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NIXONAS ĮTAIGOJA, KAD FORMUOJASI KRAŠTE JO
IDEALAMS PALANKI NAUJA POLITINĖ DAUGUMA

Bražinskų byla prasidėjo

— Pirmuoju respublikonų 
rinkiminės kampanijos žodžiu 
laikytina prez. Nixono kalba 
priimant konvencijos nominaci
ją. Ji įdomi tuo, kad labiau 
išryškino ne visur aiškiai nusa
kytas kai kurias platformos vie
tas, nors pats Nixonas ją pava
dino dinamiška priemone, sie
kiant gerovės ir pažangos Ameri
koje bei taikos pasauly.

Pirmą kartą šiemet galinčio 
balsuoti jaunimo politinės ambi
cijos buvo pakaitintos pažadu, 
jog per sekančius ketverius me
tus jis taip dirbs, kad už jį šie
met balsavęs jaunimas galės savo 
pirmąjį balsavimą laikyti la
biausiai atmintinu savo gyveni
mo įvykiu.

Žodis demokratam

“Atmeskim visas amerikiečius 
skaldančias filosofijas. Todėl 
šįvakar kreipiuosi į amerikie
čius ne kaip vienos partijos ša
lininkas (narys), bet kaip šali
ninkas visos eilės principų, ku
rie gali visus suvienyti. Prieš 
šešias savaites mūsų oponentai 
šioje salėje atsiribojo nuo dau
gelio demokratų partijos didžių
jų principų. Tuos iš demokratų 
namų išvarytus mes kviečiame 
sugrįžti atgal į namus. Kviečia
me sugrįžti ne į kitą partiją, 
bet prie tų didžiųjų principų, 
kurie brangūs visiems amerikie
čiams”.

Be abejo, tai buvo iškalbin
gas ieškojimas demokratų balsų. 
Bet tas bandymas šiemet turi 
labai stiprų psichologinį pa
grindą, nes “naujosios politikos” 
skelbėjas McGovern yra nebe
atpažįstamai išgąsdinęs savo par
tiją. Jau padaryti du nuomonių 
tyrinėjimai rodo, kad vidutiniš
kai apie 37 proc. demokra
tų balsuotų už prez. Nixoną, 
jei šią savaitę vyktų rinkimai.

RINKINIŲ KRONIKA

Anglų nuomonė. —Anglijos 
liberalų The Guardian nebe
mato McGovemo laimėjimo po 
to, kai gub. Wallace apsispren
dė nebūti šiemet trečiuoju kan
didatu. 1968 m. Wallace atėmė 
iš Nixono pietinėje krašto daly
je daug balsų, šiemet tuos bal
sus ir dar daugiau gausiąs _ 'z. 
Nixonas.

NY pesimizmas. — McGov- 
emui palankūs ir nepalankūs 
demokratai NY valstijoje ir 
mieste yra pesimistiškai nusi
teikę dėl jo laimėjimo. Gi kas 
nelaimi N Y miesto ir valstijos, 
tas pastaraisiais laikais nėra lai
mėjęs nė prezidentūros. Abejo
jama, kad šiemet už demokra
tų kandidatą masiškai balsuotų 
žydai, katalikai, unijų nariai, va
dinami reguliarieji ir reformi- 
niai demokratai, nes visi dėl 
kokios nors priežasties nepa
tenkinti McGovemu.

Jaunimo Balsai. — Gallup 
Poll rado, kad iš jau užsire
gistravusių balsuoti 18-24 m. 
amžiaus už prez. Nixoną linkę 
balsuoti 46 proc., už McGover- 
ną 43 proc. Bet pirmas patik
rinimas dar ne viskas, lauktina 
vėlesnio registracijai pasibai
gus.

VOKIETIJOS RINKIMAI
Parlamento rinkimai V. Vo

kietijoje jau pradeda kaitinti 
viešąją opiniją, nors rinkimų da
ta dar nepaskelbta. Spėjama, 
kad tai bus gruodžio 3 diena.

— Jau paskelbta, kad paskuti
nį sąmokslą nužudyti Maroko 
karalių Hasaną II organizavęs 
pats krašto apsaugos ministe- 
ris gen. Oufkir, artimiausias 
karaliaus patikėtinis. Generolas 
suspėjo nusižudyti.

Nors McGovern bando pamažu 
keisti savo pirmuosius į paniką 
demokratus įvariusius pa
reiškimus, bet tokia taktika ne
gali jam padėti pasitikėjimą su
sigrąžinti.

Įdomu ir tai, kad minėti ap
klausinėjimai rodo, jog ne Mc
Govern, bet prez. Nixonas te
belaikomas taikos organizato
rium. Joks rimtesnis žmogus ne
gali tikėti pasakom, kad pre
zidentas tyčia delsia Vietnamo 
karo likvidavimą. Tokio melo 
skleidėjai prisidės prie prez. Ni
xono išrinkimo.

McGovern ir Nixono 
jaunimas

Demokratų konvencijos metu 
suvežta gana daug jaunimo dvie
jų tikslų siekiant: sudaryti įspū
dį, kad McGovern yra jaunimo 
kandidatas ir kad tas jaunimas 
galėtų iš anksto aptarti visas 
galimybes kaip sugriauti respub
likonų konvenciją.

Respublikonų konvencijai 
prasidėjus, pasirodė dvejopas 
jaunimas: hipiai, ypiai, zipiai ir 
kitokį neaiškūs gaivalai susi
rinko savaitę anksčiau “revoliu
cijos” planuoti ir pasipešti, nes 
ir jie turi grupių su skirtinga 
veikimo taktika. Dauguma pasi
rinko tik vieną būdą: prez. Ni
xono atvykimo į salę vakarą 
užblokuoti visas ton kryptin 
gatves taip, kad į salę negalėtų 
patekti nė vienas konvencijos 
delegatas ar svečias. Bet poli
cija turėjo savo planus ir prie
mones konvencijai nuo nemalo
numų apsaugoti. Be jėgos pa
vartojimo neapsiėjo, nes ir de
monstrantų svarbiausias įrankis 
buvo jėga remiamas smurtas.

Pamatę nepasisekimą, ma
ža nuosaikiųjų grupė sugrįžo į 
palapines, visas gi kriminalinis 
elementas, kurio buvo daugiau
sia, pradėjo masinį chuliganiz
mą: daužė ir degino automobi
lius, autobusus, langus, plėšė 

krautuves, mušė žmones, teršė 
gatves, bandė išniekinti mote
ris. . .Dalis, bet ne visos scenos 
pateko į televizijos ekranus, bet 
ir tų buvo gana pasišlykštėti 
McGovemo aplinkoje besisuki
nėjančiu jaunimu. Miami Beach 
meras pavadino juos vagimis, 
valkatomis ir visuomenės atma
tomis.

