pasilikę rasinio susitikimo ribo
je.

Gyvendami juodųjų kaimy
nystėje, jie verti paramos jų 
problemom kaip ir jų nebaltie
ji kaimynai. Ir sugyvenimo 
(“koalicijos”) tarp juodųjų, 
portorikiečių, meksikiečių ir 
baltųjų etninių grupių negali 
būti, kol baltosios etninės gru
pės nesusilauks palankaus dė
mesio iš vyriausybės, iš fondų, 
universitetų, bažnyčių.

Korp. Neo Lithuanios stovykla įvyko rugpjūčio 30-rugsėjo 6 Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. Čia 
matome stovyklautojus ant laiptų į ežerą. -^F'Nuotr. V. Maželio

L Bendruomenes Taryba Chicago], valdyba—Philadelphijoj
Drauge rugsėjo 2, 4 ir 8 Vy

tautas Kamantas siūlo pertvar
kyti JAV L. Bendruomenės Įs
tatus taip, kad būtų sustiprin
ta visos tarybos galia vietoj 
dabar “dirbtinai iškeltos prezi
diumo galios”. Taryba turėtų 
dirbti pasidalinusi komisijom. 
Rinkimam turėtų būti sudary
tos nuolatinės taisyklės vietoj 
dabartinės praktikos sudarinė
ti taisykles kiekvieniem rinki
mam. Įstatam paruošti naujoji 
taryba turėtų skirti naują ko
misiją Detroite ar Chicagoje, ir 
“komisija turėtų per metus 
laiko atlikti savo darbą”.

JAV Bendruomenės organus 
siūlo paskirstyti taip: VI tary
bos prezidiumas turėtų būti 
Chicagoje (“kur yra apie treč
dalis tarybos narių”), Detroite 
ar Clevelande; centro valdyba 
turėtų būti keliama “iš Chica-

SPAU DA

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

JAU DEDIKUOTA

Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos. Įam
žinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų skaičiuje.

Savo auką siųskite:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 West 68th Street 

Chicago, Ill. 60629

ges Į rytų pusę. Galima būtų 
žvelgti į Philadelphiją, kuri gra
žiai užsirekomendavo naujų 
veiklos formų Įgyvendinimu ir 
turi daugelį gerų bendruome- 
nininkų”; garbės teismą siūlo 
sudaryti Detroite ar Clevelan- 
de. Autorius stipriai reiškia ne
pasitikėjimą New Yorku.

Dėl švietimo tarybos: “Būtų 
gera, kad buvusi švietimo ta
ryba galėtų tęsti pradėtus dar
bus. Jai tik reikia didesnio dė
mesio, tinkamesnio Įvertinimo 
ir visų LB organų talkos”.
Prieauglio klausimas

T. Žiburių vedamajame Pr. 
G. rugsėjo 3 ryšium su L. K. 
M. Akademijos suvažiavimu ra
šo: “Akademijos vadovybė ne
turėtų pamiršti.. .savo prie
auglio ruošimo. Dabar dejuoja
me, kad vra žmonių, bet nėra 
pinigų -moksliniams darbams. 
Netrukus dejuosime, kad yra 
pinigų, bet nėra žmonių. Iki 
šiol nebuvo girdėti apie kokį 
nors planą šioje srityje, nei 
apie lėšų telkimą tam reikalui”.
Kiek ir kuo domisi lietuviai 
gydytojai

Lietuvių Gydytojų Biuletenis 
1970 liepos-rugsėjo nr. prane
šė išsiuntinėjęs skaitytojam 
anketas, teiraudamasis jų nuo
monės apie biuletenį. Lietu
viam gydytojam išsiųsta 490 an
ketų, atsakė 40.

“Norėčiau padaryti vieną į- 
domią pastabą — rašo redak
torė dr. M. Budrienė — kad iš 
atsakiusiųjų anketas buvo labai 
nedaug mūsų didžiųjų visuo
menės veikėjų, “politinių veiks
nių”, visi atsakiusieji buvo ra
mūs, tylūs Biuletenio skaity-

tojai. .. Dešimt procentų lietu
vių gydytojų negali sudaryti vi
suotinos nuomonės, tačiau liku
sieji 90 proc. arba visai nesi
domi lietuviškais klausimais ar
ba užimti kitais darbais neturi 
laiko mūsų Sąjungos reika
lams”.

Iš atsakymų matyt, kad skai
tytojai daugiausia domisi “kro
nika”, toliau eina “žinios apie 
dabartine Lietuva”, vedamasis, 
“atsiminimai apie nepriklauso
ma Lietuva”. Ko labiausiai ne
skaito, tai “moterų kampelio”, 
toliau “dantų gydytojų sky
riaus”, “Lietuvos medicinos is
torijos”, “Naujausių vaistų A- 
merikoje”.

JŲ REIKALU SIŪLO:
Vardan Amerikos miestų ir 

jų gyventojų sugyvenimo pa
reiškimas siūlo:

1) Daugiau Informuoti apie 
baltųjų tautinių bendruomenių 
socialines, ūkines, kultūrines 
problemas.

2) Tautinės bendruomenės tu
ri būti aprūpintos informacija 
ir parama, reikalinga socialinei, 
kultūrinei ir ūkinei jų bendruo
menės pažangai.

3) Mokslo žmonės, bendra
darbiaudami su bendruomenių 
vadais, turi padėti sudaryti 
programas etninėm (juodųjų, 
rudųjų, baltųjų) studijom mo
kyklose, privatinėse bei viešo
siose.

Tarp eilės kitų siūlymų yra 
skatinimas atitaisyti informaci
jos priemonių daromą netei
sybę, nes jose stereotipinis et
ninių grupių nušvietimas daž
niau yra neigiamas. "Informaci
jos priemonių lojalus ir tiks
lus informavimas apie baltosios 
darbo klasės problemas yra 
svarbus žingsnis sulaikyti jiem 
nuo atitolimo (alienation)".
BAŽNYČIOS PARAMA:
‘ Pabrėždami “naują Ameri
kos bendruomenės su pluralis- 
tine kultūra ir su lygiu visų 
grupių respektu supratimą”; pa 
brėždami taip pat, kad baltų
jų etninių grupių nariai dau
giausia yra susiorganizavę prie 
bažnyčių, pareiškimo autoriai 
taria, ką galėtų padaryti Baž
nyčia.

“Parapijos kunigas turi ne
pamainomą vaidmenį rodyti 
iniciatyvą bendradarbiaujant su 
įvairiom mažumu ir etninėm 
grupėm”.

Parapijos kunigo vaidmuo 
būtų:

a) Pamokyti etnines grupes 
respektuoti savos kultūros ge
riausias vertybes.

b) Pamokyti tas grupes res
pektuoti laisvą ir atvirą bend
ruomenę, kurioje visos grupės 
yra lygiai pagerbiamos.

c) Paskatinti tarp amerikie
čių tarptautinį vieni kitų paži
nimą, panaudojant tai, kad et
ninės grupės turi ryšius su sa
vo giminėm visame pasaulyje.

“Katalikų Bažnyčia, jos dva
sininkai ir pasauliečiai, turi 
daugiau nei bet kada padėti pla
čiom katalikų etninėm koloni
jom mūsų miestuose vykdyti 
jų socialines, ekonomines, kul
tūrines programas, kurios atsta
tytų taiką, teisingumą ir socia
linę santarvę miestinėje Ame
rikoje, kuri y.ra labiausiai et
niškai ir kultūriškai pluralisti- 
nė pasaulyje”.

Pareiškimas, tariamas Ameri
kos vyskupų vardu, sveikinti-

£

ANTANAS J. ŠAVELSKI8 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica .Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P*way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 moderato* 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudamas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421. VI 7-4477
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St„ 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938.______________________________________ ____________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom j namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus ] 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir j kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menaban St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl„ Middle Village, N.Y. 11379. ____________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.___________________________________________________________
PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast — sekmadieniais 4 vai. 
popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (.609) 448-4475
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. —ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-^550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12- 12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stcnford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

LIETUVOJE
GINTARO MENAS

Dekoratyvinė dailė, ypač gin
taro dirbiniai svarstomi oku
puotos Lietuvos spaudoje. 
“Literatūroj ir Mene” (nr. 25) 
teigiama, kad apdorojant gin
tarą, “jau beveik išgyvendinta 
neskoningo tekinimo, skutimo 
bei šlifavimo praktika, kai bu
vo siekiama natūralistinio mi
neralo panašumo į gėlės lapą 
ar žiedą, uogų kekę ar grybą. 
Baigėsi taip pat beatodairiška 
gintaro piaustymo epidemija”.

Atskleista tai, kad gintaro— 
metalo dirbiniuose, ypač pa
puošaluose ryškėja nauja ten
dencija — vis daugiau juose 
naudojamas metalas (bronza, 
melchioras, geležis, varis, si
dabras). Atrandama ir kai ku
rių neigiamybių: pažymėta, 
kad daugelis liaudies meninin
kų visiškai nebepaiso, kad kū
rinys būtų meniškai užbaigtas 
.. .ypač nejauku žiūrėti į, lyg

nas kaip aiškus posūkis Vati- X „.
kano H susirinkimo dvasios ? Lietuviškam rajone —Kano u susirmsimo dvasios X . LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ
kryptimi. x

Iš jo darytina ir praktiškų | Alice’s Florist Shot)
išvadų. x *■

107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

epidemija, paplitusias “šakes”, 
vadinamas žvakidėmis, kurios 
esančios vertos kerėplų vardo. i
“žvakidžių” srity lietuvius aiš
kiai pralenkia latviai. (Elta)

Iš Vilniaus aerouosto į pajū
rį, kaip skelbia Tiesa liepos 
8, išskrenda 25 keleiviniai lėk
tuvai: iš jų vienuolika skren
da į Klaipėdą ir keturiolika į 
Palangą. Vasaros metu kas
dien iš Vilniaus į pajūrį iš
skrenda 1,5000-2,000 keleivių.

— Vengrijoje viešėjo okup. . 
Lietuvos rašytojų sąjungos pir- 
min. A. Bieliauskas. Jo “Kau
no romanas” Vengrijoj buvo 
išleistas 1969 m., šiais metais 
bus išleisti į vengrų kalbą iš
versti K. Donelaičio “Metai”. 
Be to, vengrai šiuo metu suda
rinėja lietuvių poezijos antolo
giją ir rengiasi išleisti M. Sluc- 
kio romaną “Uostas mano — 
neramus”. Vilniuje žadama iš
leisti vengrų rašytojų poezijos 
ir prozos kūrinius. (E.)
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Pradžiai nedaug ko reikia
Kalbėjosi du žmonės apie 

lietuviškos parapijos likimą. 
Vienas jų buvo daugel prity
ręs, kaip eilė realių sumany
mų lieka lyg balsas tyruose. 
Kitas entuziastas, nepraradęs 
pasiryžimo ir tyrus prašaukti.

Pirmasis į lietuviškos parapi
jos likimą žiūrėjo pro tamsiuo
sius akinius, antrasis — pro 
ružavuosius.

★
— Lietuviška parapija — 

kalbėjo pirmasis — kaip ma
tai, čia baigiasi. Parapija iš
liks, bet ji bus nebelietuviška, 
nes lankytojų išretėjo. Ne tik 
dėl to, kad parapiečiai išsi
sklaidė į priemiesčius. Parapi
ja pritraukia ne tik pamaldom. 
Nors išsisklaidę, bet jie susi
rinkdavo Į kultūrinius rengi
nius, kurie būdavo parapijos 
salėje.

Pirmas parapijos nykimo 
ženklas buvo salės netekimas. 
Tada lietuvių porengiai nuo 
šios parapijos nusisuko į kitos 
lietuviškos parapijos ar į ne
lietuvių parapijų sales.

Vaisiai — parapijos bažny
čia, kuri prieš porą dešimčių 
metų buvo pilnutėlė, dabar iš
tuštėjo — iki pustuštės. Para
pija dar traukė dalį lietuvių, 
kurie vežė savo vaikus į šeš
tadieninę mokyklą. Mokyklai 
pasirinkus patogesnę vietą, ir 
tas ryšys su parapija atsipa
laiduoja. Tai antras ženklas.

Kas bus lemiamas ženklas, 
tamsus ženklas, kada parapija 
nustos buvus lietuviška — o 
tai bus neišvengiama, nes erd
vė tuštumos nemėgsta.

— Kalbėčiau apie šviesų 
ženklą, kuris stiprintų parapi
jos lietuvišką charakteri,—kal
bėjo antrasis. — O jį sustip
rinti galima. Ir tai priklauso 
nuo parapiečių, nuo pasaulie
čių. Jų rolė pagal Vatikano II 
susirinkimo dvasią ir nutari
mus parapijos reikalais rūpintis 
ir dalyvauti jos tvarkyme per 
savo rinktą parapijos tarybą.

Kalbėta buvo apie salę ir pa
talpas mokyklai. Dabar tai jau

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

ir parapiečių reikalas. Jų rei
kalas kalbėtis su klebonu, o, 
jei reikia, ir su vyskupu.

— Teoriškai taip. Tik jeigu 
žmonės pripratę būti pasyvūs 
parapijos likime ... jeigu pri
pratę visą iniciatyvą matyti 
klebono rankose ... jeigu nė
ra tokių narsuolių, kurie pa
tys imtųsi iniciatyvos?

— Jeigu žmonės nenori ar 
nesugeba pasinaudoti dabar 
jiem skirtom teisėm, tai jau jų 
kaltė. Bet kodėl atsirado tokiu 
Detroite, kurie ne tik sudarė 
parapijos tarybą, bet drįso su 
savo nusistatymais eiti ir pas 
kleboną ir pas arkivyskupą ir 
padarė savo? Ir jei tokių čia 
bus, kodėl lietuviška parapija 
negali atgyti? Atgyti toje pat 
vietoje, o jei reikės, surasti 
jai vietą ir kitur!

Pasauliečiai dabar labiau at
sakingi už žingsnius, kurie duo
tų parapijai naujo kraujo.

★

Nelauktas buvo pirmas švie
sus žingsnis. Vieną sekmadie
nį ta pati bažnyčia buvo apy
pilnė. Pirmose eilėse sėdėjo 
šeštadieninės mokyklos moki
niai, mokytojai ir jų tėvai.

Tai buvo nauji bažnyčios 
lankytojai — atžalynas, kuris 
leidžia labiau žiūrėti pro ruža- 
vus akinius.

Tik vėl juodas klausimas: ar 
tėvai ištesės tai aukai ir kita 
sekmadienį, trečią, per visus 
metus? Ištesėti jie jaustųsi pa
skatinti, jei atnaujintų lanky
mąsi ir tie, kurie vaikų mo
kykloje neturi..

Tai būtų jų solidarumo ženk
las. Ar jis asmeniškai atlikti la
bai sunku? Pora valandų. Per 
visa savaite.

Tiek nedaug iš manęs, iš ta
vęs tereikia, o bendruomenei 
tai būtų svarbiau už jausmin
gas kalbas apie ištikimybę tė
vynei.

Po pirmo tokio šviesaus 
ženklo parapijai atgyti gal at
eitų kiti, kuriuos minėjo anas 
pokalbio dalyvis su ružavais 
akiniais.

Lietuva susilaukė didelio dėmesio muzikos srityje
Valterio Banaičio praneši

mas apie "Lietuvių muzikos is
toriją" Lietuviškų studijų savai
tėje Vokietijoje. Santrauką pa
ruošė J. Lukošius.

PIRMOSIOS ŽINIOS
Pirmąsias žinias (ne gaidas) 

apie lietuvių, prūsų ir latvių 
muziką perdavė anglo-saksų 
jūrininkas Wulfstanas savo ke
lionių i Pabaltijį aprašymuo
se 871-901. Iš jų daroma išva
da, kad pirmoji lietuvių profe
sionalinė muzika buvo kultinio 
pobūdžio. Lietuviai, kaip ma
ža kitų tautų, skyrė ir skiria 
giesmę nuo daines. Manoma, 
jog mūsų sutartinės yra lieka
na senovės kultiškojo giedoji
mo.

Įdomu, kad mes, turėdami 
gan karingą praeitį, neturime 
karžygių epo. Lietuviai karo ne
garbina: jiems karas yra nelai
mė. Todėl ir lietuvių kovų su 
kryžiuočiais laikotarpis toniš
kai nėra dokumentuotas.