Nixono jaunimo respublikonų 
konvencijon atvežta per 4,000. 
Visi patys apsimokėjo kelionės 
išlaidas, didelis būrys dalyva
vo konvencijos posėdžiuose, 

Alkos muziejų Putname apžiūri atvykęs iš Vatikano arkivyskupas Paulo Masconi, apaštališka
sis pronuncijus (d.), kairėje — prel. P. Juras, PA, muziejaus tvarkytojas, svečią supažindina su 
dail. Adomo Galdiko paveikslu, kuris vaizduoja Žalgirio mūšį.

jaunimo atstovai kalbėjo plat
formą svarstant ir pačioje kon
vencijoje. Atvykusį prez. Nixo- 
ną sutiko specialiai jam pagerb
ti suorganizuotame masiniame 
kelių tūkstančių susirinkime. 
Čia prez. Nixonas pasakė pirmą 
jaunimui kalbą, ragindamas 
rimtai dalyvauti krašto politinia-

BrazinskaL turkų teisme. Nuotrauka iš turkų laikraščio

.PAKILO ŽYDŲ

Bandydami sustabdyti žydų 
intelektualų bėgimą iš Rusijos, 
Kremliaus išminčiai pakėlė iš
leidimo kainą, įvesdami laips
niuotą mokestį.

Seniau už išvykimo yizą visi 
mokėjo vienodai (apie 1,000 
dol. sovietų pinigą palyginus su 
doleriu), dabar mažiausias 
mokestis pakeltas iki 5,000 dol. 
ir toliau laipsniškai iki 25,000 
Pateisinimas: išvykstantieji in
telektualai turį bent iš dalies 
atlyginti už nemokamai gautą 
mokslą.

Kalbama apie tokias kainas 
(oficialiai jos nėra paskelbtos): 
norį emigruoti mokytojų insti
tutus baigę turi mokėti 4,500 
rub., universitetus baigę — 
11,000 rbl., turį pirmą univer
siteto laipsnį (kandidatas) — 
22,000 rbl. Izraelis jau kalbina 
J. Tautas tuo reikalu susirūpin
ti, bet laimėjimas netikras. Ra
binas Kahane paliko New Yor- 

me procese per politinius susi- 
grupavimus.

Jaunimą respublikonuose tel
kia ir globoja jaunas sen. Brock. 
Palyginus su McGovemo kon
vencijos pašonėje slankiojusiu 
jaunimu, respublikonų jauni
mas elgesiu ir dvasia vertas 
garbingo jaunimo vardo.

IŠLEIDIMO KAINA

ką ir Ameriką, todėl gali nebū
ti nė didelio New Yorko žydų 
spaudimo.

ŽEMĖLAPIS
Pekino Kinija išleido naują 

žemėlapių rinkinį, kuriame 
dideli dabar Rusijos valdomi 
plotai yra įjungti į Kinijos ri
bas. Tai tie plotai, kuriuos cari
nė Rusija prievarta ir šantažu 
išgautomis sutartimis prisijungė 
prie Sibiro valdų 18 šmt. pas
kutinėj ir 19-jo pirmoj pusėj. 
Kinija tų žemių grąžinimo yra 
jau pareikalavusi, ilgos derybos 
vyko dėl kompromiso suradimo, 
bet šiuo metu jos yra nutrauk
tos neribotam laikui. Nemany- 
tina, kad Pekinas bandytų be 
atodairos ką nors tuo reikalu 
daryti, bet klausimo iškėlimas 
iš archyvų dabar yra Pekinui 
gera priemonė tuo reikalu žais
ti kiekviena pasitaikiusia proga 
Rusijos valdovams kompromi
tuoti.

AP agentūros žinia, kad Tur
kijoje prasidėjo Bražinskų byla, 
spaudoje pasirodė rugpiūčio 23. 
Bražinskai, tėvas 48 metų ir sū
nus Algirdas 18 metų, kaltinami 
nužudymu, kitų asmenų lais
vės pažeidimu, nelegaliu ginklų 
turėjimu.

Bražinskai teismui aiškino, 
kad jie veikė pavesti pogrin
džio organizacijos, kuri siekia 
pašalinti diktatūrinį režimą So
vietu Saiuneoje.

Lėktuvo stiuardesė Nataša 
Kuičenko, 18 m., buvo nu
šauta atsitiktinai, susišaudžius 
su slaptosios policijos agentais. 
Pirmieji šaudyti pradėjo agentai.

“Mes nenorėjome pavartoti 
ginklų — pareiškė Bražinskas. 
— Mes tenorėjome pasiekti Tur
kiją taikiu būdu ir perdavėm raš
telį pilotui apie savo norą tuojau, 
kai tik lėktuvas pakilo”.

AMERIKOJ TRUMPAI
Teismas jau atmetė grupės 

kovotojų prieš gamtos teršimą 
prašymą, kad nebūtų leista per 
Aliaską tiesti naftotiekį naftai 
iš Arktikos į Ameriką pompuoti. 
Pralaimėję žada eiti į aukštes
nį teismą.

— Visos automobilių gamy
bos bendrovių vadovybės pri
ėmė prez. Nixono patarimą su
mažinti kainų pakėlimą 1973 
metų modeliams.

— Buv. prez. Roosevelto vyr. 
sūnus James tapo demokratu už 
Nixono išrinkimą. Jam atrodo, 
kad McGovemo programos — 
reformos būsiančios Amerikai la
bai pavojingos. Jis aktyviai į- 
sijungsiąs į prez. Nixono rinki
minę kampaniją, ypač Kalifor
nijoje, kur jis turi biznį ir gyve
na.

Tolstojaus duktė
Amerikoje gyvena rusų rašy

tojo Levo Tolstojaus duktė 
Aleksandra, ką tik sulaukusi 88 
metų amžiaus. Išvyko iš bolše
vikų pagrobtos Rusijos 1929 m. 
Spaudos pakalbinta pasakė, 
kad dabartinė Amerika panaši 
į Rusiją prieš revoliuciją; nie
kas nenorėjo tada dirbti, pinigų 
vertė krito, visi žaidė streikais. 
Bet ji mano, kad Amerika sulauks 
geresnių laikų, nes čia esą tvar
kingi ir organizuoti žmonės. Tuo 
visai negalį pasigirti rusai. Jei tų 
ypatybių būtų rusai turėję, tai gal 
ir bolševikų revoliucijos nebūtų 
buvę. .

Paliaubos Laose?
Tailando spaudoje skelbiama, 

kad Laoso premjeras princas 
Phoiima ir jo pusbrolis princas 
Souphanouvong (Pathet Lao ly
deris) laiškais susitarę padaryti 
paliaubas visame Laose ir tuojau 
pradėti pasitarimus taikai Laose 
atstatyti.

* - -

Kompozitorius Balys
Dvarionas mirė rugpiūčio 23 
Lietuvoje po sunkios ir ilgos 
ligos. Buvo 69 metų amžiaus.

Tėvas ir sūnus pareiškė ne
są Sovietų piliečiai. “Mes esa
me Lietuvos piliečiai, pogrin
džio organizacijos nariai Sovie
tų Sąjungoje”.