Profesinės muzikos Lietuvo
je atsiradimas pradėtas doku

Pranciškonu vienuolyne Kennebunkporte, Maine, rugpjūčio 29 lankėsi iš Romos vicegenerolas T. Angelicas Lezzeri (pirmoje eilėje antras 
iš dešinės). Kairėje — naujasis provincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., dešinėje — buv. provincijolas Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M.

mentuoti tik nuo antrojo krikš
čionybės įvedimo XIV amž. ga
le. Pradėtos steigti bažnytinio 
giedojimo kapelos, giedorių 
mokyklos. Pažymėtina, jog lie
tuvių religinėje muzikoje neuž
tinkame pravoslavinio giedoji
mo įtakos.

XV šimtm. pradžioje ordino 
magistras Ulrich von Jungin- 
gen padovanojo Onai Vytautie- 
nei klavikordą ir portatyvinius 
vargonus. Tai pirmoji žinia 
apie vakarietiškų muzikos inst
rumentų atsiradimą Lietuvoje. 
Tame pat šimtmety kai kurio
se Lietuvos bažnyčiose statomi 
vargonai. XV-XVI a. Lietuvos 
kunigaikščiai bei didikai 
laiko 80-100 žmonių dvaro ka
pelas. Caras Ivanas Vilniuje pa
sitinkamas iškilmingu orkestro 
koncertu.

XVI-asis — bažnytinės muzi
kos aukso — amžius rado at
garsį ir Lietuvoje. Vilniuje ži
nomos dvi giedojimo mokyk
los — prie Šv. Jono bažny
čios ir prie katedros. Kara
liaus vokalinėje kapeloje užtin
kame giedančių lietuvių. Lietu

viai groja Žygimanto Vazos 
“Lietuviškoje kapeloje" Gardi
ne. Yra vargonininkų lietuvių.

Reformacijos ir kontrrefor
macijos metu muzika išgyvena 
savotišką supasaulėjimą. 1547 
Karaliaučiuje išleisto Mažvydo 
katekizmo priede randame 11 
giesmių su gaidomis. 1566 
Baltramiejus Vilentas Maž. Lie
tuvoje paruošia pirmąjį lietu
višką giesmyną. 1589 pasiro
do Bretkės-Bretkūno “Gies
mės duchaunos” ir “Kanciona- 
las”. Vilniaus universitete dės
toma ir muzika. 1595 Myk- 
Daukša išleidžia katekizmą su 
giesmėmis, 1596 — Petkevi
čius reformatų katekizmą su 
giesmėmis. Tuo pat laiku iš
garsėja Lietuvos vargonų meis
trai.

Pirmasis lietuvių liaudies in
strumentas buvo ilgos medi
nės triūbos. Radvilai savo her
be turėjo 3 trimitus — ragus. 
XVT a. pabaigoje išgarsėja Lie
tuvos-Lenkijos kavalerijos mu
zika. Kai lenkų-lietuvių kariuo
menė su Netikro Dhnitro pagal
ba užėmė Maskvą, jos gyvento

jus sužavėjo trimitų orkestro 
muzika bei koncertai.

XVII ŠIMTMETIS
— barokinės muzikos amžius. 
Smuikus iš lietuviško medžio 
dirba Baltazaras Dankvartas. 
Jo vaikaitis taip pat dirba 
smuikus. Toli už krašto ribų 
išgarsėja liutininkas (plg. liut
nia, die Laute, the lute) Kazi
mieras Stanislovas Rudomina. 
Plačiai buvo žinomas jo veika
las “Das Dusiacki (Dusetiškio) 
Buch”.

1634 Karaliaučiaus universi
teto studentas Bridžius Ged- 
kantas pirmą kartą gaidomis 
užrašė lietuvių liaudies dainos 
melodiją. 1636 Vilniuje pasta
toma Marco Schacchi opera 
“Elenos pagrobimas”, 1664 — 
“Andromeda”. Tiek Vilniuje, 
tiek didikų dvaruose susikuria 
pastovūs operos teatrai. Atsi
randa muzikų kūrėjų. Susifor
muoja muzikologijos mokslas. 
Tarptautinio masto eruditas Že
maičių jėzuitas Žygimantas 
Liauksminas 1667 išleidžia tri
jų dalių muzikos mokslo kur
są. Vilniaus akademija daro į

taką rytams — pravoslavų Baž
nyčios muzikai. Ukrainietis Ni- 
kolaj Pavlcvič Dileckij 1675 
Vilniuje išleidžia “Muzikinę 
gramatiką”,, kuri papildyta iš
verčiama į rusų kalbą ir su
daro pagrindą vėlesnei orto
doksų pravoslavų bažnytinio 
giedojimo reformai.

XVIII AMŽIUJE 
baigiasi barokinės muzikos epo
cha, įsigali rokoko stilius, kuris 
pereina į klasiką. Lietuvių liau
dies dainomis susidomi vokie
čių didieji — Lessing, Goethe, 
Header, Kant. Rytprūsiuose gy
vena ir kuria Kr. Donelaitis. 
Jis dirba muzikos instrumen
tus, pats jais groja ir, atrodo, 
komponuoja. Lietuvoje Radvi
lų ir Oginskių šeimos remia 
bažnytinę bei instrumentinę 
muziką, Tyzenhausenai — ba
letą. Slonimas, Nesvyžius ir iš 
dalies Baltstogė garsėja kaip 
meno centrai. Išsilaiko ir Vil
nius, kaip muzikos centras. Iš
kyla tokie vardai, kaip Andrius 
Sichra (laikomas septynstygės 
“rusiškos” gitaros išradėju), 
simfoninės muzikos kūrėjas 
Antanas Milvydas (viena simf. 
“Apie vargus žmonių Rusi
jos”), operų kūrėjas didysis het- 
monas Mikalojus Kazimieras 
Oginskis. Vilniaus meistrai sta
to vargonus visuose rytuose. 
Kleofas Oginskis, emigrantas, 
išgarsėjo savo polonezais (At
sisveikinimas su tėvyne). Jis 
laikomas lenkų himno “Ješče 
Polska nezgynela” autoriumi.

XVIII-XIX amž. sąvartoje pa
žymėtini du Radvilai kompozi
toriai. Kunigaikštis Motiejus 
Radvila yra pirmos lenkų ope
retės “Agatka” libretto auto
rius (pastatyta Nesvyžiuje). An
tanas Henrikas Radvila buvo 
stiprus kompozitorius, daini
ninkas, violončelistas ir, gy
vendamas Berlyne, pagarsėjęs 
muzikos mecenatas. Daugelis to 
meto garsių kompozitorių, 
kaip Beethoven, Chapin, Felix 
Mendelssohn-Bartholds ir kit. 
dedikavo jam savo kūrinius.

Motiejus Radvila 1782 į Nes
vyžių atsikviečia garsųjį Hol- 
landą, kuris 1803 tampa Vil
niaus universiteto muzikos ka
tedros vedėju. Tai buvo viena 
pirmųjų muzikologijos kated
rų tuometinėje Europoje.' Hol- 
landas Vilniuje išleido savo tri
jų dalių “Akademinį traktatą 
apie tikrąjį muzikos meną”.

(nukelta į 5 psl.)
Mnaniiiiii«iimniii(iiini„ininiiiiiiininiiiin(iiiiiin>iiiniuin(niniiiinintiiiimiinmiiiiiuiniiiii:aii(iiiuiii(iiiitiiiiuiiiiiiiimiiiiiitw^

MIKALOJUS KATKUS

■CBALANOS GADYNĖ

i

I

(24)
Minėtas karališkių valsčius So- 

siai mokėjo pinigais sykiu už 
visą valsčių ir pertai nuo rek
rūtų gaudymo buvo laisvi. 
Trečias būdas — pasitiekti ba
jorystės popierius. Ėjo gandai, 
kad Kaune, ant Žaliojo kalno, 
gyvenąs raštininkas, kuris užsi
ima padirbimu bajorysčių bet 
kam už pinigus, žmogus, įmo
kėjęs raštininkui pinigus, gau
na vadinamus bajorystės popie
rius; bet ar tie popieriai geri ar 
prasti, numanyti negali; ir jei
gu jam kas pasako: “Tavo blo
gi popieriai”, žmogų apima di
džiausias nuliūdimas, nes pa 
taisyti reikalą nėra jokios prie
monės. Ir po šiai dienai, jeigu 
reikalas nenutinka, sakoma: 
“Blogi popieriai”. Mirus jau
nam bajorui su tikra bajoryste, 
buvo patogumas jo popieriais 
kitam, nebajorui, pasivadinti 
jo pavarde ir tapti bajoru. 
Tuom išsigelbėdavo nuo rekrū
tų-

E anos gadynės išliko pasa
kojimas mūsų kaimoje.

Varė būrį rekrūtų iš Rasei
nių į Vilnių. (Tada Vilnius bu
vo gubernijos miestas, ne Kau
nas.) Varė per mišką, ir čia su 
jais susigretino raitas žmogus. 
Kiek pajojus, vienas rekrūtas į- 
sikabino arkliui į uodegą, su
drožė lazda per šoną, ir visas 
trejetas dingo miške. Vytis jų 
nemėginta: tie žmonės turi ark
lį, arklys vieną jų neša, kitą 
velka, o pėsčias žmogus jų ne
pavysi. Tie žmonės buvo du 
broliu. Po kiek laiko kliučvai- 
tis (paskiau tas pats vadinosi 
uredninkas) su desetninkais 
atėjo j jų namus kratyti. Pa
bėgėlis buvo namie, žiemos 
metu ne kur nubėgsi: sniegas 
— dideli pėdsakai. Kieme buvo 
rogės su lubnelėmis: jis po to
mis rogėmis ir pasivožė. Vy
resnysis brolis, lyg nieko neži
nodamas, plėšia palopus nuo tų 
rogių.

— Pas tave laikosi pabėgė
lis rekrūtas, — sako kliučvai- 
tis.

— Ieškokite. Jei rašte, tai 
jūsų.

Visur išieškojo, niekur nesu
rado, o duota žinia, kad jis čia, 
namie.

Yra žinia, kaip mūsų darbi
ninkas Kasparas išliko nuo 
rekrūtų. Dabar jam keturiasde
šimt metų su viršum, ir jis jau 
kariuomenės nebijo. Jaunesnis 
būdamas, taip pat kaip kiti 
slapstėsi ir dabojosi. Vieną sy
kį, jam tarnaujant pas kokį 
ūkininką, atvažiavo ir apsinak
vojo iš Dotnuvos bernardinų 
vienuolyno kvestorius (taip va
dinosi vienuolyno aukų rinki
kas). Kvestoriaus pavardė Bla- 
žiejus (gali būti, Bložė). Nebu
vo jis tikras kunigas nei tik
ras vienuolis, tiktai vienuoly
no tarnas ir darbininkas; eida
vo į bažnyčią drauge su vie
nuoliais kalbėti poterių; greta 
su jais sėdėdavo suole ir mel
džiantis dėvėdavo vienuolio 
drabužius. Eidamas prie darbo, 
tuos drabužius nusivilkdavo. 
Tokių buvo vienuolyne keli, ir 
jie vadinosi “braciškais”. Kas
paras sušneko su Blažiejumi 
apie savo bailią padėtį. Į tai 
Blažiejus:

— Sūnau mano, eik tu į 
mūsų šventą vienuolyną, ir 
globoje švento Pranciškaus tau 
plaukas nuo galvos nenukris. 
Gyvenk pas mus ir Dievą gar
bink.

Po kelių dienų Kasparas, su
dėjęs savo daiktelius į skrynelę 
ir užrakinęs, atsisveikino su šei
mininku ir išėjo naktį, nesaky

damas, kur einąs. Dotnuvoje 
Kasparas atsidūrė kaip kitame 
sviete, pats savęs nepažįsta: 
jis bernardino rūbais apsivil
kęs greta Blažiejaus sėdi baž
nyčioje ant suolo su visais ku
nigais ir klausosi jų poterių 
kalbėjimo. Po pamaldų nusi
velka zokono drabužius ir ser
mėguotas eina vienuolyno apy
voką. Jam linksma ir ramu, 
apie rekrūtų gaudymą čia nie
kas nė žinoti nežino. Pamėgęs 
vienuolyną, išbuvo pusę metų; 
antrais metais, per Kalėdas, su
grįžo pas savo paliktą šeimi
ninką. Parėjo atsigavęs, ne tas 
žmogus. Klausiamas, kur bu
vęs, sakydavos buvęs Prancūzi
joje. Reikalaujant sakydavo 
prancūziškus žodžius: “paura 
piš”, “jadlambarana”.

Taip Kasparas kas metai pa
vojingame laike slėpėsi vienuo
lyne, lyg žvirblis nusišėręs lin
dėjo žabuose. Prigimtis reika
lauja savo: Kasparas, kaimoje 
gimęs ir užaugęs, negali be kar
mos pabūti. Pabuvęs per rude
ni mūriniame vienuolyne, pasi
ilgdavo dūminės gryčios ir pa
reidavo kasmet į kaimą. Toliau 
Kasparas apseno, laikai pakry

po geryn, rinkimas vyrų į ka
riuomenę nustojo ano nežmo
niškumo, ir Kasparui nebuvo 
reikalo slapstytis vienuoly
ne, galėjo ramiai tarnauti pas 
ūkininką, godojamas ir patiki
mas.

Vienuolynas žmogui paliko 

savo žymę: Kasparo skrynelė
je buvo balta virvelė su stam
biais mazgais — tai bernardi
nų juosta. Sakydavo, mirda
mas prašysiąs, kad gulintįjį ant 
lentos tąja juostele sujuostų.

Su liūdesiu reikia paminėti, 
kad vaitams ir staršinoms ne
buvo rūpesčio surasti žmonių, 
kurie gaudytų rekrūtus, rištų 
ir rakintų į geležinius pančius: 
tam darbui nepritrūkdavo sa
vanorių ir mėgėjų. Nueiti į 
kokią gryčią, paimti ir rišti ne
kaltą, nesipriešinantį jaunuolį, 
lyg avinėlį aukai, girdėti klyks
mą moterų ir mažų, matyti mir
tiną nuliūdimą vyrų — tai pe
nas budeliui, tai taurė stipraus 
gėralo jo ištroškusiai sielai. 
Kas nemato įsikūnijusios pikty
bės, galėjo ją pamatyti gaudan
čiuose rekrūtus žmonėse. Šian
die kariuomenės rinkimas apsi
eina be budelių, o šiems at
sirado naujų įstaigų, kurios be 
budelių neapsieina, — jie ten 
ir sulindę. Tai žvalgybos.

žiauriausias rekrūtų gaudy
mas buvo 1855 metais. Tada 
prancūzai, anglai ir turkai ap
gulė Sevastopolį. Rusų kariuo
menei papildyti rekrūtai buvo 
gaudomi ištisus metus be trū
kio, nė kiek nežiūrėjo į amžių 
ir sveikatos trūkumus. Buvo at
sitikimų, kad, nuvežus į Kau
ną neužtektiną skaičių rekrūtų, 
buvo paimti ir patys “zdauči 
kai”, tie žmonės, kurie padėjo 
staršinai atvežti rekrutus. Po 

Sevastopolio karo trejus metus 
visai neėmė rekrūtų. Paskiau, 
kad ir ėmė, bet ne po daug, o 
atėjus 1863 metų buntmečiui, 
dvejus metus pagrečiui vėl ne
ėmė. Toliau visi valstiečiai, 
“krestjanai”, poniškiai ir kara- 
liškiai, buvo surašyti į vieną 
valsčių, valdomą taikos tarpi
ninko, ir čia rekrūtų rinkimas 
buvo žmoniškesnis. Atvažiuoda
vo į valsčių tarpininkas, prie 
visos kuopos peržiūrėdavo są
rašus šeimynų ir nuskirdavo, 
kam iš eilės eiti į kariuomenę. 
Bausme grasinant būdavo pri
sakyta tėvui atvežti sūnų į sta
tymo vietą. Jei kokiu nors bū
du paskirtas nebuvo surastas, 
ėmė sekantį iš eilės, bet šis ga
lėjo būti pakeistas pirmutiniu, 
jį sugavus.