Rusai— sako agentūra — te- 
bespaudžia Turkiją, kad Bražins
kai būtų išduoti. Turkijos teis
mas nusprendė, kad byla būtų 
nagrinėjama Turkijoje net ir ta
da, kai Turkijos apeliacinis teis
mas atsisakė pripažinti Bražins
kų veiksmus politinio pobūdžio.

Byla truksianti iki spalio 12.

PABĖGĖLIAI 
GRAIKIJOJE

Kaip Washington© spauda 
praneša, Graikijoje nuo Sovietų 
prekinio laivo “Išon” rugpiū
čio 14 pabėgo 7 Žmonės, ukrai
niečiai ir lietuviai. Rugpiūčio 19 
graikai jiem suteikė azilio tei
sę. Smulkesnių žinių, kas tie 
pabėgėliai, dar iki šiol negau
ta.

Pavergtiej'i 
respublikonų 
platformoje
Respublikonų platformos pir

mame skyriuje (apie užsienių 
politiką) po Vietnamo reikalų 
įrašyta:

“Mūsų kraštas, kuris nuo sa
vo pradžios yra paskelbęs, kad 
visiem žmonėm priklauso tam 
tikros teisės, negali būti abe
jingas, kad bet kur pasauly y^ra 
paneigiamos žmogiškosios tei
sės. Mes apgailestaujame prie
spaudą ir persekiojimą, tas ne
išvengiamas despotinės val
dymo sistemos žymes.

“Mes ir toliau stengsimės da
ryti jom galą, tiek atstatyti ap
sisprendimo teisę, tiek padrą
sinti, kur ir kada tai galima, į 
politinę laisvę pavergtas tautas 
visur pasauly.

‘Mes tvirtai remiame visų 
žmonių teisę emigruoti iš bet 
kurio krašto, ir mes nuosekliai 
šią doktriną palaikome. Mes 
gerai žinome ir imame į širdį 
daugelio piliečių susirūpinimą 
vargais Sovietų žydų dėl jų lais
vių ir emigracijos.

“Ši pažiūra drauge su mūsų 
įsipareigojimu Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos princi
pam buvo pareikšta Sovietų 
vadam prezidento diskusijų 
metu Kremliuje”.

PASAULIS TRUMPAI
— Rusijos akademiko Sacha

rovo vadovaujama žmogaus tei
sių gynimo grupė kreipėsi į 
Čekoslovakijos prez. Svobodą, 
prašydama tuojau dovanoti baus
mes neseniai Čekoslovakijoj nu
teistiems 46 asmenims. Visi nu
teisti kalėjimo bausmėmis yra 
buvę žymūs kompartijos pa
reigūnai ir Dubčeko naujosios 
politikos rėmėjai. Visi kaltinti 
subversija — varę agitaciją už 
parlamento rinkimų boikota- 
vimą.

— Kanados už s. reik. min. 
Sharp lankosi Kinijoje ryšium 
su Kantone vykstančia tarpt, 
prekių muge. Netrukus žada ten 
keliauti ir premjeras Trudeau.

---Pasaulinė sporto olimpia
da atidaryta Miunchene pereitą 
šeštadienį, sportinės varžybos 
pradėtos sekančią dieną. Olim
piados komitetas atšaukė kvieti
mą Rodezijai dalyvauti olimpia
doje, nes juodoji Afrika buvo 
sukilusi pasitraukti iš olimpia
dos, jei Rodezijai bus leista 
dalyvauti varžybose. Taip buvo 
išvengta olimpiados pairimo, bet 
padarytas labai blogas preceden
tas — sportas sumaišytas su 
politika. To nedrįso nė Hitleris 
padaryti Berlyne vykusioje 
olimpiadoje 1936 m.

— Beiruto spaudoj tilpo žinia, 
kad Vokietijoje olimpiados me
tu Miunchene susitiks Egipto 
prez. Sadato patikėtinis su 
prez. Nixono patarėju Kissinge- 
riu, kuris olimpiadon vyksta 
kaip turistas. Washingtonas žinią 
paneigė, bet to nepadarė Egip
tas.
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“1972 METŲ ŽMOGUS NORI
strategijos patarėjai, kada paaiš
kėjo jų veikla, buvo ne atsako
mybėn patraukti, ne pas “psi-

LIAUTIS GALVOJĘS . .
Iš vienos pusės esanti gyva “beprotybės” panika, 
iš kitos --- augąs “beprotybės kultas”

Paniška beprotybės baimė:
Įkarštyje dėl sen. Eagletono 

N.Y. Times rašė, kad Ameriko
je yra paniška baimė dėl proti
nių susirgimų.

Tikrai, baimė eina dar su 
dviem palydovais: bėgti pas psi
chiatrų kaip pas stebukladarį; 
iš kitos pusės — laikyti nepagy
domu, pasikartojančiu ligoniu tų, 
kuris jau buvo pas psichiatrų.

Politikieriai ar sensacijų 
šarlatanai ta žmonėse paskleis
ta panika naudojasi politiniam 
oponentam sunaikinti. Kas buvo 
padaryta su sen. Eagletonu,. 
nebuvo naujiena Amerikos poli
tikoje. Gen. Walker, kuris kriti
kavo vyriausybės politikų, kal
tindamas jų palankumu komu
nistam, net be jokio tyrimo bu
vo įkištas į bepročių namus. NYT 
dabar suminėjo, kad Ginzburgas, 
tas pornografijos pirklys, buvo 
paskelbęs apie Goldwaterj, jog 
dėl psichinių trūkumų jis netin- 
kųs į prezidentus. Šių savo “ži
nių” paskiau turėjo apmokėti 
75,000 dol. Net ir 1968 rinki
muose buvęs paleistas gandas

protybės” padiktuotų reiškinių 
virtinė. Antai:

— “Protas” būtų diktavęs, 
kad karui turi vadovauti karo 
specialistai. “Beprotybei” pri
klauso faktas, kad karo strategijų 
diktavo civiliniai patarėjai (Ros- 
towas, McGeorge Bundy, McNa
mara). Sėdėdamas Washingtone, 
civilinis asmuo įsakinėjo, kiek 
giliai įskristi į priešininko žemę, 
kaip aukštai skristi, kokius tai
kinius bombarduoti.

— Racionali strategija būtų 
diktavus izoliuoti priešininkų 
nuo karo sųįungininkų. “Bepro
tybė” padiktavo “gradualizmų” 
(McNamara). Izoliuoti, uostus 
blokuoti sutiko tik tada, kada 
priešininkas buvo prisigabenęs 
ginklų, medžiagų ir pabūklų tom 
pačiom minom išžvejoti. (Gal ir 
to nebūtų padaryta, jei eilė karo

vadų nebūtų pareiškę atsi
statydinsiu).

— Racionaliame krašte karo 
metu kariuomenės judėjimas lai
komas paslapty. “Beprotybė” 
diktavo per spaudų ir televizijų 
skelbti, kiek lėktuvų ir koki dali
niai rengiasi kur judėti.