Buvo panašių atsitikimų. Pir
moje eilėje buvo nuskirtas į 
kariuomenę Juozas, bet tas pa
sislėpė, prisiėjo imti antrą iš 
eilės, Banį. Banį ir paėmė Da
bar Banio broliai taikosi, bene 
pagaus Juozuką: tada nuvežtų 
į “prijomą”, atiduotų ir parsi
vežtų savo brolį. Užduotis ne
lengva. Pagautam kur lauke, 
bet Juozo broliai pavys, atims 
ir gali dar prikulti. Praėjo me
tai, Juozas nustoja dabotis ir 
bijoti. Taigi vienas įprašytas 
vaikinas pakvietė jį eiti drau
ge į Lenčius pas mergaites, ži
noma, nakčia. Juozas sutiko. 
Jiems beeinant per lauką, ap
šoko vargšą trys vyrai; fia pat 

atsirado pastotė, — tuoj Juo
zą į ratus ir į Kauną. Per nak
tį Kaune, rytą jau “prijome”. 
Kol Juozo pasigedo ir sužino
jo, jau jis buvo nuvežtas ir pri
statytas į kariuomenę.

25. MASKOLIŲ STOVĖJIMAS
Naujokus, arba rekrūtus, pri

stačius, netrukus ateidavo į 
kaima stovėti kariuomenė, va
dinama maskoliais. Aprašo
mais metais atėjo raiteliai (jie 
tankiausiai ir ateidavo). Įjojo į 
kaimą raitelių būrys nuo 20 
žmonių. Kiek įdomumo kaimos 
gyventojams! Vyrai žiūrėdami 
mano: vogs pašarus, reikia ra
kinti daržines; berniukai žiūri 
į arklius: ans gražus, šis dar 
gražesnis; moterys žiūri ir ma
no kita ką: vis tai motinų ap
verkti sūneliai.

Po valandos kiekviename kie
me buvo po žmogų ir po vieną 
ar po du arkliu. Prie kiemo 
vartų atsirado ant ilgos žalgos 
aukštai iškeltas, iš šiaudų pa
dirbtas niekutis, rodąs, kiek 
yra tame kieme arklių. J gryčią 
įėjo kareivis, tarė pasveikini
mą šeimininkui, apžiūrėjo žmo
nes ir kampus ir pasisakė čia 
gyvensiąs. Seimininkė “apverk
tam sūneliui” skubina duoti 
valgyti. Privalėjo valgydinti 
žmogų, o arkliui pašaras buvo 
duodamas valdžios, bet dar 
daugiau buvo vagiamas.

(Bus daugiau)
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Teologine sekcija LKMA suvažiavime
Po iškilmingo Liet. Katalikų 

Mokslo Akademijos suva
žiavimo atidarymo ir pietų per
traukos teologinė sekcija bu
vo pirmoji, kuriai teko pasiro
dyti. Kun. dr. Pranas Gaida, 
sekcijos vadovas, pristatė te
mas ir pirmajai daliai pirmi
ninkauti pakvietė kun. dr. Ti
tą Narbutą.

Kun. dr. Andrius Baltinis 
skaitė paskaita apie parapiją 
kaip tautinės individualybės 
puoselėtoją. Parapija esanti iš
ganymo ugnies saugotoja ir 
Bažnyčios (Kristaus mistinio kū
no) miniatūra, kurios užduotis

Darbininko administracijos surengta ekskursija į Montrealj, grįždama buvo sustojusi Blue Water Manor pas 
p. Slyvynus. Nuotr. V. Maželio
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POKALBIS su rašytojais, redaktoriais, korespondentais,
visuomenės veikėjais, parapijų klebonais, 
rašto žinovais ir farizėjais '
— Vytautas Abromaitis

Svetimvardžiai
Jei sutrumpinimų reikalą 

pavadinau “neišbrendamu liū
nu”, tai svetimvardžių rašymą 
reiktų prilyginti (kaimietiškai 
išsireiškiant) jovalui. Tik su
skaičiuokite, kiek įvairių skir
tingų rašymo būdų susilaukė 
netolimos praeities draugas 
Chruščevas - Chruščiovas - 
Kruščiovas - Khruščevas ir t.t. 
Kas seka viename dienraštyje 
šachmatų skyrių, bus radęs 
kartą tam pačiam straipsnyje: 
Fisher - Fischeris - Fišeris. Įsi
bėgėję kergiame galūnes kiek
vienam svetimtaučiui, kol pri
einame prie Brandt, Agnew, 
Trudeau. Pavyzdžiui paimkime 
vieno savaitraščio pirmąjį pus
lapį: Bertrandas, Levesque, 
Bourassa, Samsonas, Trudeau, 
Roman, Kirschbaum, Stanbury, 
Caccia, Yaremko, Lezack, Mak, 
Syrnich, Noritis, Pearson, Rep- 
rich, Heydenkorn, Roeder, Ko
syginas, Podgornas, Šelepinas, 
Brežnevas, Beregovojus, Day
an, Kroun ir Duganas, Savič. 
Taip žmogus ir norėtum klaus
ti redaktorių: kodėl Bertran
das, Samsonas, Kosyginas, Be
regovojus, Sihanukas ... bet 
ne Romanas, Kirschbaumas, 
Pearsonas, Dayanas, Krounas 
ir pan. Kad Levesque, Caccia, 
Meir lietuviškos galūnės sun
kiai prilimpa, tai matome labai 
aiškiai, bet kas galėtų būti tuo 
burtininku, kuris surastų bend
rą formulę visom pavardėm?

Negeriau stovime ir su vie
tovardžiais. Jei mes piestu sto
jame Vilnių pavadinus Wilno, 
tai pažvelkime tik, kaip mes 
prievartaujame svetimų vals
tybių miestus: Pekinas - Pekin- 
gas, Tiflisas - Tbilisi, Kievas - 
Kijevas, Praga - Praha, New 
Yorkas - Niujorkas, Brookly- 
nas - Bruklinas (N.Y. ne Mass.) 
ir t.t. Jei rašoma Čikaga, tai 
kodėl tam pačiam straipsnyje 
rašoma Clevelandas, o ne Kle- 
velandas? Philadelphia — o ne 
Filadelfija (tiek “f’ tiek ir “hn 
mūsų lietuviškam liežuviui sve
timos!).

Tolimesnių valstybių pava
dinimus irgi paįvairiname: Ve

— dorinis tikinčiųjų ugdymas 
bei pašventimas.

Parapija išsiskirianti iš kiek
vienos kitos bendruomenės pa
maldomis. Be jų parapija ne
įsivaizduojama, nes pamaldos 
esančios Dievo artumo ir Kris
taus draugystės pajutimas. Mi
šios žmogų artimiausiai suriša 
su dieviška tikrove, teikia jam 
paguodos bei šilumos, kad, lip
damas į kalną, nepalūžtų. Gi 
žvaigždė, vedanti į kalną, yra 
tikėjimas.

Parapijas kuria ir stato gy
vo tikėjimo žmonės, kuriem 
parapija, šalia religinės, turi 

nezuela - Venecuela, Cambodia 
- Kambodija - Kambodžė, Le- 
banbnas - Libanas.

Mūsų mokslo žmonės, studi
jos gale duodami bibliografiją, 
duoda ir knygos išleidimo vie
tą, pav. Warszawa, Vilnius, Či
kaga. Atrodo, priimta rašyti 
vietovės pavadinimą,' kaip ji 
ištariama tos valstybės kalbo
je. Bet kodėl autorius šalia 
Warszawa ir Vilnius rašo Čika
ga, o ne Chicago? Tai gan daž
ni atsitikimai, ir toks nenuo
seklumas kenkia geram moks
lininko vardui.

Plačiai yra vartojama ir ka
butė (apostrofas) priešais lie
tuvišką galūnę, bet dažniausiai 
ši sulietuvinimo priemonė tik 
dar labiau padidina makalynę, 
jei ji pavartojama tik atskirais 
atvejais. Vienas tautietis mūsų 
spaudoje nuolat vartoja loty
nišką terminą (kilm. linksnio): 
Lithuania’os Propria’os.

Vertimas iš kiriliško rašto 
vietovardžius (taip pat ir as
menvardžius) kartais taip su
gadina, kad vos begali atpažin
ti. Ar nebūna kartais taip, kad 
du istorikai rašo apie vieną ir 
tą patį įvykį, bet skaitant — 
veikėjai ir vietos lyg tai nesu
tampa. ..

Skyrybos ženklai
Aiman, taip ir norėtųsi su 

tuo viduramžių ponu tarti: 
“Palikite viltį visi, kurie čia 
įeinate!” Dėkime ranką ant šir
dies ir prisipažinkime: kiek iš 
mūsų žinome kur dėti kablelį, 
brūkšnį, dvitaškį ar kitus ženk
lus? Jei sakau “dėkime”, tai 
turiu mintyje ne vien tik mus, 
liaudį, bet ir pateptuosius — 
baigusius aukštą, aukštesnį ar 
aukščiausią mokslą. Einama 
nuo vieno kraštutinumo iki ki
to. Dažnas bando naudotis mo
kyklose išmoktom taisyklėm, 
bet patekęs į painesnį sakinį 
suklumpa. Kartą pasitaikė 
rankraštyje ilgesnis sakinys 
(net su 9 kableliais!). Teko ge
tai įsiskaityti, kol buvo pagau
ta sakinio mintis. Tačiau išme
tus du nereikšmingus žodžius 
ir penkis kablelius, vieną kab
lelį pakeitus tašku kableliu ir 

ir tautinę reikšmę, nes žmogu
je šios dvi vertybės siekia pa
čias giliausias dvasines gelmes. 
Tautinis aspektas ypatingai yra 
svarbus mum, gyvenantiem 
tremtyje ir nešantiem ypatin
gą atsakomybę savo tautai.

Žmogaus tautinę prigimtį su
prato ir n Vatikano susirinki
mas, įvesdamas tautinį pobūdį 
į liturgiją. Tokia tautinė litur
gija bei tautinė parapija, kad 
ir tremtyje, savaime reikalau
ja tautinės hierarchijos — sa
vivaldos. Idealiausia, anot pa
skaitininko, būtų turėti savo 
vyskupiją, bet, kol jos nėra, 

vieną žodį iš sakinio galo per
metus daugiau į priekį — ga
vosi sklandus sakinys.

Manding, nesuklysiu pataręs, 
kad geriau dėti mažiau kable
lių ir pasinaudoti tašku kable
liu (;). Gal tik vienas iš dešim
ties rašančių tepanaudoja tą 
svarbų skyrybos ženklą. O kaip 
dažnai jis palengvina sakinio 
mintį perprasti.

Tiesioginė kalba, kaip žino
me, imama į kabutes. Tačiau, 
kuomet tiesioginės kalbos įtar- 
pas susideda iš kelių pastraipų, 
kabutės vartojamos trejopai: 
a) kabutės prieš pirmąjį žodį 
ir po paskutiniojo; b) kabutės 
prieš kiekvienos pastraipos pir
mąjį žodį ir uždaromosios ka
butės paskutinės pastraipos 
gale; c) kiekviena pastraipa 
paimta į kabutes. Kiek teko 
patirti, dauguma vartoja pir
mąjį rašymo būdą.

Kuomet tiesioginėje kalboje' 
vartoti kabutes ir kada brūkš
nį — palieku pasisakyti rašto 
žinovams.

Kas pasakys, kur dėti tašką: 
prieš uždaromąsias kabutes, 
ar po jų? Negavus ligšiol 
iš niekur tinkamo atsakymo, 
teko pačiam pasigaminti “tai
syklę”: jei visas sakinys paim
tas į kabutes, rašau “... ir gy
veno laimingai dar ilgus me
tus” Tačiau jei sakinys baigia
si vienu ar pora žodžių kabu
tėse — ... ir gyveno laimingai 
dar ilgus metus savo “dvare”.

Panašiai yra ir su skliauste
liais: jei žodžiai skliausteliuose 
yra daugiau ar mažiau tęsinys 
viso sakinio — taškas eina po 
skliaustelio: ... yra Anksčiau
sias Gėris (ne vertybė, nes ver
tybė yra jau vertinama). Ta
čiau: Ten bus verksmo ir dan
tų griežimo. (Lk. 13, 28)

Kampuoti skliausteliai [ ] 
vartojami citatose norint įterp
ti paaiškinamąjį žodį — tuo 
pasakant, kad tas paaiškinama
sis žodis nepriklauso citatos 
autoriui. Arba, sakysime, bib
liografas, aprašydamas leidinį, 
deda išleidimo vietą ar datą į 
kamp. skliaustelius, jei pačiam 
leidinyje to nėra pažymėta.

Nežinau, kokiais sumetimais 

bene geriausia būtų telktis į 
Religinį Centrą, pagrįstą viso
mis lietuviškomis parapijomis ir 
visais lietuviais. Į parapijas tu
rėtų jungtis lietuviškos organi
zacijos, o sykiu turėtų eiti ir 
lietuvių architektūra, muzika 
bei menas. Parapija turėtų būti

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ 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 — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

TESTAMENTAI IR
SOVIETŲ ADVOKATAI 

Klausimas
Prieš kurį laiką radau labai 

Įdomų Tamstos atsakymą tei
sių patarimų skyriuje. Šis at
sakymas liečia testamentų su
rašymą tiem žmonėm, kurie tu
ri giminių Lietuvoj.

Aš taip pat turiu giminių 
Lietuvoj ir ruošiuosi sudaryti 
testamentą. Bet nesu tikra, 
kaip būtų geriausia jį sudaryti, 
kad jis būtų naudingas mano 
Lietuvoj esantiem giminėm.

Mano draugai sako, kad, jei 
aš palikčiau jiem pinigais, tai, 
girdi, Amerikos valdžia neleis 
pinigų išsiųsti ir užšaldys tes
tamentą. Jei taip yra, tai gal 
būtų geriau pasiųsti giminėm 
jų dalį siuntiniais, išdėstant 

dažnas vartoja :— (ar net ir 
—:), -tai lygu pasakymui 
“sviestas sviestuotas”. Taip pat 
šie du ženklai yra maišomi, ir 
dedamas dvitaškis, kur reika
linga dėti brūkšnys, ar atvirkš
čiai. Dar dažniau yra maišoma 
brūkšnys ir brūkšnelis. Brūkš
nelis, be savo tiesioginės pa
skirties žodžiui perkelti, yra 
vartojamas ir dviem žodžiam 
sujungti: suomiai-ugrai, sava- 
noris-kūrėjas, inžinierius-archi
tektas; brūkšnys gi — daugiau 
ar mažiau minčiai pratęsti, ar
ba kaip šiame sakinyje, vietoje 
žodžio “vartojamas”.

Štai pavyzdys, kur kableliai, 
brūkšnys, dvitaškis, brūkšne
lis, taškas, kabutės ir skliaus
teliai yra savo vietoje: “Mat, 
lietuviai dzūkai dzūkuoti ėmė 
neperseniausiai dėl savo kai
mynų slavų tam tikrai dzūkuo- 
jančios kalbos, besiskverbian
čios į vakarus — vis gilyn į 
baltus: į lietuvius ir latgalius 
-latvius.” (P. Būtėnas)

Anglų kalbos rašyboje laiko
masi griežtai taisyklės, kad 
brūkšnys ar brūkšnelis varto
jami be tarpelių; lietuvių kal
bos rašyboje brūkšnys varto
jamas su tarpeliais iš šonų. 
Rašant mašinėle labai prašoma 
skirti — nuo - (brūkšniui duo
dant dvigubą ženklą --). Tai 
yra labai svarbu moksliniuose 
darbuose, kur rinkėjas dažnai 
nėra pajėgus atspėti, kurį ženk
lą autorius turįs mintyje.

Labai svarbu nusistoti pa
galiau dėl taško ir kablelio 
vartojimo skaičiuose. Jei Lie
tuvoje buvo rašoma 10.000 ir 
1,5%, tai čia rašoma atvirkš
čiai: 10,000 ir 1.5%. Mes, lie
tuviai išeivijoje, patekome į 
kryžkelę ir nors daugumas var
tojame vakarietišką sistemą, 
yra vistik tautiečių, kurie, gal 
būt, seno įpratimo įtakoje, dar 
vis rašo 10.000 ir 1,5%.

Parašai po nuotraukomis 
dažniausiai baigiami tašku, 
nors yra priimta baigti ir be 
taško. Tai grynai technikos da
lykas, tačiau turėtų būt laiko
masi vienodumo viename lei
dinyje.

(Bus daugiau)

tvirtove, kurioje vyktų tikinčių
jų kultūrinis augimas.

Diskusijose buvo prieita iš-
vados, kad tautinės parapijos 
kunigai yra morališkai įpareigo
ti prieš Dievą rūpintis ir tauti
niu aspektu savo tikinčiųjų ti
kėjime, nors patys būtų ir kito
kių įsitikinimų tuo atžvilgiu.

•
Po pertraukos įvyko simpo- 

(nukelta į 5 psl.)

per kelerius metus.
Būtų labai malonu išgirsti 

Tamstos nuomonę ir patarimą, 
kaip būtų tiksliau sudaryti tes
tamentą tuo atveju. Man būtų 
geriau atsakymą gauti laišku.

Skaitytoja, Illinois valstija

Atsakymas
Asmeniškais laiškais i klau

simus neatsakau.
Tamstos klausimas yra labai 

opus visiem, kurie turi gimi
nių Lietuvoj. Šiuo klausimu 
esu rašiusi šiame laikrašty ir 
kituose laikraščiuose.

Kiekvienas žmogus, kuris tu
ri giminių Lietuvoj, yra suinte
resuotas, kad jo giminės turė
tų naudos iš jiem paliekamų 
pinigų ir kad niekas kitas ne
pasipelnytų iš susidariusių ap
linkybių.

Baltijos valstybes įjungus į 
Sovietų Sąjungą, Amerikos val
džia tokio “įjungimo” nepripa
žino. Tačiau, nepaisant tokio 
politinio nepripažinimo, sovie
tai per savo advokatus sugeba 
“gauti” žinių apie asmenis, ku
rie miršta Amerikoj, palikda
mi gimines Lietuvoj. Sovietai 
tada susiranda gimines Lietu
voj, gauna iš jų įgaliojimus 
(powers of attorney), ir taip 
sovietų advokatai prisistato A- 
merikos teismam kaip Lietu
voje esančių žmonių įgalioti
niai.

Sovietų advokatai Sovietijo- 
je pasiima 10 proc. palikimo 
už savo “patarnavimus”, o jiem 
atstovaujantieji Amerikos ad
vokatai pasiima dar 25 proc. 
Niekas tiksliai negalėtų pasa
kyti, kiek naudos žmonės Lie
tuvoj turi iš likusios sumos. 
Be to, įvairios taisyklės Sovieti- 
joje yra nuolat keičiamos, ir 
nuo tų taisyklių priklauso žmo
nių turima nauda iš paliktų pi
nigų.

Todėl tiem, kurie turi gimi
nių Lietuvoj, yra būtina suda
ryti atitinkamą testamentą. Tes
tamento vykdytoju reikia pa
skirti asmenį arba asmenis, ku
rie nusimano šiais reikalais. 
Testamentas turi būti surašy
tas taip, kad vykdytojas turė
tų teisę keisti būdą arba me
todus, kuriais paliekami pini
gai arba turtas būtų perduoda
mi Lietuvoj esantiem giminėm 
jiem naudingiausiomis sąlygo
mis. Toks testamento sudary
mo būdo elastiškumas yra la
bai svarbus.

Jei Tamsta neturi tokio as
mens, kuris sugebėtų ir sutik
tų eiti vykdytojo (executor) 
pareigas, tada Tamsta gali pa
skirti Balfą savo testamento 
vykdytoju. Balfas atidžiai seka 
politines ir ekonomines gaires, 
ir sugebės pasitarnauti Tams
tos giminėm jiem palankiausiu 
būdu.

Asmenys, kurie turi giminių 
Lietuvoj ir miršta nesudarę tes
tamento, palieka savo turtą 
tvarkyti sovietų advokatam. 
Kam tokia perspektyva nepa
tinka, tas turi nedelsdamas su
daryti testamentą pas advoka
tą, kuris pažįsta dabartinę pa
dėtį.

PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS 
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškų Meliodijų įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur . Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stikleli, Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir Šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS
"Atsiminimai iš Balto veik

los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo. Čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun

to skautų įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine, Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, Šiene
lis ralio, Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, Šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu 
5 dol.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan
gus, Jūra gimtoji , Prie 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
doL

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai- 

• na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Lietuvių Tautiniai Šokiai, Aš- 
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Salta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 doL

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

*
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Kovoje už žmogų ir laisvę
Lietuvių Krikšč. Demokratų 

Sąjungos konferencijos 
NUTARIMAI

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos konferencija, 
susirinkusi 1970 rugpiūčio 15- 
16 Clevelande ir apsvarsčiusi 
aktualiuosius klausimus, pri
ėmė tokius nutarimus:

Laisvės kovos klausimu
Konferencija pakartoja LK- 

DS nusistatymą kovoti už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Konferencija įpareigoja vi
sus krikščionis demokratus ir 
kviečia visus lietuvius šią ko
vą vykdyti visomis jėgomis ir 
priemonėmis.

Saugumo konferencijos 
klausimu

Konferencija taria, jog So
vietų Sąjungos siūloma saugu
mo konferencija yra tik dar vie
nas būdas Europos saugumui 
sumažinti ir pavergtųjų tautų 
padėčiai įteisinti. Konferencija 
kreipiasi į VLIKą, prašydama 
imtis visų reikiamų priemonių 
bolševikinei klastai atidengti 
ir Lietuvos interesam apsaugo
ti.
Sovietų Sąjungos — Vokietijos 

sutarties klausimu
Konferencija taria, jog So

vietų Sąjungos — Vakarų Vo
kietijos nepuolimo sutartis ne 
tik nepanaikina 1939 metų Mo- 
lotovo-Ribbentropo slaptų susi
tarimų Lietuvos atžvilgiu, bet

Lietuva susilaukė didelio dėmesio.. .
(atkelta iš 3 psl.)

Europinio masto muzikos or
ganizatorius buvo vilnietis 
smuikininkas Feliksas Janevi- 
čius. Jis paliko savo pėdsakus 
Austrijoj, Italijoj ir ypač Ang
lijoj, kur tampa vienu London 
Philharmonic Society steigėjų 
ir pradeda ruošti garsiuosius 
Edinburgho festivalius, o taip 
pat ir komponuoja.

1805 Vilniuje su dideliu 
choru ir 100 žmonių orkestru 
pirmą sykį Lietuvoje pastato
ma Joseph Haydn oratorija 
“Pasaulio sutvėrimas”.

XIX AMŽIUS 
lietuvių muzikoje “ir tamsus ir 
juodas”. Iš nedaugelio muzi
kų minėtinas Stanislovas Mo. - 
niuszko, kilęs iš gudiškųjų 
Lietuvos žemių, laikomas len
kų nacionalinės operos kūrė
ju. Jis ilgus metus vargonin- 
kavo Vilniuje, kur sukūrė pa
grindinius savo veikalus, tarp 
jų ir operą “Halką”. “Lietu
viškajam” Moniuszkos kūry
bos pradui atstovauja Keturios 
litanijos Aušros Vartų Dievo 
Motinai bei trys mitologinės 
kantatos, skirtos deivėms Mil
dai, Krūminei ir Nijolei.

Kitas muzikas iš Vilniaus yra 
stambus kompozitorius, vėles
nis rusų tvirtovių inžinierius 
Cėz?,r Cui, Vilniaus architekto 
Stuokos-Gucevičiaus vaikaitis. 
Jis yra vienas Rusijos tauti
nės muzikos krypties, vad. drą
siųjų būrelio, steigėjų.

Nepasisekę du dideli sukili
mai suduoda didelius smūgius 
bajorams, kurie iki šiol buvo 
muzikos mecenatai. Puse šimt
mečio užvilkinta baudžiava su
trukdo kurtis miesto buržuazi
jai — masiniam muzikos puo
selėtojui. Vilniaus opera vege
tuoja, kol pagaliau 1862 užda
roma. Tačiau literatūroje, nors 
spauda uždrausta, reiškiasi at
gimimas. Lietuvos praeitis į- 
kvepia tokius Rzeczpospolitos 
patriotus, kaip poetai Mickevi
čius, Slovackis, Kraševskis, 
Kondratavičius ir kit. Jų stip
rūs veikalai inspiruoja muzikus. 
Lenkų kompozitorius Wl. Ze- 
lenski parašo muziką Ad. Mic
kevičiaus poemai “Ęonradui 
Valenrodui”. Italas Amilcare 
Pcnchielli tuo pačiu siužetu su
kuria operą “I Lituani”, vėliau 
pavadinta “Aldona”. Sulenkė
jęs lietuvis Piotr Ryfel parašo 
simfoninę poemą Mickevičiaus 
“Gražinos” tema. Vėliau Jur

juos pakartoja. Konferencija 
kreipiasi į VLIKą, prašydama 
imtis visų reikiamų priemonių, 
kad Vakarų Vokietija neratifi
kuotų kalbamos sutarties, kuri 
įteisintų dabartinę pavergtų 
tautų padėtį.

VLIKo reikalu
Konferencija užtikrina VLI- 

Kui, pavergtos tautos valios 
reiškėjui ir vykdytojui, visoke
riopą paramą ir pasisako prieš 
pastangas įtraukti į VLIKą ne
politines grupes ir tuo būdu 
panaikinti VLIKą kaip tautos 
atstovybę.

LDT reikalu
Konferencija remia Lietuvos 

Diplomatinę Tarnybą ir jos 
•veiklą tarptautinėje srityje, 
kviesdama jos narius nepasi
duoti jokiom pastangom mažin
ti jos reikšmę ar trukdyti jos 
veiklą.

ALT© reikalu
Konferencija remia Ameri

kos Lietuvių Tarybą ir jos veik
lą, talkina jos darbe ir pasisa
ko prieš jos darbų trukdymą 
bei tradicinių prerogatyvų ir 
susitarimų keitimą bei siauri- 
nima.

PLB reikalu
Konferencija ragina visus 

lietuvius jungtis Lietuvių Bend
ruomenės veiklon, siekiant tau
tinio lietuvių išlikimo, šiose 
pastangose kreiptinas ypatin
gas dėmesys į pavergėjo kės-

gis Karnavičius sukuria lietu
vių tautinę operą “Gražiną”. 
Lenkų kompozitorius Jarecki 
parašo operą “Mindaugas, Lie
tuvos karalius”, pagal to pačio 
vardo Slovackio tragediją. Iš 
Trakų apskr. kilusį kompozito
rių Gavronskį sukurti operą 
“Pajautą” įkvepia Bernatavi
čiaus romanas “Pajauta —Liz
deikos duktė arba Lietuviai 
XIV amžiuje”. Prancūzų kom- 
poz. Sylvio Lazzari sukuria mu
zikinę pantomimą “Le Saute- 
riot” apie 1863 sukilimą.

Susipažinęs su Rėzos leidiniu 
“Pamarėnų, prūsų ir lietuvių 
dainos”, čekas Dvorak parašo 
penkias “Lietuviškas dainas” 
vyrų chorui. Iš lietuviškos šei
mos Švenčionyse kilęs komp. 
Mieczyslaw Karlowicz 1908 pa
rašo savo “Rapsodją litewska”. 
Vertas suminėti isrutiškio pro- 
fes. Makso Lauriškaus kvinte
tas pučiamiesiems instrumen
tams “Aus Litauen” op. 23.

Domėjosi lietuviška temati
ka ir rusų kompozitoriai. Bol- 
šoi Teatr dirigentas Nikolaj Se- 
mtonovič Golovanov parašo 
kantatą “Princesė Jūrata” ir 
gauna už ją premiją. Igor Stra- 
vinski panaudojo lietuvių me
lodijas garsiajame “Le Sacre 
de Printemps”. Modernistas 
Aleksandr Skriabin parašęs vie
ną veiksmą operai “Kęstutis 
ir Birutė”. Ir t.t.

Retai kuri maža tauta susi
laukė tokio didelio dėmesio mu
zikos srity, kaip lietuviai. Nors 
rašė kitų tautų žmonės, bet jų 
kūriniai sudaro Lietuvos muzi
kos istorijos dalį.

(Bus daugiau) 

Pittsburg iečių ekskursija Romoje prie iv. Petro ba
zilikos laiptų.

lūs tautinio išlikimo troškimą 
panaudoti nusigrįžimui nuo tau
tos ir valstybės nepriklausomu
mo siekio.

Santykių su kraštu reikalu
Konferencija pakartotinai ta

ria, jog —
1. Vienintelis pateisinamas 

ryšių būdas ir šiandieną tebė
ra santykiavimas grynai asme
ninėje ir privatinėje plotmė
je.

2. Bendravimo, santykiavimo 
ar bendradarbiavimo frazės 
.tautinio išlikimo troškulio nie
kuomet nenumalšins, nes už jų 
slepiasi pats naujausias komu
nistinės Rusijos ginklas politi
nei emigracijai sužlugdyti.

3. Tiem lietuviam, kurie pa
vieniai įsigyja pavergėjų pasi
tikėjimą kelionėm pas laisvuo
sius brolius, visais atsitiktinių 
kontaktų atvejais turi būti per
teiktas nepalenkiamas mūsų 
nusistatymas —siekti laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos, — 
Lietuvos partizanai amžiam liks 
tos kovos pirmūnais,—toje ko
voje drausmingai pasiduoti lais
vųjų lietuvių politinei vadovy
bei.

4. Laikydami sovietinį ko
munizmą didžiausiu Lietuvos 
priešu, lietuviai krikščionys de
mokratai laiko savo pareiga 
skelbti komunizmo Lietuvai 
padarytas skriaudas, atidengti 
komunizmo kėslus ir kovoti su 
defetistinėmis nuotaikomis, sie
kiančiomis nuslopinti lietuvių 
antikomunistinį nusis tatymą 
ir nepriklausomybės siekimą.

Konferencija nuoširdžiai 
sveikina:

Kenčiančią tautą ir kovojan
čius brolius, kurie savo auka, 
kančia ir meile užtikrina Lie
tuvai amžiną garbę ir didybę;
Lietuvių krikščioniškosios de

mokratijos tėvą prelatą Myko
lą Krupavičių, vyskupą Vincen
tą Brizgį, vyskupą Antaną 
Deksnį, Vyriausiąjį Lietuvos

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho Lietuvos vyčių 

19 kuopos narių ir rėmėjų gru
pė su bendra ekskursija liepos 
7 lankėsi Europoje ir liepos 7 
dalyvavo lietuvių koplyčios pa
šventinimo iškilmėse Vatikane, 
Romoje. Važiavo pačios veik
liausios kuopos narės. Prie jų 
dar prisijungė močiutė Količie- 
nė, kuri taip pat sudarė gali
mybę keliauti dviem anūkėm ir 
pranciškietei seselei M. Pran
ciškai. Prie jos prisidėjo sese
lė M. Alvema. Viso iš Pitts- 
burgho buvo 10 asmenų.

Jei vyčių centro valdybos pir
mininkas dr. J. Stukas didžiuo
jasi, kad iš New Jersey valsty
bės važiavo trys kunigai, kurie 
puošė visą ekskursiją, tai ir 
mes turime progos pasididžiuo
ti savo seselėm vienuolėm — 
pranciškietėm.

Ekskursijos dalyviai tikrai 
džiaugiasi, turėję progos daly
vauti šiame dideliame Lietuvos 
vyčių išvažiavime į Europą, 
kur patyrė tiek daug spūdžių, 
dalyvavo Šv. Petro bazilikoje į- 
rengtos lietuvių koplyčios pa
šventinimo iškilmėse. Dabar vi
si laukia panašios progos, kad 
vėl galėtų keliauti.

Darbininko skaitytoja

Jubiliejinio ateitininkų kongreso garbės prezidiumas. Iš k. į d. kun. V. Martinkus, dr. Domas Jasaitis, K. Klei
va, L. Simutis, dr. J. Pikūnas — Ateitininkų Federacijos vadas, vysk. V. Brizgys, gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, St. Bąrzdukas, dr. A. Damušis ir Br. Nainys. Nuotr. Z. Degučio

Išlaisvinimo Komitetą, Lietu
vos Diplomatinę Tarnybą, A- 
merikos Lietuvių Tarybą, Lie
tuvių Bendruomenę ir visus po 
pasaulį išblaškytus brolius;

Ateitininkų Federaciją, šven
čiančią garbingą 60 metų su
kaktį ir toliau atliekančią išskir
tinai reikšmingą misiją lietuviš
kojo jaunimo ir visuomenės 
tarpe;

Lietuviu Kataliku Mokslu A- 
kademiją, savo kūrybine veik
la prasmingai turtinančią 
mokslo žiniją.

UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Žygio už Tikėjimo Laisvę ko
mitetas, protestuodamas dėl 
kun. L. Kunevičiaus persekioji
mo, buvo pasiuntęs Jungtinių 
Tautu sekretoriui U Thant ant
rą laišką. Šio laiško kopija ir 
40 Lietuvos kunigų laiškas pa
vergėjam vėliau buvo pasiųs
ti kiekvienam nekomunistinės 
vyriausybės ambasadoriui prie 
Jungtinių Tautų. Kaip ir pra
ėjusių metų vasarą, vėl buvo 
parašyta 119 asmeninių laiš
kų.

Iš dėkojančių bei pritaran- 
čių atsakymų dėmesio vertas 
yra Kanados ambasadoriaus 
Ivon Beaulne laiškas, kuriame 
jis pažada skatinti pagarbą 
bei apsaugą žmogaus teisėm ne 
tik Jungtinėse Tautose, bet ir 
tiesioginiuose Kanados santy
kiuose su Sovietų Rusija.
Amerikos ambasadorius Char

les W. Ycst užtikrina, kad JV

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
Siunčiu auką------------statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbes fundatorius ($1000) O Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui.........................................................................................

ADRESAS................................................................................................................................................... ..........
r

................................. ............................................ ............ Zip Code.... ...... .........
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

TEOLOGINE SEKCIJA.
(atkelta iš 4 psl.) 

ziumas tema “Krikščionis tarp 
kolektyvismo ir individualiz
mo”. Simpoziumui pirmninka- 
vo kun. Stasys Yla. Dalyvavo 
prof. dr. Antanas Ramūnas-Pa- 
plauskas, kun dr. Valdemaras 
Cukuras ir kun. dr. Pranas Gai
da.

Dr. Ramūnas pristatė pačią 
temą, pabrėždamas, jog pa
saulis yra susiskirstęs pusiau: 
vakarai yra linkę į individua
lizmą, rytai — į kolektyvizmą. 
Bendrai problema esanti santy
kio tarp asmens ir visuome
nės klausime.

Kun. Cukuras pristatė indi
vidualizmo sąvoką, jos žy
mes bei istorinę raidą. Anot jo, 
individualizmui rūpi pabrėžti 
asmens nepakartojamumą bei 
asmens laisvės neribotumą au
toriteto ir bendruomenės atžvil
giu? •' ■ ' .* • ' 

delegatai naudoja ir naudos 
kiekvieną progą pabrėžtinai 
priminti Sovietų Sąjungai ir 
pasaulio bendruomenei, jog 
tautos Sovietų Sąjungos ribo
se “turi tą pačią teisę apspręs
ti savo likimą, kaip ir vadina
mųjų kolonijinių kraštų žmo
nės”, ir kad JAV delegatai ne
siliaus “spausti Sovietų Sąjun
gą leisti šia teise pilnai nau
dotis”.

Po pustrečio mėnesio, pats 
paskutinis, labai formaliai at
siliepė ir JT sekretorius U 
Thant. jtl

Kun. Gaida ieškojo vietas 
krikščioniui individualistinio ir 
kolektyvistinio pasaulio sfero
se. Anot jo, ir vienoje ir ant
roje krikščionis turi gyventi, 
nors jis abi prašoka. Jis gyve
na priverstinio kolektyvizmo 
ir laisvojo individualizmo grės
mių akivaizdoj, nes ir vienas ir 
kitas Kristų nudievina, ir todėl 
krikščionio padėtis tampa la
bai trapi. Jis pasijunta tarsi ra
telis, turįs atlaikyti išorinį spau
dimą, o tam jau reikia herojiš
kumo. Pirmoji garbinga išei
tis būtų gynyba, tačiau skatinti
na krikščionyje kristoforiškoji 
laikysena, kuri iškeltų asmens 
reikšmę, prašokančią individo 
ir kolektvvo sąvokas ir vedan
čią į krikščionybę, kuri yra as
mens sąvokos atradėja. Anot 
kun. Gaidos, individualizmo ir 
kolektyvizmo sankryžoje asmuo 
stovi kaip dinamiška būtybė: 
horizontaliai — atrandanti ki
tus asmenis ir su jais santy
kiaujanti (bendruomenė), o ver
tikaliai — santykiaujanti su 
Dievu (religija).

Toliau vyko visa eilė disku
sijų su klausytojais.

Sekcijos programai pasibai
gus, visi dalyviai buvo pakvies
ti susipažinimo vakarienei. Tė
vų pranciškonų kavinėje buvo 
paruoštas šaltas bufetas ir gė
ralų baras. Tokiu būdu visi tu
rėjo progos pirmąjį vakarą fi
ziškai pasistiprinti ir dvasiš
kai pabendrauti. S. J.

ĮiŠ VISUR
— VI. Pūtvio raštų I-sis to

mas spausdinamas Lietuvių 
Šaulių Sąjungos pastangomis. 
Prie šio tomo bus 100 pusla
pių Pūtvio biografijos priedas. 
Šių raštų vyr. redaktorius — 
š. Aleksandras Mantautas.

— Vilniaus krašto lietuvių 
suvažiavimas šaukiamas spalio 
9-11 Londone, Ont., Kanadoje. 
Tuo metu vyks Kanados lietu
vių dienos.

— Sol. E. Kardei ienė iš 
Montrealio, Kanados, vasaros 
atostogas 'praleido Kennebunk- 
porte, Maine, prie Atlanto van
denyno, lietuvių pranciškonų 
vasarvietėje. Ten taip pat atos
togavo sol. I. Nauragis, sol. V. 
Jonuškaitė, Blandytė ir kt.

— Pr. Baltuonis, medžio 
šaknų skulptorius Montrealy, 
Kanadoje, pakviestas į Montre
alio “Expo” parodą, į tauty
bių paviljoną. Jo kūriniai “Ai
das”, “Katedra”, “Vizija” ir 
“Aukuras” išstatyti “Pavilion 
Mosaique”.

— JAV LB centro valdyba 
bendraraščiu kreipėsi į visas 
LB apylinkių ir apygardų val
dybas, kviesdama jas atsiųsti 
atstovus į PLB valdybos ruo
šiamą Bendruomenės — Spau
dos — Radijo dieną rugsėjo 
18 - 19, Tabor Farm, Sodus, 
Michigan. Centro valdyba taip 
pat pakvietė V ir VI tarybos 
narius.

—Viena tarptautinė ne lie
tuvių ir ne katalikų organiza
cija susidomėjo Bažnyčios per
sekiojimu Lietuvoje. Kad pa
gelbėtų persekiojamiem, ši or
ganizacijai suteikė 500 dol. au
kų ir pažadėjo ateity remti. LK 
RŠ valdyba yra dėkinga jai 
ir tuo pačiu prašo lietuvių or
ganizacijas atsiminti savo au
komis persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoje.

— Lietuviu Žurnalistu Są
jungos I suvažiavimą Tabor 
farmoje, Sodus, Mich., rugsėjo 
18 rengia centro valdyba. Ja
me bus aptartos Lietuvių žur
nalistų Sąjungos dabartinės 
problemos ir ateitis.

— Lietuviu. - amerikiečiu 
konservatorių klubas rugsėjo 
18, penktadieni, 8:30 vai. vak. 
Union Savings and Loan As
sociation Hall patalpose Cleve
lande rengia mėnesinę paskai
ta. Ši karta kalbės J. William 
Petro tema “Stand up and be 
counted”.

— Dail. J. Bagdonas New 
Yorke tapo tris paveikslus par
tizaninėmis temomis. Viename 
vaizduojamas Daumanto prasi
veržimas į Vakarų pasaulį, ki
tuose — partizanų štabas miš
ke ir kautynės pamiškėje. Dail. 
J. Bagdonas savo kūrinių pa- 

’rodą rengia spalio 17 - 24 Det
roite.

— Lietuvių filatelistų drau
gija Lietuva spalio 23-25 mi
nės 50 m. sukaktį nuo Lietu
vos Steigiamojo seimo sušau
kimo. Sukakties proga bus lie
tuviškų ir kitokių pašto ženk
lų paroda Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Bus specialus 
skyrius atžymėti buv. prezi
dentą a. a. A. Stulginskį. Pa
rodoj bus išstatytas ir Lietu
vos, Klaipėdos ženklų repre
zentacinis rinkinys, kuris yra 
saugomas grąžinti į Lietuvą, 
kai atgaus nepriklausomybę. 
Parodos metu bus išleistas 
specialus leidinys, skirtas Stei
giamojo seimo 50 m. sukakčiai 
minėti. Paroda suinteresuoti ir 
amerikiečiai, kurie turės 14 
stalu.

— Lietuvių sodybai prie Syd- 
nejaus statyti vietos moterų 
Socialinės Globos Draugija jau 
turi arti 9000 dol. Kadangi šios 
rūšies statybai vyriausybė prie 
vieno dolerio prideda savo du 
dolerius, tikimasi, kad su 27, 
000 dolerių statybą bus gali
ma pradėti. Reikalinga žemė 
gauta veltui ir atleista nuo 
mokesčių. Savanoriai lietuviai 
statybos plotą apvalė, palikda
mi dekoratyvinius medžius.
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ĄŽUOLAS IR GINTARAS BALTIJOJE

“PERKŪNO” STOVYKLA ATLANTO PAKRAŠTYJE

Šią vasarą, rugpiūčio 1-8, bu
vo suruošta Brolijos vadovų la
vinimo Ąžuolo mokyklos ir ,Se-. 
serijos vadovių lavinimo Gin
taro mokyklos stovykla Mont- 
realio lietuvių Baltijos stovyk
lavietėje.

Ąžuolo stovykloje buvo 4 
skiltys su 26 stovyklautojais ir 
9 vadovais, instruktoriais bei 
talkininkais. Gintaro stovyklo
je buvo 10 skilčių su 65 sesė
mis ir 11 vadovių.

Ten pat stovyklavo ir Mont- 
realio skautai bei skautės (tai 
buvo jų stovyklos antroji savai
tė) ir jų vadovai.

Kiekviena stovykla užsiėmė 
atskirai, tik kada-ne-kada visos 
drauge vėliavų aišktėje atlikda
vo apeigas, būdavo prie bend
rų laužų ar kitaip apsireikšda
vo kartu.

•
Ąžuolo stovyklos programa 

buvo vyriška: — visi sunkiai 
dirbo, skubėjo, užsiėmė pionie
rių darbais, varžėsi, atlikinėjo 
Įvairius uždavinius ir vis .. .ne
turėjo laisvo laiko.

Skautininkas Č. Kiliulis, ne-, 
seniai pats išėjęs skautų vadų 
lavinnimo Gilwelio kursus pas 
amerikiečius, stengėsi per 
trumpą šios stovyklos laiką su
kurti gerą skautiškojo lavini
mosi bei užsiėmimo nuotaiką. 
Jam pagal planą ir programos 
išdėstymą uoliai talkino būrys 
instruktorių, kiekvienas vesda
mas tam tikras užsiėmimų rū
šis.

Per dieną vyrai kartą valgy
davo bendroje valgykloje, o 
likusius kartus — patys vir- 
davosi savo skiltyse. Ir tai bu
vo puikus ir Įdomus užsiėmi
mas. Net skautės varvindavo 
seilę, matydamos pačių stovyk
lautojų skaniai paruoštus val
gius.

Vadovai Ąžuolo ir Gintaro mokyklą uždarant. Iš k. j d. v.sl. 
Juozas Danys, s. Juozas Picčaitis, v.s. Romas Otto, v.s. Antanas 
Saulaitis ir kun. S. Kulbis.

Atlanto rajono Ąžuolyno stovyklavietė. Nuotraukom rūpinosi
p*. Romas Pakalnis. Ii lėktuvo fotografavo Fr. Ignatawski.

Vieną dieną, kai jau ir kiti 
iš jų išmoko virti lauke, buvo 
suruošta tikra puota, kurioje 
vaišinosi koks 120 žmonių, 
skautų ir skaučių skiltys, lau
žuose, žarijose, . dūmuose bei 
pelenuose gamintais valgiais. 
O kokių ten buvo skanumynų!

Pionierių darbai taip pat ver
ti dėmesio: ilgas virvinis til
tas, aukštas bokštas, visokie 
plaustai, Įvairiausi Įrengimai 
stovykloje, apie palapines ir 
visur. Mazgai surišti taisyklin
gai; Įrangos laikosi!

Nakties iškyla. Visokie užda
viniai stovykloje ir už jos.

Paskutini vakarą, laužui 
anksčiau užsibaigus, visi ir vi
sos tyliu žygiu nukeliavo apie 
pusantros mylios ir ten gražio
je aikštelėj jau buvo suliepsno
jęs laužas; Įspūdingai aidint 
skauto-ės Įstatų žodžiams bei 
trumpiems aiškinimams, visi ty
liai sėdėdami mąstė, susikaupė 
ir, neilgoms iškilmėms užsibai
gus, visi tvarkingai ir tylėda
mi (!) grižo Į savo stovyklas.

•
Montrealio Baltijos stovyk

lavietė labai Įdomioje vietoje, 
kalnuose, prie ežerų, beveik to
li nuo gyventojų. Vieta puiki. 
Kokia ten, būtų stovykla suma
niems skautams pionieriams 
stovyklauti! Sąlygos, kurių ka
žin ar gali rasti kitose stovykla
vietėse.

Stovyklautojų buvo iš New 
Yorko, Bostono, Worcesterio, 
Waterburio, Putnamo, Hart
fordo, Elizabetho, Chicagos, De
troito, Hamiltono, Toronto ir 
net iš Kalifornijos. Chicagos tai 
visas autobusas ir pusė lėktuvo 
atidundėjo.

Tokių stovyklų bus ir dau
giau. Jau planuojama kitai va
sarai. O ligi tol reikia padirbė
ti savo vienetuose ir pasiruošti.

A.S.

Garbės vartai vadovybei. Matosi v.s. I. Lukoševičienė, s. S. Su 
batienė, s. B. Vindašienė, S. L. Milukienė, v.s. A. Saulaitis ir
vyr.sk. v.sl. A. Dabrilaitė.

Ąžuolo mokykla žygiuoja su kepsniais

Gintaro mokyklos uždarymo iškilmės

Skautai vyčiai iškylavo “Ąžuolyne”
Rugpiūčio 14-16 Atlanto Ra

jono stovyklavietėje “Ąžuoly
ne” vėl suskambo jauno ryž
to kupinos dainos. Tai savait
galinė iškyla, sutraukusi skau
tus vyčius ir kandidatus iš 
New Britain, New Yorko ir Wa
terbury. Drauge iškylavo Wa
terburio vilkiukai ir Waterbu
rio vyr. skautės, vadovaujamos 
ps. š. Petruškevičienės ir Z. 
čerkienės.

Plačiai išsisklaidžiusios pa
lapinės, lyg po lietaus išlindę 
grybai, tartum sakyte sako 
viena kitai: — čia mūsų miš
kas, čia vietos daug, čia ir kvė
puoti daug lengviau ...

New Yorko “Perkūno” d-vės 
skautai vyčiai ir kandidatai, va
dovaujant draugovės drauginin
kui s.v.v.sl. Broniui Nemickui 
ir “Tauro” tunto t-kui s. Vy
tautui Kidoliui, tuojau pat pra
deda praktiškai Įgyvendinti at
sivežtuosius uždavinius. Tvar
kingai uniformuoti išvyksta žy
giui, kurio metu atlieka ir 
tam tikrus pratimus.

Stovyklavietę žaibo greičiu 
aplekia gandas: New Yorkas 
ruošiasi vyčio Įžodžiui! Tačiau 
gandas liko tik gandu ... Sau
lutei skubant Į vakarus, prie 
bendro laužo rinkosi visi: vil
kiukai, sesės, vadovai ir .. .N. 
Y. vyčiai kandidatai. Iš pradžių 
nedrąsi, kukli, prasideda dai
na. Juo toliau, juo ryžtingiau 
ji suskamba. Atrodo, kad “Ą- 
žuolynas” lyg ir nustebo dai
nos skambėjimu. Nusiramino 
vėjelis, judinęs ąžuolų lapus, o 
mėnulis pasistiebė pro medžių 
viršūnes. Kylanti laužo liepsna 
tarytum nešė dainos žodžius: 
mūsų mintys lekia baltu vyčiu, 
o krūtinę puošia lelija ...

Bendram laužui naujų “ki
birkštėlių” atnešė waterbu rie
tės vyr. skautės I. žiugždai- 
tė ir D. Melnikaitė, kurios mū
sų lietuviškai visuomenei dar 
žinomos ir kaip “Dainuojan
čios Rūtos”.