“Beprotybės” apimta spauda, 
parlamento atstovai, kunigai, 
vyskupai, profesoriai, buvę vy
riausybės nariai pasirūpino tal
kinti priešininkui labiau negu 
savajam kraštui, gudragalviau- 
dami: užpultąjį ginti tai “agre
sija”, tai “nemoralu”.

“Beprotybės” apimta visuo
menės dalis karo frontų iš Viet
namo perkėlė į Amerikos Kon
gresų, gatves, universitetus, 
bažnyčias. Prie “beprotybės^’ 
reiškinių tektų priskirti ir tai, 
kad Vietnamo karo “beprotiškos ”

chiatrus” pasiusti, bet paskirti, 
sakysim, j universitetų profeso
rius, į banko valdytojus. Lyg pa
gal Vinco Kudirkos aprašytų 
caro viršininkų likimų: kai ap
skrities viršininkas, bevykdy- 
damas valdžios politikų, • apsi
vogė, tai jis už viešo pinigo vo
gimų buvo perkeltas į kitų ap
skritį, kur pinigai dar nebūvo 
išvogti.

“Beprotybės” vaisiai:
“Beprotybės” apsėstieji skel

bė, kad jie siekia sustabdyti žu
dymų. Pasiekė priešingų rezulta
tų. Jų “strategijų” vykdant žuvo 
ir žūsta daugiau karių, daugiau 
civilinių gyventojų, daugiau 
turto sunaikinama, negu tai būtų 
nutikę racionalioje karo strategi
joje, kuri karų seniai būtų baigu
si.

Priešininkui belieka tik ran
kas trinti iš tokios “beprotybės”, 
kuri pralenkia “absurdo teatrų”. 
Tik šis karinis teatras juoko ne
kelia, nes jame teka kraujas.

Laimė viena: anketos išryški
no, kad “beprotybės” ir “sveiko 
proto” šalininkų santykis yra 1:2, 
nors šiai daugumai savo “bepro
tybę” padiktavo mažuma.

KAS LABIAUSIAI IŠSAUGOJA TAUTIŠKUMĄ
apie Nixono psichinius truku
mus. Bet greitai nutilo. Gal pri
vengiant Ginzburgo likimo.

“Beprotybės kultas”:
Kai Amerikoje tokia panika dėl

Drauge rugp. 18 J. Pr. veda
majame “Tirpdančio katilo ir 
tautų mozaikos politika” kalba 
apie naujų knygų “The Ethnic- 
Factor in American Politics”.

---- SPAUDA-----
II suvažiavimas ir vėlesnės vys
kupų pastangos atvėrė kelius 
parapijų taryboms. Reikėtų pat-

mesį. Kai ėjo kova dėl Vilniaus 
bažnyčių atlietuvinimo, net ir 
netikintieji lietuviai ėjo į lietu
viškas pamaldas”.

“Nereikia paleisti iš akių fak-

TA1SOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. A p tarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas; 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 *2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

SPARTA — RaAomoe mašinėlė* jv. kalbomis,, radio, spalv. TV, compiute- 
rlai, jv. biznio malino* — pigiausiai. FraneAkite kuo interesuojatės ir fir
mų autentllku* katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. 8AVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamt.’ca Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SHALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(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 modernios 
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 SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 49.fi 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modernines 
koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-643*

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,, Woodhaven įN.Y.. 11421; VI 7—44/77

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter-Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
narna kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daba ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvo., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11991

“beprotybės”, iš kitos 
Time žurnalas
apie plintantį Amerikoje prie
šingą reiškinį, kurį pavadino 
“beprotybės (madness) kultu”.

“1972 metų žmogus nori liau
tis galvojęs”, rašė laikraštis. Esą 
dabartiniu metu išplitusi reakci
ja prieš logikų, prieš racionaliz
mą. Esą protas ir logika virtę, 
“bjauriais žodžiais”. Juos pa
keitę žodžiai: “jausmas” ir “im
pulsas”. Mene ir literatūroje esą 
vengiama to, kas atsiduoda racio
nalizmu.

Kodėl toks nepasitikėjimas

pusės
dar kovo 13 rašė

Rašoma: “Čia surinkti duome
nys eilės universitetų profe
sorių, pravedusių mokslinius 
etninių grupių tyrimus. Veikalų 
redagavo Georgijos universi-

lietuvis East Tennessee valst.

to, kad daugumas lietuvių ku
nigų jau yra gerokai per 50 
metų persisvėrę, o seminarijo
se prieauglio mažai, o kai kur 
ir nieko. Jei nepriaugs naujų 
lietuvių kunigų, savaime lie
tuviškos parapijos pereis į kita-

riotinio nusistatymo lietuviams 
daugiau eiti į parapijų komite
tus, tarybas, dalyvauti para
pijų organizacijose ir 
reikiamu laiku reikšti tinkamų 
įtakų. Nauja kryptis yra ir mo
kyklų administravime, suda
rant administravimo tarybas . . . taučių rankas. Taigi pašaukimų 
Nemažos įtakos gali turėti ir as
meniški kontaktai. Pasikvies
tam viešnagėn parapijos vado-

..vui—^mokyklos vedėjai išsikal-^. josf vienuolijos,
▼slys iŠ mūsų”.

kas. Panaudodami surinktus 
duomenis, tie mokslininkai pri
eina prie išvados, kad tautinį 
savitumų išeivijoje labiausiai- 
padeda išlaikyti bažnyčios, lab- bėjus turėtų progų daugiau pa
daro s ir kitos organizacijos ir 
spauda. Tie mokslininkai ran
da, kad didžiausių įtakų turi

ugdymas šiandien yra ne vien 
religinis, bet ir svarbus tautinis 
reikalas. Kitaip mūsų parapi- . . . t t 1 _

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven-, N-Y. 11421, 296-2502 a.iba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna. '

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

vylus protu, kuris negalėjęs su
rasti tarptautinės taikos; negalė
jęs net išspręsti Vietnamo karo 
problemos.

Galima patikėti, kad “beproty
bės kultas” ateina po perdėto 
racionalizmo. Galima patikėti, 
kad jis gali būti kai kada naudin
gas menui, pažadindamas vaiz
duotę drąsiem nelauktiem išra
dimam. O mažiausia — mene jis 
nekenksmingas kitiem, nes ku
rie nenori, — gali to meno ne
žiūrėti ar neklausyti. Kas kita 
su “beprotybės” įsiveržimu į vi
suomeninį gyvenimą — tokį, 
kaip minimas Vietnamo karas.

lietuvių atveju? Vedamojo 
autorius teigia: “Jeigu bend
ros visų grupių tyrimų išvados 
tokios, tai lietuviuose visi tie 
veiksniai reiškiasi priešinga 
proporcija. Didelės įtakos daro 
savo spauda ir organizacijos, 
kur dominuoja giliai tautiškai 
susipratę, nepriklausomoj 
Lietuvoj išaugę intelektualai”.