Iškyloje ir bendrame lauže 
dalyvavo svečiai iš New Jer
sey — inž. Br. Nemickas su 
šeima, iš New Yorko — Klemas 
Budreckas su šeima, New Yor
ko Akademinio Skautų Sąjū
džio Skyriaus Vedėjas fil. Eval
das Remeza su žmona ir kiti.

Dalyvis

Liet. Skauty Brolijos ir Se
serijos vadovu-ių studijinis su
važiavimas Įvyks spalio 31— 
lapkričio 1 Clevelande.

Suvažiavimui ruoštis komisi
ja prašo vadovus nedelsiant re
gistruotis ir pranešti savo vie
netų dalyvių skaičių.

New Yorko “Neringos” ir 
“Tauro” tuntų skautų-čių suei
gos pradedamos spalio 3 d. 2 
vai. popiet. Tėvų Pranciškonų 
Kultūros židinyje, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y.

Sueigos bus skautams, skau
tėms, vilkiukams ir paukšty
tėms. Ten pat bus ir naujų na
rių registracija.

Tun tini n kai

Šiais metais Atlanto Rajono 
skautai ir skautės ir vėl susi
būrė bendrai stovyklai Spen
cer, Mass., 4-H stovyklavietėje. 
Stovykla vyko nuo rugpiūčio 
30 iki rugsėjo 7. Joje stovyk
lavo apie 350 skautų, skaučių, 
Įskaitant ir savaitgalinius sto
vyklautojus. Stovyklavo taip pat 
vilkiukai, paukštytės, sk. vyčiai, 
vyr. skautės. Seserijcs pasto- 
vyklėje stovyklavo ir židinietės 
iš Įvairių rajono vienetų.

Po ilgokos pertraukos šioje 
stovykloje teko pamatyti ir bos- 
toniškius jūrų skautus, vado
vaujant j. ps. Gintarui Čepui.

Bendras stovyklos vaizdas 
buvo malonus. Sumanių vado
vų prižiūrimi, visų šakų skau- 
tai-ės atlikinėjo uždavinius, sta
tėsi Įrengimus, linksminosi lau
žuose. Niekas nebuvo be dar
bo. Visur jautėsi pasišventu
sių vadovų ir darbščių skautų 
pastangos.

Šiai stovyklai vadovavo s. M. 
Subatis, Atlanto Rajono Va
das. Brolijos viršininkas — 
ps. G. Surdėnas, kuriam talki
no paskirų pastovyklių virši
ninkai: skautų vyčių — ps. K. 
Matonis ir vilkiukų — s.v. si. 
A. špakauskas.

Seserijai vadovavo ps. B. 
Zdanienė su savo pagelbininkė- 
mis: paukštyčių pastovyklės 
virš. ps. A. Saimininkienė, ska 
čių ps. D. Surdėniene, vyr. 
skaučių — seselė vyr. sk. D. 
Keblinskaite ir vyr. sk. A. Pa- 
lubeckaite ir židiniečių — s. 
R. Moliene.

Sunku būtų suminėti visus 
vadovus ir kitą stovyklinį per
sonalą, nes jų buvo nemažas 
būrys, kad būtų kuo geriau
sios sąlygos stovyklautojams, 
kiekvienas turėjo jam skirtą 
užsiėmimą.

Taip bedirbant, besitobuli
nant, artėjo ir stovyklos pabai
ga. Stovyklai artėjant Į pabai
gą, daugumas visų šakų skau
tų-čių spėjo Įsigyti aukštesnius 
patyrimo laipsnius, o kai kurie 
ir pasipuošti naujais kaklaraikš- 
čiais.

Ypač paminėtina vyr. skau
čių ir sk. vyčių Įžodžiai, kurių 
metu Į vyr. skaučių eiles Įsi
jungė sesės: G. Jucėnaitė, L. 
Dapkutė, D. Šimanskytė, V. 
Aleksandravičiūtė, R. Aleksan
dravičiūtė ir R. Jurkevičiūtė, gi 
ankstyvą sekmadienio rytą pa
sigirdo iš Įžodžio grįžtančių vy
čių skambi daina. Kas iš stovy
klautojų nepatingėjo atsikelti, 
galėjo pasveikinti naujai viole
tiniais kaklaraikščiais pasipuo
šusius šiuos brolius: K. Grigai-

Mieli Broliai ir Sesės,

Pasibaigus vasaros atostogom 
vėl grįžtame prie skautiškos 
veiklos. Tegul apie mūsų dar
bus ir sumanymus žino ne tik 
mūsų tėveliai ir vadovai, bet 
ir visa plačioji lietuvių visuo
menė.

“Skautų Pastogė” šiame 
laikraštyje pasirodys kiekvieno 
mėnesio pradžioje. Siųskite 
savo veiklos aprašymus, prane
šimus ir nuotraukas šio sky
riaus redaktorei ne vėliau kiek
vieno mėnesio 1-3 d.

Budėkime!
ps. B. Kidolienė

Sesės gintarietės skaito aktą broliams ąžuoliečiams ypatingame 
susitikime. Visos nuotraukos ii Gintaro ir Ąžuolo stovyklos v. 
Kiliulio.

LSB VS v.s. Petras Molis prisega ordiną Howard Beudette 
“Perkūno” stovykloje. Iš k. j d. s. M. Subatis, amerikiečių skau
tų atstovai, v.s. P. Molis, H. Beudette, s. D. Siemaškienė, v.s. 
*C. Saulaitienė. s. A. Bobelis ir s. S. Subatienė. Nuotr. A. Glodo

s. M. Subatis įteikia dovanėlę jauniausiam “Perkūnsargio” re
dakcijos nariui — vilkiukui Dariui Bobeliui. Toliau matosi Per
kūno stovyklos komendantas s.v. v.sl. Antanas Miklas.

Nuotr. A. Glodo

tį, si. A. KidolĮ, si. G. Miklą, V. 
Mikalauską, si. S. Siemašką ir 
A. VytuvĮ.

Sekmadieni iš pat ryto rin
kosi skautų-čių tėveliai ir bū
riai svečių, nes turėjo popiet 
Įvykti stovyklos uždarymas. Už
daryme matėsi visa eilė aukštų 
Skautų Sąjungos pareigūnų: 
pirmijos pirmininkas v.s. A. 
Saulaitis, v.s. O. Saulaitienė, 
LSB vyr. skautininkas v.s. P. 
Molis, VS pavaduotojas s. Č. 
Kiliulis, LSS-jos vyr. skautinin
ke s. L. Milukienė, VS pavaduo
toja s. S. Subatienė, AR vadei- 
vė s. D. Siemaškienė, AR vadei
va ps. G. Surdėnas, AR vadas 
s. M. Subatis, j.v.s.- M. Mano- 
maitis, pirmijos narys s. A. Bo
belis, Amerikiečių skautų atsto
vas ir eilė kitų.

Uždarymo metu sesės ps. R. 
Biknevičiūtė ir V. šlapelytė pa
keltos į aukštesni vyresnišku
mo laipsnį. Taip pat skautas 
R. Bulota pakeltas Į paskiltinin- 
kio, o s. v. V. Dabrila Į skil- 
tininko laipsni.

Nuskambėjus paskutiniam at
sisveikinimo žodžiui iš stovyk
los vadovų ir svečių, sugiedota 
Lietuvos ir Amerikos himnai, 
leidžiamos vėliavos ir oficialiai 
uždaroma dar viena Atlanto Ra
jono stovykla.

Sutemus, visi stovykloje esan
tieji susirinko paskutiniam lau
žui, kuriame, liepsnos atošvai- 
toje, dar buvo pabendrauta su 
mūsų šauniais broliais ir sesė
mis.

Tačiau artėjant nakčiai, tilo 
dainos, vienas kitam tarėme at
sisveikinimo žodžius. Stovykla 
baigėsi.

Rytojaus dieną iš pat ryto 
visi pakavosi, skubėjo. Nuima
mos palapinės. Greitai miškas 

ištuštėjo, autobusais ir priva
čiais automobiliais išvyko sto
vyklautojai, atsisveikindami dar 
šūktelėjo: — Iki kitų metų .. .

Beliko tik gražūs stovykliniai 
prisiminimai. B.K.

Stovykloje ėjo kasdieninis 
laikraštėlis, kupinas stovyklos 
nuotykių, žinių, sveikinimų, sto
vyklinių juokų. Laikraštėli 
redagavo s. A. Bobelis, tal
kininkaujant ps. A. Glodui, ps. 
I. Jankauskienei ir vilkiukui D. 
Bobeliui.

Šio laikraštėlio, pavadinto 
“Perkūnsargio” vardu, išėjo 
net aštuoni numeriai.

“Perkūno“ stovykloje stovyk
lavo ir svečias iš Europos. Tai 
buvo kun. Jonas Šulcas iš Va
sario 16 gimnazijos, kuris per 
visą stovyklos laiką ėjo stovyk
los kapeliono pareigas.

APDOVANOTAS 
SKAUTŲ BIČIULIS 
HOWARD BEUDETTE

Mes savo tarpe “Perkūno” 
stovykloje turėjome antros kar
tos lietuvi Howard Beudette. 
Jo vedama virtuvė jau keletą 
metų maitina skautus taip ge
rai, kad visame rajone apie tai 
yra žinoma.

čia ištrauka iš vyriausio 
skautininko Įsakymo Nr. 13, ku
ris buvo perskaitytas “Perkū
no” stovykloje:

“Lietuvių Tautos šventės pro
ga gilų patriotą ir nuoširdų lie
tuvi Howard Beudette už jo 
ilgą ir nuolatinę paramą “Nevė
žio” tunto skautams ir didelį , 
darbą Atlanto Rajono “Trakų” 
ir “Perkūno” stovyklose apdo- 
vanoju Ordinu už nuopelnus su 
rėmėjo kaspinu. Linkiu ir to
liau padėti mūsų skautiškam, 
lietuviškam jaunimui.

Budėkime!
v.s. P. Molis
LSB V. Skautininkas”
Šis medalis p. Beudette bu

vo Įteiktas stovyklos uždarymo 
iškilmių metu.

Malonu buvo pastebėti, kad 
šiam LSB Vyriausio Skautinin
ko įsakymui didžiausias prita
rimas buvo reikštas visų sto
vyklautojų plojimu ir šūkiais.

Po entuziastiško jaunųjų pri
tarimo reikia tikėtis, kad p. 
Beudette sutiks ir ateityje rū
pintis Atlanto skautijos fizine 
gerove.
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Jadvygai Averkienei
iškeliavus amžinybėn, jos vyrui Danieliui ir dukroms bei 
jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą

N.Y. Liet. Vyry. Choras ir
dirigentas Vyt. Strolia

A t A

Jadvygai Averkienei
mirus, jos vyrui Danieliui ir dukrom su šeimom reiškiam 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdim

Dr. Ona ir Juozas Vilpišauskai
Auksė ir Klemas Budreckai

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida., Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. V. 11221.

A. t A.

Jadvygai Averkienei
mirus, jos vyrui Danieliui ir dukrom su šeimom reiškiam 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Bronė ir Pranas SPŪDŽIAI
»

LB Woodhaveno apylinkė pagamino

ženklelį klijuoti, ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2%x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

m H 'WS:;

SPARNUOTI LIETUVIAI — 
DARIUS IR GIRĖNAS. Petro 
Jurgėlos parašyta knyga. Plačiai 
vaizduoja pasirengimą žygiui, 
skridimą ir jy tragišką žuvimą 
Vokietijoje. Surinkta platūs 
spaudos atsiliepimai. Knyga tu
ri 384 psl., 81 nuotrauką ir 5 
brėžinius. Įrišta į kietus virše
lius.

Knygos • yra vos keliolika 
egzempliorių. Kaina 7 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joje.

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Šiluva Žemaičių istorijoj, I- 

mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 dol.

Numizmatika, J. K. Kario stu
dija apie Lietuvos ir kt. šalių 
pinigus, kietais viršeliais, 340 
psl., 15 dol.

Pauliaus Augiaus meniškas 
albumas, didelio formato, 
17.50 dol.
Išdžiūvusi lanka, A. Barono no

velės, 4.50 dol.
Laužai liepsnoja vakaruose. 

Skautų meniškas albumas, di
delio formato, 3 dol.

Prisiminimų fragmentai, K.
Musteikio, 2.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaš- 
kausko, 2.50 dol.

Lituanistikos darbai II, J. Ba
lio, 2.50 dol.

Sparnuoti lietuviai — Darius 
ir Girėnas, P. Jurgėlos, 7 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičiu 
Antano, 1 dol.

Vilnius lietuvių liaudies dai
nose. Paruošė G. Krivickienė, 
5 dol.

Sakykim, vyrai, taip nebuvo, 
B. Zumerio satyriniai apsaky
mai, 2 dol.

Agonija, J. Gliaudos, U-roji 
laida. 5 dol.

Šios bei kitos knygos ir lei
diniai gaunami Darbininko ad
ministracijoje.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

Dainuojame su Lione — nauja žios plokštelės laida. įdainuota Lionės Juo
dytės. Kaina 5 dol. Daugiau užsakant, duodama nuolaida. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

GLEN SPPRINGS ACADEMY
•WATKINS GLEN, N.Y. 

in the heart of the Finger Lakes
A new exciting venture in secondary education. Boys grades 9-12. 
Small classes, seminars, stimulating faculty. For the most part, 
students will be able to progress through their courses at their own 
rate of speed. Students work as well as study. In addition to the 
standard curriculum, each boy at Glen Springs is encouraged to 
develop Ms special interests which may include subject areas as 
diversified as welding, flying, livestock raising, etc. Sports program.

For information and brochure, write:
HEADMASTER, GLEN SPRINGS ACADEMY 
Watkina Glen, N.Y. 14891 — Tel. (607) 535-2745

Parengimai New Yorke
Spalio 11, sekmadieni - Pietūs ir 

koncertas 55-rių metų veiklos su
kakties proga. Rengia Kat. Moterų 
Sąjungos 29 kuopa Apreiškimo pa
rapijos salėje. Brooklyn, N.Y.

Spalio 17-18, šeštadienį ir sekma
dieni — Dail. žumbakienės kūrinių 
paroda.

Spalio 24, šeštadieni — Balfo 100- 
jo skyriaus vajaus užbaigimo vaka
ras Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje, Maspeth, N.Y.

Spalio 31, šeštadienį ir lapkričio 1, 
sekmadienį — Dail. A. Rukšlelės 
meno kūrinių paroda Knights of Co
lumbus salėje, Woodhaven, N. Y. 
Rengia Lietuvių Moterų Federacijos 
klubų New Yorko klubas.

Lapkričio 28, šeštadienį — Lietu
vos kariuomenės minėjimas Mas
petho lietuvių parapijos salėje. Ren
gia L.V.S. Ramovė.
Gruodžio 6, sekmadienį — Kenčian
čiai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
diena. Rengia Liet. Kat. Religinė 
šalpa ir Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos vaidybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondo popietės 
vyksta kiekvieną penktadieni 
12:30 vai. popiet Richmond 
Hill salėj, 117-07 Hillside Ave., 
(Myrtle ir Jamaica Ave. kam
pas). Informacijai skambinti 
668-1774.

" Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Ekskursiją, autobusu į Ken
nebunkport, Maine, ir į Mari
jos šventovę La Salette, Ips
wich, Mass., įvyksta spalių 2-3- 
4. Tai paskutinioji šių metų ru
dens kelionė į Tėvų Pranciško
nų sodybą. Autobusas išeina 
spalių 2 d. 4:30 po pietų nuo 
T. Pranciškonų vienuolyno, 
680 Bushwięk Ave., Brookly
ne. 5 vai. "s^Stoja prie Šalins- 
kų šermeninės, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Informaci
jai skambinti T. Baniūnui GL 
2-2923, vakarais GL 5-7068, ar
ba M. šalinskienei 296-2244.

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo • 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą; Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dot

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221

DISPLAY

CLAUDIO'S ..RESTAURANT 
and MARINA 

Our 100th Year!
Ft. of Main SL, Greenport, N. Y. 
Resturant 516 477-9800, Dock 516 
477-0715 Estab. 100 yrs. 1870! Four 
generations of family ownership. 
Seafood Steaks: Continental and A- 
merican cuisine. Live lobster tank. 
Suberb harbor view from glass-en
closed dining rooms. Upper deck 
Marine Dining Room. Deep water 
pier. Gulf products. Water, elec, 
showers, centrally located 1 block 
form business district.