Dėl bažnyčių: “Parapijų vado-

rodyti lietuvių tautinius troški
mus, viltis ir norus . . . Gauses
nis dalyvavimas lietuviškose 
pamaldose, atvykstant net ir 
šeimai išsikėlus toliau, parody
tų, kad lietuvių yra toks skai
čius, į kurį reikia kreipti dė-

nimas čia irgi, turi reikšmės. 
Pastangos daromos, bet, jei at
eis laikas, kada ir šiuo reikalu

galės būti reikalingas, tam rei
kia būti pasiryžusiems”.

D r. Kissinger pavergtos Lietuvos 
reikalu
Po Romo Kalantos tragiško 

susideginimo JAV LB centro 
valdyba paskelbė birželio 15- 
ją Gedulo ir Maldos Diena JAV

f VYTAUTAS MAŽELIS,' fotografas — vestuvės: spalvotą ir juoda balta (ga
li vykti ir i kitus' miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fot- 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tek HY 7-4677.

“Beprotybė” ir Vietnamas:
Tenka suabejoti, ar nusivylimą 

protu pažadino proto nemokė
jimas išspręsti Vietnamo karą. 
Patikimiau, kad Vietnamo karas 
taip ilgai užtruko kaip tik dėl to, 
kad nebuvo klausoma “proto”, 
sveiko proto. Patikimiau, kad 
Vietnamo karas tai begalinė “be-

dvasininkų karta, kuri buvo au
gusi Lietuvoje ar bent lankė
si nepriklausomame tėvų krašte. 
O tačiau, kaip minėtieji moks
lininkai pažymi, religinės ins
titucijos, apskritai imant, turi 
pirmaujančios reikšmės išeivių 
tautiniam išlikimui, ir mums 
reikia visomis pastangomis šį

vadą JAV sen. Hugh Scott 
(Penna.) su prašymu apie šios 
dienos paskelbimą painformuo-

“Besilankydami Sovietų Są
jungoje, aš esu tikras, apžvel
gėte rimtą padėtį, kuri yra Lie- 

-tuvoje, ypač susideginimą 20 
metų asmens, kurio mirtis su
kėlė 2,000 jaunuolių riaušes”.

“Pennsylvanijoje yra tūks-

Lietuviškam rajone — S
g LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

f Alice’s Florist Shop 1
ė 107-OK Jamaica A.ve. Richmond Hill., N. Y. S

---------- Gėlės įvairiom progom ---------- S
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius x 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- .x 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. x

Kaip sustiprinti? — “Nieko 
čia nepadės privatūs išsibarimai 
spaudoje . . . Reikia daugiau 
pozityvios veiklos. Vatikano

reigūnus ir kartu patirti, ar Ka
lantos įvykis buvo prez. Nixo- 
nui žinomas lankantis Mask
voje. Taip pat norėta sužinoti, 
ar Lietuvos pavergimo klausi
mas buvo keltas pasitarimuose 
su Sovietais. Sen. Scott LB pra
šymą įvykdė laiškais, š. m. bir
želio 5 d. kreipdamasis į Vals
tybės sekretorių William Ro- 

?. gers .ir Tautinio saugumo tary- 
* bos pirmininką dr. Henry Kis

singer. Sen Scott rašė:

Pavergtų tautų savaitės parade New Yorke liepos 16. Nuotr. P. Ąžuolo

AMERICAN FRIENDS0F
ANTI-BOLSHEVIK 

BLOCofNATIONS.I'c

phijos apylinkėje. JAV LB at
stovai yra mane prašę užklausti 
Jus, ar Lietuvos klausimas bu
vo keltas ir kiek jie gali turėti 
vilties ateičiai”.

‘Jūs, be abejo, žinote, kad 
birželio 15 d. ši organizacija 
žada vykdyti gedulo dienų mi
nėto jauno asmens atminimui”.

Šiomis dienomis sen. Scott 
JAV LB centro valdybai atsiuntė 
dr. Kissinger atsakymą į sen. 
Scott laišką. Laiškas rašytas š. 
m. liepos 10 d. Dr. Kissinger 
rašo:

“Dėkoju už Jūsų birželio 5 
d. laišką, liečiantį padėtį Lie
tuvoje. Aš esu dėkingas už pa
kartotiną mano dėmesio atkrei
pimų į lietuvių vargus. Yra na
tūralu, kad Amerikos lietuvių 
bendruomenė yra susirūpinu
si esama nelaiminga padėtimi”.

“Keliaudamas Sovietų Sų- 
jungon, Prezidentas puikiai 
žinojo šio krašto gilų susirūpi
nimų mažumų, kurioms yra pa
neigtos pagrindinės laisvės, li
kimu. Jūs ir jūsų piliečiai galite 
būti užtikrinti, kad mūsų tvir
tas įsipareigojimas Universa
linės Žmogaus Teisių Deklara
cijos principams buvo sovie
tams išreikštas”.

JAV LB centro valdyba yra 
dėkinga sen. Scott už nuolati
nį rūpestį pavergtos Lietuvos 
reikalais. Pažymėtina, kad Vals
tybės sekretoriaus atsakymo į 
sen. Scott laišką tebelaukiama.

JAV LB CV Inf.

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

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

—- Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pręs.

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 ■.— Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruise*) ’ 

/AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

ORUPtMS
• JAUNIMUI

ŠEIMOMS



1972 rugsėjo 1, nr. 37 DARBININKAS 3

HA DniAJIIUtZA C 910 willoughby avė. UaaKBI IM I N KAj Brooklyn, n. y. 11221
Editorial Office GL 5-7281 Business Office GL 2-2923

THE WORKER by FRANCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915 metų 
1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

Second-class postage paid at Brooklyn Post Office 
• Published weekly'.

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00
. LaikraStį tvarko REDAKCINE KOMISIJA

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožidra._ Nenaudoti straipsniai saugomi 
ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos 
nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbų redakcija neatsako.

ATGARSIAI PLATFORMOJE
Platformos nereiškia, kad rin

kimus laimėjusieji savo nlat- 
formą vykdys. Jos skirtos rinki
kam. Jų pažadai pasakomi taip, 
kad vienus patrauktų, bet ir kitų 
neatstumtų.

Respublikonų platformoje 
pareiškimai apie pavergtuosius 
yra skirti etninių grupių bal
suotojam patenkinti. Etninėm 
grupėm respublikonai nori šiuo 
kartu daugiau remtis nei demo
kratai. Pastarieji savo konvenci
jos metu atsidūrė valdžioje nau
jo establishment©, kuris labiau 
nei kas kitas tebetiki “melting 
pot” galybe.

Bet ir respublikonų pareiški
mai apie pavergtuosius vengia 
suerzinti pavergėją. Dėl to pa
reiškimo turinys yra tokis pat 
bendras ir blankus, kaip ir pro
klamacijos Pavergtųjų Tautų 
Savaitės proga (žr. tekstą 1 psL). 
Nauja nebent tai, kad pareiš
kimas baigiamas priminimu, jog 
“our commitment to the prin
ciples of the Universal Decla
ration of the Human Rights of 
the United Nations was made 
known to Soviet leaders during 
the President’s discussions in 
Moscow”.

Tai beveik tie patys žodžiai, 
kuriuos parašė dr. Kissingeris 
sen. Scottui, kai pastarasis pa
klausė laišku, ar buvo kas pa
daryta Lietuvos reikalu Maskvo
je. (Atrodo, laiško ir platformos 
užsienio reikalu žodžiai buvo 
to paties autoriaus).

Po 27 eilučių apie pavergtas 
tautas platformoje eina pareiški
mas apie žydus Sovietų Sąjun
goje ir 29 eilutės apie Izraelį. 
Pareiškime apie pavergtuosius 
nutylėti pavergtųjų ir pavergėjų 
vardai. Tylos nereikėjo apie Iz
raelį, ir jo vardas suminėtas 
5 kartus.

Aiškūs, įsakmūs žodžiai apie 
Izraelį siekia atitraukti nuo de
mokratų bent dalį žydų, kurie 
šiaip jau yra demokratų rėmė
jai. O dabar respublikonai ypa
čiai turi konkuruoti su McGo- 

vemu, kada jis atsidūrė įtakoje 
naujo establishment© su jame 
dominuojančia nužydėjusių 
žydų liberalų grupe.

Iš čia toks skirtingas priėjimas 
platformoje.

Lietuviai beldėsi
Lietuviai respublikonų kon

vencijoje dalyvavo aktyviau nei - 
demokratų. Liudijo, įteikė me
morandumus. Nors tų memoran
dumų sugestijos neatrodo radę 
atgarsio platformoje, tačiau L. 
Bendruomenės ir Altos pastan
gas reikia vertinti teigiamai ir su 
dėkingumu. Jie padarė už mus, 
kas šiuo metu buvo galima.

Jų žodžiai ir raštai buvo bel
dimasis į uždaras duris. O pagal 
evangelijos patarimą — belsk, ir 
bus atidaryta. Tai nereiškia, kad 
bus atidaryta jų pirmu pasibel
dimu. Reikia belsti ir belsti 
kiekviena proga be paliovos. Jei 
nebūtų belsta, gal būt, nebūtų 
ir tų blankių žodžių apie pa
vergtas tautas.

Su didesniu veržlumu bei už
simojimu, atrodo, beldėsi LB 
žmonės — ir pareiškimais ap
klausinėjimuose ir memorandu
mais. Bendruomenės ir Altos 
memorandumai neprieštaravo 
vieni kitiem; jie vienas kitą pa
pildė. Galima būtų buvę pagei
dauti, kad tiek pareiškimus, tiek 
memorandumus veiksniai būtų 
subendrinę. Jei ne bendru var
du juos rašę, tai bent pasitarę. 
Tada nebūtų likę netikslumų, 
kurie šokiruotų logiškai ir tei
siškai galvojantį skaitytoją, kaip 
šokiruoja, sakysim, Altos prašy
mas nepripažinti “okupacijos” 
(L. Bendruomenės memoran
dume to netikslumo išvengta; 
kalbama tiksliai: “aneksijos”!).

Tačiau veiksnių susiderinimas 
tebelieka pium desiderium, ku
riam įvykdyti šiuo metu per
spektyvų nematyti.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
metinis seimas buvo rugpiūčio 
9-10 T. Marijonų globoje Maria- 
napoly. Seime dalyvavo 36 kuni
gai ir vyskupas V. Brizgys.

Kunigų Vienybės pirmininkas 
kun. A. Kontautas, atidaręs sei
mą, pakvietė maldai sukalbėti 
prel. Pr. Jurą. Seimui pirminin
kauti buvo pakviesti kun. P. Ci
nikas MIC ir kun. dr. V. Cuku- 
ras, sekretoriauti kun. A. Valiuš- 
ka ir kun. P. Geisčiūnas.

PRANEŠIMAI: nuo enciklo
pedijos iki pašaukimų ir nelietu
viškose parapijose dirbančių ku
nigų

Po tradicinių sveikinimų buvo 
pranešimai iš apygardų: Chi- 
cagos — kun. P. Cinikas MIC, 
Bostono — kun. V. Martinkus, 
Connecticut— kun. V. Cukuras, 
Albany — kun. J. Grabys, N.J. 
bei N. Y. — kun. V. Dabušis. 
Dvasios vadų pranešimai: Vyčių 
— kun. Kontautas, Ateitininkų 
federacijos — kun. St. Yla, Atei
tininkų sendraugių — kun. K. 
Pugevičius ir Ateitininkų tary
bos bei Studentų ateitininkų — 
kun. G. Kijauskas SJ.

Prof. S. Sužiedėlis pranešė 
apie Encyclopedia Lituanica 
svarbą ir jos leidimo sunkumus, 
perduodamas leidėjo J. Kapo
čiaus prašymą, kad visos lietuvių 
parapijos užsisakytų šią enciklo
pediją. Atsižvelgiant į parapijų 
skaičių, tai jau gerokai paleng
vintų jos leidimą.

Vėliau atvykęs vysk. V. Briz
gys svarbiausiu dabarties klau
simu laikė naujų pašaukimų į 
dvhsinį luomą reikalą. Be naujų

Kunigų Vienybės centro valdyba su vysk. V. Brizgiu. Iš k. kun. V. Zakaras — sekretorius, kun. 
S. Yla —- vicepirmininkas, vysk. V. Brizgys, kun. A. Kontautas — pirmininkas, kun. dr. Z. Smilga 
— iždininkas, kun. A. Janiūnas ir kun. J. Riktoraitis. Trūksta vicepirm. J. Matučio.

LIETUVIAI KUNIGAI SVARSTĖ, 
KAIP SUGYVINTI LIETUVIŠKAS
PARAPIJAS

pašaukimų lietuviškos parapijos 
neturi ateities.

Iš seimo dalyvių apgailestau
ta, kad iki šiol nesiimta iniciaty
vos suregistruoti visus lietuvius 
kunigus, dirbančius tarp kita
taučių, ir atsiklausti, kurie iš 
jų norėtų grįžti į lietuviškas pa
rapijas. O kitataučių parapijose 
dirbančių yra nemaža.

Seimo svarstymų branduolys 
buvo paskaitos. Jų buvo trys. Vi
sos apie parapiją.
KUNIGŲ IR PASAULIEČIŲ 
BENDRADARBIAVIMAS: ar 
jis yra ir kas jį kliudo?

Tokia buvo paskaita, kurią 
svarstė du pranešėjai: inž. V. 
Kutkus ir kun. A. Miciūnas MIC.

V. Kutkus pasidžiaugė, 
kad po Vatikano II susirinkimo 
galimas artesnis bendradarbia
vimas tarp kunigų ir pasaulie
čių, bet praktiškai lietuviškame 
gyvenime jo vis dar pasigenda
ma. Pvz. esą kai vysk. V. Briz
gys organizavo Washingtone ir 
Romoje koplyčių statybas, daug 
pasauliečių tam nepritarė ir net 
viešai priešinosi. Kita vertus, kai 
Chicagos pasauliečiai orga
nizuotai ėmėsi ginti savo kapus 
ir lietuviškas laidojimo tradi
cijas, vysk. V. Brizgys su kele
tu kunigų viešai pasisakė prieš 
juos . . . Įtraukus pasauliečius 
į parapijos veiklą, kunigai ga

lės daugiau atsidėti pačiai pasto
racijai. Kaip tai daroma konkre
čiai, rodė Detroito pavyzdžiu. 
Ten susiorganizavę parapie- 
čiai ne tik išgelbėjo lietuvių 
parapiją, bet kartu ją atgaivino, 
atnaujino. Dabar jie stato nau
jus pastatus ir ruošiasi atgimu
sios parapijos veiksmingai 
ateičiai.