LIKE LUSCIOUS LEATHER!
We’re experts in Reupholstering 
your non-leather sofa or chair. Low
est cost in N. Y. International 
Leathersmiths, 156 Fith Avenue 
(20th St.) Room 622, NYC.

675-3634

OUTSTANDING BUY 
JUDIES RESTAURANT

Established over 35 years. Only A. 
A. A. in Kingston Fully equipped 
and air conditioned Spacious living 
quarters above Rest. Asking price 
77,000 Cash required $35,000 Mort
gage of 42,000 to be paid out. 395 
Albany Ave. Kingston, N. Y.

Call 914 331-0455

RIDGEWOOD MOVERS
LOCAL and LONG DISTANCE 

Licensed and Bonded

60-30 Cooper Ave. Ridgewood. Qns.
Call VA 1-1200

GENERAL BUILDING 
MAINTENANCE

Home improvements, violations re
moved, all licensed personnel. We 
take pride in our work. 369 Utica 
Avenue, Brooklyn, N.Y. — Call: 

771-9659

MALE - FEMALE

EXPERIENCED PRODUCTION 
WORKERS — Day Shift 

Good pay and many fringe benefits 
CLEVEPAK CORP Applegrath Rd. 
Cranbury, New Jersey. For person
al interview call: 609—655-2800

General Kitchen Help — split shift, 
live in or out, starting Sept. 14. Call 
9am-4pm Hackley School, 293 Bene
dict Ave Tarrytown, 914—631-0128

J > < *> * • r r • t v > > • -

SOCIAL WORKERS MSW
, Staten Island & NYC. We are 1 of 
the nation’s leading Child Caring 
institutions seeking qualified MSW s 
to join our creative, dynamic pro
gram offering involvement tėam, 
related to child’s individual needs. 
Salary is commensurate with exp 4- 
exc benefits (212) 984-1500 Ext. 331 
Mission of the Immaculate Virgin. 
Mt Loretto, Staten Island, NY 10309

Husband-Wife team to work 
on EGG FARM two hours away in 
upper N.Y. State. Farm experience 
necessary. Housing plus farm pri- 
veleges. Good living. Salary open. 
Call Area code — 914—434-4734.

H. W. MALE

Body & Fender Men exp necessary, 
must have tools. Good salary plus 
overtime. Scholen St. Garage, 279 
Scholes Brooklyn, N.Y. — 497-5274

Exp Auto Counter Man on parts — 
40 hrs plus fringe benefits — Aus- 
lander Volksvagon 1 Jericho Tpke, 
New Hyde Park, N.Y. 516—488-2420

Gas Station Attendants — full time 
only. Must be experienced. Day or 
night shift. Apply at Getty Gas Sta. 
Cor. Flatlands & Pennsylvania Ave. 
Brooklyn, 649-9684

Bus Drivers full or part time steady 
work benefits paid vacation etc. — 
Fair Lawn Transportation Co. 558 
East 22nd Street Paterson, N. J. 
Call: 201-742-0399

DIE CUTTER
Night shift experienced with 27x41 
Thompson Press — good salary and 
benefits. IRT to Rawson St. A. Klein 
& Co. 29-10 Thompson Ave. Long 
Island City, N.Y. 212-937-4010

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCHIBALD

President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend % on all accounts.
Dabar moka 51/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

H. W. MALE

Automotive Mechanics Ford experi
ence only tired of commuting? work 
in one of Suffolk’s largest service 
departments Smithtown Ford 10 W. 
Main St Smithtown. L.I. 516 AN 
5-2340 ask for Mr. Charles Detelich

Exp Front End Man good salary & 
benefits steady. Must be first class 
auto mechanic, location* New Hyde 
Park area •— Zac’s Service Center 
68-31 Elliot Avenue Middle Village, 
New York Call: 899-9883

Experienced Pressman Rotary Off
set salary open—day shift, all bene
fits, permanent position. Rene Deck
er Company 48 Cherry Lane, Floral 
Park, Long Island, 212—347-8052

SCHOOL BUS DRIVERS morning 
or afternoon shift. Training program 
start at $3 per hour minimum of 
2 hours ROY K. DAVIS, INC. 269 
New York Avenue Huntington, L.I. 
Call: 516 HA 7-0011 Huntington & 
Green Lawn area.

EXPERIENCED AUTO GLASS 
INSTALLER

Steady work, Union Shop, good sal
ary and fringe benefits — MOTOR
WAYS INC. Call 564-5550 ask for 
Mr. John Bergmaschi

EXPERIENCED MECHANIC
Must have own tools, truck experi
ence on gas and some diesel, good 
salary steady work and fringe ben
efits CAPASSO 80 Contant Avenue 
Lodi, New Jersey. Call Mr. Wimbush 

201-772-9102

COOK experienced for small coun
try Inn near Bucks County 5 day 
week Wednesday thru Sunday lunch 
and dinner good salary steady year 
round job. Call: 609—397-3286 Mr. 
Pittore — Sergeantsville Inn, Ser- 
geantsville, New Jersey

Sheet Metal Men bench assemblers. 
Instrument repair men and gauge 
men—on recorders, dials and gau
ges. Good salary and fringe bene
fits. WECHSLER INSTRUMENT 
CORP. 80 Mill Road Freeport, L.I. 
516-623-0100

Factory Help
ASSEMBLERS 

MATERIAL OPERATORS 
MILL OPERATORS 

Starting wages $2.45 to $3.50 hr. 
Leading supplier modular 

classrooms.
Steady work. Overtime. 

Apply in person 
EDUCATIONAL 

INDUSTRIAL 
FACILITIES, Inc.

Marlboro Industrial Pk. 
Vandenberg Rd. off Rt. 79 

Marlboro, N.J.

COMING SOON

Big New Grants 
in West Caldwell

There are positions now open for 
STOCKMEN 

SECURITY MEN
Top salary 

Many Company Benefits 
Apply in person at either:

W. T. GRANT CO.
992 Route 46 Clifton, N.J. 

or
790 Bloomfield Avenue 

West Caldwell, NJ.

FILATELISTAI I
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsę pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P. O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANG*
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S AUTO INSPECTION 
REPAIR STATION 

Headlights ajustment wheel align
ment motor tune up and brake ser
vice Shell Bay Mayville, N. J. Cape 
May Coutr House opposite State 
Inspection Department Station 8 
AM 5 PM Closed Sunday-Monday 
Owned and operated by Mario De 
Santis If you want to go Call 609 
465-5607.

CREATIVE
One of the Lowest Cost Furniture
Refinishing Company in Brooklyn.

We pick up and deliver
We take pride in our work.

1873 Eastern Parkway
Call: 485-2824, Mr. James Lampkin

STEAM BATHS — MASSAGES
Finnish Steam Baths & Massages 

for Ladies: Thursdays 
For Men: Daily and Sunday 

Open 24 hrs on weekends Finnish 
Steam Baths, Leonard Beckford — 
1939 Madison Ave. NYC bet. 124 & 
125 Streets. Tel. EN 9-7633

SIESTA MOTEL 
A FAMILY PLACE

Rooms, Efficiencies, Sun Dek Pool, 
.T.V., Air Conditioning — Morning 
Glory Road Wildwood Crest — Dial 

609-522-2527

POOL TABLES
SALE - SALE

SUMMER SAVINGS 
41-2x9 Pool Table $750.00 

Bumper Pool Tables $105.00 
All Tables Reduced

G. CORREALE & SONS, INC. 
351 West Side Avenue 

Jersey City, N.J. 
201—433-1508

DAZ CONSTRUCTION
Violations removed, plumbing and 
carpentry and general contracting 
work. All work done at reasonable 
rates. 303 West 138th Street, N.Y.C.

Call: 234-3615

H. W. FEMALE

Exp Waitresses days 11 AM 7 PM, 
nights 6 PM 2 AM Good pay & tips. 
Apply in person Bridgewater Diner 
Rt. 202 & 206 Summerville, N.J. 
201-722-9800

TYPIST
EARN $100 A WEEK 

Midtown Real Estate Firm 
seeks person with excellent 

typing skills, 
PURCHASING DEPARTMENT 

Pleasant surroundings 
Convenient Location.

Call: Mr. F. WALLACE 
CROSS AND BROWN 

522 Fifth Avenue 
New York, N. Y.

Call: 687-9200

RN’S — challenging opportunity in 
home for aged. Supervisory experi
ence necessary. Creative thinking, 
imagination encouraged. Positions 
for: Director. Assistant director & 
LPN’S. Salary open. Bushwick area 
of Brooklyn. Please call for further 
information (212) 455-6740.

Exp operator (lady) on switchboard, 
507 PBX small monitor board light 
typing and filing steady position. J. 
Eisembcrg Inc. — 66-15 TrafficSt. 
Ridgewood, Queens, N.Y. HY 7-5566

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------- Allen R. Shipley -----------
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Tėv. Leonardas Andriekus, O. 
F .M., buvęs pranciškonų pro
vincijolas, yra paskirtas Brook
lyn© pranciškonų vienuolyno 
viršininku ir leidėjų atstovu Ai
dų žurnalo reikalam.

Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
Vasario 16 gimnazijos kurato
rėj os atstovas, rugsėjo 10 lėk
tuvu atvyko į Ameriką. Susto
jo lietuvių pranciškonų vienuo
lyne Brooklyne. Iš čia pradėjo 
organizuoti aukas naujam gim
nazijos bendrabučiui statyti, 
šeštadienį kalbėjo per prof. J. 
Stuko radiją, gi sekmadienį per 
Laisvės Žiburio radijo valan
dėlę. ' Sekmadienį jis lankėsi 
Lietuvos atsiminimų radijo va
landėlės piknike ir ten pradė
jo savo aukų rinkimo vajų. 
Prof. J. Stukas davė 100 dol. ir 
paragino visus aukoti. Kitų au
kų surinkta 177. Viso pikni- 

- ke surinkta 277 dol. Aukotojai 
vėliau bus paskelbti spaudoje. 
Rugsėjo 22-23 Tėv. Bernatonis 
dalyvaus Kunigų Vienybės sei
me, kuris bus Kennebunkpor- 
te. Su kunigais kalbėsis, kaip 
sėkmingiau pravesti šį statybos 
vajų. Tada keliaus lankyti kitų 
Amerikos miestų. Amerikoj ža
da išbūti iki gruodžio 15.

Visas aukas, skirtas gimna
zijos bendrabučio statybai, ga
lima siųsti Balfo centrui, reikia 
pažymėti kam jos skiriamos. 
Balfas atsius reikiama kvitą. 
Tėv. Bernatonis į JAV atvyko 
trečią kartą. Pirmą kartą buvo 
1958, kai buvo atvykęs lanky
ti savo bičiulių. Antrą kartą bu
vo 1968, kai New Yorke vy
ko PLB seimas. Dabar atvyko 
specialiai rinkti aukų gimnaziT 
jos bendrabučio statybai.

Anelė Nutautienė, Woodha
ven, N. Y., rugsėjo 10 išvyko 
į ligoninę akių operacijai. Jai 
linkime greit pasveikti.

Daiva ir Romas Keziai vietoj 
gėlių ant a. a. Antano Seniko 
karsto paaukojo Balfui 50 dol.

Prof. Konstantinas Račkaus
kas ir šiemet profesoriauja 
Fordhamo universitete. Darbi
ninko 54 nr. klaidingai buvo pa
skelbta, kad jis išvyko į Hot 
Springs, Arkansas. Šią vasarą 
jis praleido savo namuose 
Vermonto valstybėje ir, prasi
dėjus mokslo metam, grįžo į 
New Yorką. Už klaidą Darbi
ninkas atsiprašo.

Poeto Milašiaus prisimini
mas rengiamas rugsėjo 27. 
Rengia Mokslo Akademijos N. 
Y. židinys. Minėjime pa
skaitą skaitys dr. Aldona šle- 
petytė — Janačienė. Poeto kū
rinių paskaitys aktorius Hen
rikas Kačinskas. Minėjimas bus 
Kultūros Židinio patalpose, 361 
Highland Blvd., Brooklyne.

LKMS-gos 29 kuopos meti
nė 'šventė bus spalio 11. Kuo
pa mini savo veiklos 25 metų 
sukaktį. Ta proga bus tradici
niai pietūs, kurie prasidės tuoj 
po pamaldų. Pietum 
gus, 4 v. viršutinėje 
mo parapijos salėje 
certas. Programoje
Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Algirdo Kača- 
nausko, solistai Irena Stankū
naitė, solistas Liudas Stukas, 
dailiojo žodžio menininkė Ire
na Veblaitienė. Visas pelnas 
skiriamas Kultūros Židinio sta
tybos fondui.

BATUNas šaukia visų pabal- 
tiečių organizacijų atstovų pa
sitarimą dėl protesto demons
tracijos prie Jungtinių Tautų 
spalio 18. Susirinkimas įvyks
ta penktadienį, rugsėjo 18, 7: 
30 vai. vak. Estų Studentų 
Klubo “Rotalia” patalpose, 373 
First Avenue (prie 22nd St.), 
antrame aukšte, New Yorko 
mieste. Organizacijos yra pra
šomos atsiųsti savo atstovus į 
šį svarbų pasitarimą tos de
monstracijos ir manifestacijos 
reikalu.

pasibai- 
Apreiški- 
bus kon- 
dalyvauja

Leiskite vaikus
l 

ŠEŠTADIENINĘ
MOKYKLĄ!
LB New Yorko apygarda
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Pranciškonų vienuolynas Kennebunkporte, Maine

Rudens ekskursija autobusu 
pas T. Pranciškonus Kenne
bunkport, Maine ir Į Marijos 
šventovę La Salette, Ipswich, 
Mass.

Spalio 2, 3 ir 4 dienomis
Autobusas išeina nuo T. Pran
ciškonų vienuolyno, 680 Bush
wick Ave., Brooklyne, spalio 2 
d., 4:30 pp. 5 vai. sustoja 
prie šalinskų šermeninės, 84- 
02 Jamaica Ave., Woodhavene. 
Grįžtama spalio 4 d. vakarą.

Kelionė, 2 nakvynės ir 4 kar
tus valgis — asmeniui 42 dot 
Bus aplankomos šventovės La

Salette, Ipswich, Mass. Kenne
bunkporte iškilmingos pamal
dos. Gamtos vaizdų bei medžių 
spalvų įvairumai. Kelionėj gali 
dalyvauti New Yorko ir apylin
kės lietuviai. Autobuse vietos 
numeruotos. Anksčiau užsire
gistravę gauna pirmąsias vie
tas. Gautas patogus, modernus 
autobusas.

Kelionės reikalais skambinti 
T. Petrui Baniūnui (212) GL 
2-2923, Broliui Kazimierui GL 
5-7068, Marytei Šalinskienei — 
296-2244. Rašyti: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

. ■?<........ .

Iš pabaltiečių festivalio rugpjūčio 22 latvių “Priedainėje” Freehold New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė 
šoka lenciūgėlį. * .’ Nuotr. C. Binkins

RQSTONO&
ŽINIOS___

PIRMASIS
Rugpiūčio 22 Batunas suren

gė pirmą pabaltiečių festivalį. 
Vieta buvo parinkta latvių tau
tinis parkas — Priedainė. Par
kas yra įsigytas Freehold, N. 
J. Vieta tikrai graži, patraukli, 
patogi įvairiom programom.

Žmonių tą dieną susirinko 
per 1000. Daugiausia buvo iš 
New Yorko, New Jersey, Penn- 
sylvanijos, net iš Connecticu- 
to, Delaware. Meninė progra
ma vyko atvirame ore, Prie- 
dainės amfiteatre. Čia pradžio
je kalbėjo Kęstutis Miklas, vyk
domasis Batuno pirmininkas, 
festivalio organizatorius. Festi
valio atidaromąjį žodį tarė Ba
tuno vicepirm. kun. N. Trepša.

Programoje dalyvavo visos 
trys tautos. Latviam atstovavo 
New Jersey latvių sąjungos 
tautinių šokių ir kanklių an
samblis “Dzintafš”. Ansamblis 
pašoko keletą šokių ir padai
navo keletą dainų. Estų progra
ma atliko 
Lakewood, 
žymėjusios 
numeriais.
liaudies dainininkė Eli Tabur, 
estų tautinė šokių grupė iš 
Lakewood.

Lietuviam atstovavo New 
Yorko lietuviu tautiniu šokiu 
grupė, vadovaujama Jadvygos 
Matulaitienės. Akomponavo Vy
tautas Stolia. Grupė pašoko 
Žiogelius, Linelį, Rankšluostė
lį, Lenciūgėlį, Subatėlę. Lietu
viškais šokiais baigta visa pro
grama.