Kun. A. Miciūnas MIC: Va
tikano nutarimai dėl pasaulie
čių ir kunigų bendradarbiavi
mo yra aiškūs. Tačiau jų vyk
dymas skirtingas dėl vietos są
lygų ir sutiktų kliūčių. O kliū
tys esančios tokios: a. kunigo 
per ilgas pasilikimas klebono 
pareigose toje pačioje parapi
joje; b. tautinio susipratimo ir 
solidarumo stoka tarp kunigų ir 
pasauliečių; c. parapiečių išsi- 
kėlimas į užmiesčius ir parapi
nių mokyklų uždarymas.

Parapijom sugyvinti siūlė: a. 
atgaivinti liturgiją, įvedant vi
sas numatytas reformas; b. ku
nigam aktyviai įsijungti į pa
rapijos organizacinę veiklą, kad 
sujungtų ir čia gimusius ir at
vykusius parapiečius; c. atsidė
jus atlikti dvasinius ir kitokius 
patarnavimus, įskaitant dažną li
gonių lankymą.

PARAPIJA — ETNINĖS KUL
TŪROS ŽIDINYS: kaip juo 
naudotis?

Tai kun. K. Pugevičiaus pa
skaita. JAV Kongresas — kalbė
jo pranešėjas — išleido įstaty
mą, kuris iškelia etninių grupių 
svarbą šio krašto gyvenime. Vals
tybiniame biudžete numatyta 
15 mil. dol. šiam reikalui — 
etninių grupių kultūrom išlai
kyti, paremti. Reikia tuo nau
dotis. Pvz. lietuviai studen
tai, rašydami tezes, susietas s.u 
etninių tautinių grupių isto
rija bei įnašu į šio krašto gyve
nimą, ar dviejų kultūrų tarpu
savio veikimą, ar grupės ir in
divido gyvenimą, galėtų gauti 
stipendijas iš šio fondo. Arba: 
asmuo, norįs nuvykti į Vilnių 
pagilinti žinių tautinės kultūros 
ar meno srity, taip pat galėtų 
gauti stipendiją. Šeštadieninių 
mokyklų mokytojų ruošimo kur
sai, studijų savaitės įeina taip 
pat į šią kategoriją.

Ypatingai svarbu, kad kuo 
daugiau būtų šios paramos pra
šančių. Jei visi prašymai ir ne
bus patenkinti, tai dauguma 
bus. Svarbu, kad paskirtas fon
das būtų išnaudotas, tuo įrodant 
jo reikalingumą ir užtikrinant 
tolesnę jo egzistenciją.

Baigdamas suminėjo, kad 
Arkansas valstijoje yra mažas 
kaimelis, kuris vadinasi Lie
tuva (ne Lithuania’). Istorikam 
čia galėtų būti proga paieško
ti to vardo pradžios ir tuo pa
čiu išryškinti lietuviu tauti
nio įnašo istorinę vertę.

Po paskaitos kun. Kontautas 
paminėjo, kad Brocktone miesto 
savivaldybė apmoka lietuvių 
šeštadieninės mokyklos moky
tojam algas, kurios yra dides
nės, negu patys lietuviai galė
tų mokėti. (bus daugiau) »

ŽMONIJA4
Ką tik paskelbtam J. Tautui 

demografijos metrašty randam, 
kad pasibaigusiam dešimtmety 
žmonių skaičius mūsų planeto
je didėjo po 2 pjroc. kasmet. Jei 
žmonija ir toliau didės tokiu 
tempu, tai 2000 metų baigiantis 
Žemės planetoje gyvens 6.5 
•bil. žmonių. Virš 100 mil. gy- 
.ventojų dabar turi 6 valstybės: 
Kinija, Indija, Rusija, JAV, In
donezija ir Japonija. Gyvento
jais didžiausi miestai yra Toki
jas, New Yorkas, Londonas, 
Maskva, Šanchajus, Bombėjus 
ir Sao Paulo.

KELIONĖ SU VYČIAIS
Į PIETŲ AMERIKĄ
------------------------------— DANUTĖ MIKULSKYTĖ___________—

(Tęsinys iš praeito nr.)

Tikėjomės paragauti garsių Ar
gentinos steikų, bet mūsų nelai
mei tą savaitę visą jaučių mėsą 
eksportavo į kitus kraštus, ir mes 
negalėjome paragauti. Būdami 
Buenos Aires, pajutome, kad čia 
maistas kitaip paruošiamas.

Čia vėl turėjome susipažinimo 
vakarą su Buenos Aires lietu
viais. Ir čia gimę ir anksčiau at
važiavę kalba gražiai lietuviškai. 
Vietos lietuviai labai pagerbė 
mūsų artistus ir mūsų grupės va
dą. Susipažinimo koncerte pasi
rodė ir jų trijo, kuris yra gerai 
susidainavęs. Po to buvo vaišės. 
Priėmimas buvo labai šiltas ir 
malonus, nesijautė, kad yra žie
ma šalta.

Urugvajuje vėjai
Trečiadienio vakarą mes iš- 

skridome iš Buenos Aires į 
Montevideo, Urugvajų. Kelionė 
buvo neilga, nes šie du miestai 
ir kraštai yra atskirti plačiausios 
upės — de la Plata (sidabro upė).

Urugvajuje persekiojo mus 
šaltis, lietus ir vėjas. Kitą rytą, 
susisupę į savo lietpalčius, va

žiavome apžiūrėti šio krašto į- 
domesnių vietų. Nors kraštas de
mokratinis, bet jautėsi drausmė. 
Turistų vadai įspėjo nefotogra
fuoti kariuomenės, prezidento 
rūmų. Prie jų nebuvo galima net 
sustoti. Pasakojo, kad sargybiniai 
kareiviai įtariamus pirma nu- 
šauja, o po to pradeda tardyti 
ir išaiškinti, kas jie tokie buvo. 
Bet mes buvome apsukrūs, tai 
ir neturėjome jokio nema
lonumo.

Urugvajaus lietuviai sutiko 
mus per didžiausią lietų ir 
šaltį. Pradinį žodį, kaip ir ki
tuose koncertuose, tarė mūsų 
grupės vadas prof. Jokūbas Stu- 
kas. Jis supažindino šio krašto 
lietuvius su vyčių veikla, tikslais 
ir apdovanojo juos atsivežtom 
dovanom. Po programos jie mus 
maloniai vaišino. Jautėsi, kad 
šiame krašte lietuviai yra pras
čiausiai įsikūrę, bet jie mus nuo
širdžiausiai priėmė.