Dainininkė ir grupių vado
vai apdovanoti gėlėmis. Toliau 
buvo šokiai ir piknikavimas 
parke. Latvių sklandytojų są-

mergaičių grupė iš 
N. J. Jos yra pasi- 
savo gimnastikos 
Dar dainavo estų

DĖMESIO!
Jeigu Brooklyn© centre kar

tais turėtumėt reikalų, nepra
leiskit progos užsukti į Vito 
Galinio kirpyklą. Čia kerpami 
ir stilizuojami plaukai jauniem 
ir seniem, moterim, vyram ir 
vaikam. Darbas atliekamas švė
nai, greitai ir sąžiningai. Dir
ba penki specialistai, iš kurių 
du yra lietuviai. Kainos neaukš
tos ir vieta lengvai suranda
ma. Vito Galinio kirpykla yra 
146 Piarrepont Street, Brook
lyne, pusė bloko į šalį nuo Ful
ton Street. Poros minučių at-
stūmė yra centrinis Brooklyn©
paštas, imigracinės įstaigos, 
teismai, Borough Hall ir Ful
ton Street krautuvių centras. 
Patarkite ir savo pažįstamiem 
į šią kirpyklą užeiti.

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Cit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

PABALTIEČIŲ FESTIVALIS

su

in- 
ir

junga buvo atgabenusi dvivie
tį sklandytuvą, su kuriuo lat
viai JAV varžybose sklandė 
40,000 pėdų aukštyje. Sklan
dytuvą galėjo visi apžiūrėti. 
Šeimininkai supažindino 
skridimu, parašiutais.

Buvo platinama Batuno 
formacinė literatūra, buvo
loterija, kuriai vadovavo dau
giausia lietuviai. Loterijoje bu
vo trijų tautų dailininkų pa
dovanoti paveikslai. Lietuviam 
čia atstovavo P. Jurkus, pado
vanojęs “Gėles”, kurias laimė
jo latvė iš Brunswick, N. J. 
Be paveikslų dar buvo leidžia
ma loterijon tautinės pagalvė-

lės, gintarai, knygos, gėrimai. 
Buvo ir laimės šulinys, kuris 
daugiausia sutraukė jaunimo.

Festivalio proga buvo išleis
ta speciali programa, iliustruo
ta ir K. Miklo suredaguota. 
Festivalį paminėjo amerikiečių 
spauda, The Newark News įsi
dėjo aprašymą ir kelias nuo
traukas iš festivalio progra
mos. Propaganda amerikiečių 
spaudoje rūpinosi Helen Kul- 
ber.

Festivalis .pasisekė. Tai sukė
lė entuziazmą ir kitais metais 
rengti panašią šventę. Jau su
darytas ir komitetas tam rei
kalui.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas Jeronimo 
Kačinsko, šį sezoną surengia 
du koncertus: dainų ir religi
nį. Dainų koncertas bus gruo
džio 6 d. 3:30 v. popiet Lie
tuvių Piliečių draugijos salėje 
So. Bostone. Choras atliks dai
nų programą, taip pat bus ir 
solistai. Religinis koncertas bus 
Kančios sekmadienį, balandžio 
6, 3 v. popiet šv. Petro para
pijos bažnyčioje. Choras su 
simfoniniu orkestru atliks A. 
Dvoržako “Te Deum”. Be to, 
choras dar dalyvaus kelių lie
tuviškų organizacijų parengi
muose ir tautinėse šventėse. 
Gaila, kad choras pamažu silp
nėja. Jis laikosi tik nedideliu 
pasiaukojusių choristų būreliu. 
Labai prašomi į chorą įsijung
ti nauji nariai, ypač kviečiamas 
jaunimas.

Studentės Laima Antanavi
čiūtė ir Birutė Vaičjurgytė 
vasaros atostogas praleido ke
liaudamos po Europą. Kiek il
giau buvo sustojusios Lenki
joje.

Dr. R. J. Krikščiokaitis pa
kviestas į Vokietijos naują ato
minės fizikos laboratoriją — 
DESY — Deutsches Elektro- 
nen Synchrotron. Jis čia dir
bo M.I.T. laboratorijoje prie 
Harvardo universiteto. Kartu 
jis išsiveža ir savo suprojek
tuotus tyrimų įrengimus. Kai 
Amerikoje kai kurie moksliniai 
tyrinėjimai siaurinami, tuos 
darbus plečia kiti kraštai.

Iš LB Jersey City apylinkės veiklos
Rugsėjo 6 apylinkės valdy

bos posėdis įvyko p. Žukaus
kų namuose Metuchene, N.J. 
Metiniame narių susirinkame 
perrinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis. Pirmininko parei
gose paliko darbštus ir nenuils
tantis darbuotojas Albinas Žu
kauskas, vicepirmininkas — 
Adomas Raudis, iždininkė — 
Anelė Andriuškevičiūtė ir sek
retorius — Leonardas Šimkus. 
Antanas Gražulis, Milda And
riuškevičiūtė, Stasys Ramonas 
ir Emi Gražulienė paliko valdy
bos nariais.

Pirmininkas priminė, kad, 
pasibaigus vasaros atostogom, 
apylinkės valdyba, pradėdama 
naujus darbo metus, stengsis 
gyvinti ir plėsti apylinkės veik
lą. Apylinkė neapsiribos vien 
tik susirinkimais, posėdžiais ir 
parengimais, bet stengsis 
traukti į bendruomenės eiles 
naujus narius ir remti lietuvy
bės išlaikymo ir Lietuvos iš
vadavimo akciją.

Per paskutinius metus apy
linkė iš savo iždo paskyrė dvi

po 100 dolerių stipendijas, ku
rias gavo Vilija Bakšytė, stu
dijuojanti prancūzų kalbą Bos
tono universitete, ir Skirman
tas Skruodys, studijuojantis 
verslo administraciją Šv. Petro 
kolegijoje Jersey City. Be to, 
pasiuntė 100 dolerių Lietuvių 
Fondui, dvidešimt penkiais do
leriais parėmė lituanistinę 
mokyklą Elizabethe, su 25 dol. 
įnašu įstojo į “Lietuvos Atsimi
nimų” radijo rėmėjų grupę ir 
su 10 dol. įnašu tapo “Laisvės 
Žiburio” rėmėjų grupės nariu. 
Nors apylinkė neturi daug na
rių, bet turi pajėgų iždą, iš ku
rio plaukia ir plauks aukos ten, 
kur jos reikalingos kilniem lie
tuviškiem tikslam.

bet

Pianistė S. Palechek - Le
vickienė grįžo iš atostogų ir 
pradeda duoti muzikos pamo
kas. Adresas: 91-10 118 St., 
Richmond Hill., N. Y. Skam
binti vakarais VI 6-5213.

Ieškoma Petronėlė Buivydai- 
tė - Budinavich, gimusi Gricai- 
čių kaime, Ylakių parapijoje. 
Jos tėvai buvo Julijonas Bui
vydas ir Anastazija Kaupaitė.
Ieško Mrs. Petronėlė Budina-
vich, 245 Pontiac St., Lester, 
Pa. 19113. Yra svarbių reikalų, 
prašom atsiliepti arba ji pati, 
arba kurie ją pažįstate.

Upstate New York, gražioj 
aplinkoj, dirbančių tėvų šeima 
ieško patikimos, vaikus mylin
čios, namų šeimininkės, kuri 
apsiimtų gyventi šeimoj. Yra 2 
mokyklinio amžiaus mergaitės. 
Geras atlyginimas ir darbo są
lygos su atskiru kambariu ir 
vonia. Informacijai skambinti 
vakarais (914) 359-2682.

Lietuvė šeimininkė ieško vie
tos. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro tel. (212) 782-3347.

Apylinkė remia vyčius
Rengiant paskutinį Naujų 

metų sutikimo banketą, kada 
kai kurios lietuviškos organiza
cijos jį boikotavo, apylinkė su
silaukė gausios paramos iš New
ark© Lietuvos vyčių kuopos. 
Todėl apylinkės valdyba nuta
rė aktyviai talkinti Newarko 
vyčių kuopos rengiamam ban
ketui, kuris įvyks spalio 10 Šv. 
Jurgio draugijos svetainėje

Newarke. Apylinkės pirminin
kas Albinas Žukauskas pakvies
tas ir sutiko būti šio banketo 
vedėju.

Apylinkė rengs Naujų metų 
sutikimą

Banketas šiais metais, kaip 
ir per paskutinius dvejus me
tus, įvyks Švč. Trejybės para
pijos naujoje ir puošnioje sve
tainėje, Newarke, gruodžio 31. 
Nors paskutiniai N. metų su
tikimai buvo sėkmingi,
•šiais metais ap-kė dės visas 
pastangas, kad šis būtų 
sėkmingesnis. Svarbiausias 
tikslas — sukviesti į lietuviš
kas sales tuos, kurie Naujus 
metus sutinka kitataučių salė
se ir pigiuose baruose. Pelnas, 
jei bus, ir vėl bus panaudotas 
besimokančiam jaunimui rem
ti ir lietuvybei išlaikyti.

Jaukus lietuviškas pobūvis
Tą pačią dieną p. Žukauskų 

namuose vyko metinis narių 
pobūvis. Kada apylinkės valdy
ba posėdžiavo, svečiai vaišino
si medžių pavėsiuose paskendu- 
siame ir gėlėtame sode. Sve
čių tarpe matėsi iš Kalifornijos 
svečiuotis atvykęs buvęs ilga
metis apylinkės pirmininkas ir 
jos steigėjas Jonas Avižienis ir 
artimi apylinkės draugai kun. 
P. Totoraitis ir kun. J. Bart
kus. .as.as

ELIZABETH, N.J.
Vinco Kudirkos mokykla 

mokslo metus pradeda rugsėjo 
19 d. 9:30 vai. ryto Sv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijos mo
kyklos patalpose Elizabethe. 
Bažnyčia yra Ripley H., o mo
kykla už bažnyčios prie prel.
M. Kemežis PI. Po registraci-
jos tuoj prasidės pamokos. Pa
mokos kiekvieną šeštadienį 
prasideda 9:30 vai. ryto ir bai
giasi 12:30 vai. popiet. Mokyk
los vedėjas ir tėvų komitetas 
kviečia visus tėvus nevėluoti ir 
laiku pristatyti vaikučius į mo
kyklą.

Vinco Kudirkos mokykla yra 
vienintelė tos rūšies mokykla 
New Jersey. Čia vaikučiai iš
moks lietuviškai skaityti, rašy
ti, dainuoti, šokti ir žaisti. 
Prie mokyklos veikia lietuvių 
skautų berniukų ir mergaičių 
draugovės. Tėvai, kurie savo 
vaikučių mokyklon neleidžia, 
labai žiauriai juos nuskriaudžia

dar

Kultūrinių subatvakarių nau
ją sezoną pradeda rugsėjo 19. 
Ta proga Gabijos leidykla iš 
New Yorko rengia grafikos 
darbų parodą. Bus išstatyti kū
riniai šių dailininkų: V. Igno, 
V. K. Jonyno, A. Krivicko, Ž. 
Mikšio, V. Rato, A. Šimkūno, 
T. Valiaus, R. Viesulo. Apie 
lietuvių dailininkus bei jų dar
bus šeštadienio vakarą kalbės 
dail. V. Vizgirda. Parodos lan
kymo valandos rugsėjo 19, šeš
tadienį, nuo 1 iki subatvakario 
uždarymo, sekmadienį — nuo 
11 v. r. iki 6 v. v. — iki už
darymo.

Tautos šventės ir steigiamo
jo seimo minėjimas bus rugsė
jo 20. Pamaldos šv. Petro baž
nyčioje bus 10 vai. ryto. Or
ganizacijos dalyvauja su vėlia
vomis. Per lietuvių radijo va
landėlę 11 vai. bus ta proga 
speciali programa. Pats minė
jimas bus Lietuvių Piliečių 
draugijos didžiojoje salėje So. 
Bostone. Kalbą pasakys prel. 
J. Balkūnas. Meninę programą 
atliks šv. Petro parapijos cho
ras, vadovaujamas J. Kačins
ko, ir solistas Benediktas Po- 
vilaVičius.

Balfo skyrius visą rugsėjo 
mėnesį vykdo piniginį vajų. 
Balfo seimas šiemet vyksta Pa
dėkos diena Bostone, v

Buvusiose moterų maudynė
se So. Bostone Įrengta aukš
tesniosios mokyklos dalis. Šio
je mokykloje tilps apie 500 mo
kinių.

Naujas draudimo Įstatymas 
automobilio draudimo bendro
vėm sudaro sunkumų ir, sako, 
bus nuostolingas. Kai kurios 
draudimo bendrovės nebenori 
priimti naujų draudimų. Auto
mobilių pardavėjai irgi skun
džiasi, nes jauni žmonės nebe
perka automobilių. Bendrovės 
nebenori jų drausti. Tiem, ku
rie jau turėjo kokias nelaimes, 
draudimo mokestis kur kas di
desnis.

So. Bostono Liet. Piliečių 
klubas pagerbia tuos ♦ narius, 
kurie klube išbuvo 25 metus. 
Jiem pagerbimas rengiamas 
spalio 11 d. 4 v. popiet puoš
nioje trečio aukšto salėje. Vi
siem pagerbiamiem nariam 
banketas nemokamai, jų šei
mos nariam — vienam asme
niui — 3,50 dol. Klubo narių 
susirinkimas bus rugsėjo 17, šį 
ketvirtadienį, 8 v. v. Kviečia
mi visi nariai dalyvauti ir pa
siimti bilietus. Po susirinkimo 
visi bus pavaišinti alučiu, ka
vute ir užkandžiais. Banketo 
rengimui vadovauja Antanas 
Andriulionis, šeimininke pa
kviesta Ona Šiugždienė. Ban
ketui bus pagaminti gardūs val
giai.

ir kartu nusiskriaudžia patys 
save. Normaliai žmogus, kuris 
nepamilsta savo tautos, tam
pa jos priešu. Jis tuom pačiu 
pradeda neapkęsti ir savo tėvų. 
Tad, mieli tėveliai, negailėkit 
dolerio ir tuščiai nepataikaukit
savo vaikučiams šiandien, kad
rytoj nereiktų dėl to gailėtis.

Mokyklai ketvirtus metus va
dovauja Algirdas Bražinskas. 
Šiem metam tėvų komiteto pir
mininku išrinktas Gediminas 
Alinskas.

Mokykloje mokytojauja: A- 
linskienė Liucija, Eitmanas Al
girdas, Juškienė Elena Marija, 
Juškaitė Eglė, Karašienė Ona, 
Kiaušienė Natalija, Kiaušas 
Jonas, Kvedarienė Milda, kun. 
Pragulbickas Juozas ir Prapuo
lenis Juozas.

Tėvų komitetas labai dėkin
gas klebonui kun. Žemeikiui ir 
seselėm už nuoširdžią globą.

J. Prapuolenis

Brockton, Mass.
Liaudies meno parodėlė lietu

viškoje bakūžėje bus ir šiemet 
Brocktono rudeninėje parodo
je, kuri prasideda rugsėjo 19 
ir tęsis iki 26. Šiais metais dar 
bus ir didelis Lietuvos genoci
do skyrius. Bus pavaizduota, 
kaip rusai komunistai okupavo 
Lietuvą ir kaip ten vykdo ge
nocidą.

Kitų tautybių nameliai, bu
vę šioje parodos aikštėje, jau 
yra sulikviduoti arba stovi už
kaltais langais; Išsilaikė tik lie
tuviška bakūžė, nes ja rūpina
si Alto skyrius ir Brocktono vi
suomenė. Kai būna parodos, ją 
lanko ne tik lietuviai, bet ir ki
ti.

Šiais metais kviečiami visi 
kuo gausiau lankytis lietuviš
koje bakūžėje. Tuo įrodysime, 
kad vertiname Alto skyriaus 
pastangas.

LB apylinkės rudens balius 
bus spalio 10, šeštadienį, San
daros salėje, 30 Intervale St, 
Brocktone. Bus puiki vakarie
nė su išgėrimu, bus didelė lo
terija. Šokiam gros visoje Nau
joje Anglijoje pagarsėjęs dai
nuojantis R. ir M. orkestras iš 
Worcester!©. Banketo pradžia 
7 v.v. Bilietų galima gauti iš 
anksto pas valdybos narius.

P. Jančeuskas