Vieną vakarą dalis mūsų suša
lusių turistų susimetė į viešbu
čio vakarinį restoraną, išklausė 
ten programos, pašoko prie 
gražios tango muzikos, taip pasi
darė linksmą programą su įvai

riom varijacijom. Kai kuriem ši 
linksmoji dalis pasibaigė gana 
liūdnai, nes už vieną gėrimą te
ko užsimokėti 20 dol. Na, bet 
be šių nuotykių kelionė būtų 
neįdomi.

Pas Sao Paulo lietuvius
Penktadienio ankstų rytą lei

domės į Sao Paulo, Braziliją. 
Atskridę tuoj pajutome šiltesnį 
klimatą, visi tuoj pasidėjo liet
palčius, švarkus. Pagaliau at
radome klimatą, kurio ir tikėjo
mės visoj Pietų Amerikoj.

Sao Paulo miestas savo didin
gumu ir modernumu primena 
New Yorką. Gyventojų yra apie 
6 milijonus. Miestas auga labai 
greitai, plečiasi pramonė, didėja 
statyba. .

Mus pasitiko didelė grupė lie
tuvių, kurie mus globojo, teikė 
patarimus, vežiojo po krautuves.

Ir čia buvo surengtas vakaras, 
kurio programą atliko ne tik mū
sų artistai, bet ir Sao Paulo lie
tuvių puikus choras. Po progra
mos buvo vaišės malonioj drau
gijoj. Stalai tuoj aptuštėjo, nes 
mes buvome alkani.

Kitą rytą susirinkome į vieną 
lietuvių bažnyčią išklausyti mi
šių, kurias aukojo prel. V. Balčiū
nas, kun. A. Račkauskas ir vieti
nis parapijos klebonas. . Po to 
buvo bendri pusryčiai.

Tada vėl keliavome apžiūrė
ti miesto ir apylinkių. Aplan
kėme gyvačių ūkį ir hipių tur
gų. Žinoma, ir čia apsipirkome. 
Pirkome odos išdirbinių, auksi

nių papuošalų ir kitų suvenyrų.
Dalis turistų vieną vakarą bu

vo išėję į vakarinį klubą, kur gana 
linksmai praleido laiką. Kitą va
karą organizuotai ėjo didesnė tu
ristų dalis į kitą klubą. Bet čia 
labai garsiai trenkė sambos mu
zika, nesupratome ir kalbos, nes 
čia kalbėjo ne ispaniškai, bet 
portugališkai, ir pati atmosfera’ 
buvo neįprasta. Taip mes tuojau 
ir išėjome. Tuo pasibaigė visi no
rai lankyti bet kokį vakarinį klu
bą.

Gražusis Rio
Iš Sao Paulo atskridome į ne

paprastai gražų Rio de Janeiro. 
Apsistojome garsiame Copaca
bana pajūryje, kur aplink mus 
buvo gražiausi vaizdai.

Rio de Janeiro turi apie 4 mi

Sao Paulo miestas

lijonus gyventojų, pastatytas tarp 
kalnų. Tai ir suteikia miestui vi
są grožį ir didingumą. Užsikėlęs 
ant paties aukščiausio kalno — 
Corcovado (kupranugario kal
no), rasi Kristaus statulą su iš
tiestom rankom saugojančią di
dingą miestą. Kristaus statula yra 
115 pėdų aukščio ir sveria 1,145 
tonas. Vaizdas nuo to kalno neap
sakomai puikus.

Rio mes ilsėjomės, maudėmės, 
gydėmės nuo įvairių ligų, kurios 
mus kankino ar baigė kankinti.

Cia bebūnant, pavieniai ir vėl 
važiavo į vakarinius klubus, bet 
dėl kalbos problemų atsidūrė ne 
klube, o aerodrome. Taip pasiva
žinėję, pataisę taksio sprogusį 
ratą, užsimokėję, grįžo į viešbu
tį visai “patenkinti”.

Venecueloje
Caracas Venecueloj buvo 

paskutinė mūsų sustojimo vieta. 
Miestas didelis, pastatytas kal
nuose, statyba moderni, nors ne
tolimose apylinkėse yra daug pa
prastų bakužių. Ten gyvena dau
guma beturčių. Matėme, kur 
Simono Bolivaro palaikai laiko
mi, aplankėme ir kitas svarbias 
vietas.

Paskutinį kartą susitikome su 
šio kontinento lietuviais, kurie 
mus priėmė ir išlydėjo su daino
mis, užkandžiais ir šampanu. Jų1 
nuoširdumas, draugiškumas 
niekada neišdils iš mūsų prisimi
nimų.

Kaip ir kitose vietose, taip ir 
čia mūsų vyčių vadą su žmona, 
artistus atskirai priėmė Lietuvos 
atstovybės ar šiaip pavieniai 
žmonės.

Atgal į New Yorką
Pagaliau penktadienio rytą 

susipakavę, prasiskolinę, sėdom 
paskutinį kartą į lėktuvą. Skrido
me į New. Yorką. Kiekvienas gal
vojo, kad kelionė buv6 puiki. 
O kur kitais metais vyčiai va
žiuos?

Visi yra dėkingi, kad prof. Jo
kūbas Stukas ir jo žmona Lo
reta taip puikiai viską organi
zavo ir visą laiką vadovavo. Tai 
ir laidavo kelionės pasisekimą.

Pasisekimą didino ir Pietų 
Amerikos lietuvių nuoširdus pri
ėmimas. Labai daug prisidėjo ir

(nukelta į 5p.ę/.)
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ANDREW’S LIQUORS 
For the Finest of 
Wines & Liquors

We Deliver Free All Day 
48 Washington Ave. 

Westwood, N. J.

HAPPY LABOR DAY
FORCELLATI BROTHERS 

LANDSCAPING CONTRACTORS 
631 Rivervale Road 
Rivervale, New Jersey

SUPER — HI 
FOOD & LIQUORS 
Open 7 Days a Week 
1 Queen Anne Road 

Bogota, N. J.
Ask for Aldo or Emilo

SUNDRY SHOP
459 Elast Williams Ave & Highway 17 
Hasbrouck Heights in Shoprite Shopping 
Ct. Finest Going Back to School Sup
plies, Cards, Gifts, Toys, Stationery 

Toiletries Call 201 288-9300

FINNEY CIRCLE 
Sunoco service station 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 
U.S. Highway No. 1 

Iselin, N.J.

HARBORSIDE TERMINAL CO.
Harborside Plaza
Jersey City, N. J.

Ask for-Mr. George Swift
Call 201 434 6000

FIRST NATIONAL BANK 
OF

HOPE, N.J.
Member F.D.I.C.

Call 201 459-4121

D.J. CITGO SERVICE STATION
Open 7 Days a Week. General Auto 
Repairs Road Service, Tires, Batteries, 
Accessories. State Highway No. 35 South 

Eatontown, N.J.
Call 201 542-6980

MAPLE: ESSO SERVICE STATION 
(>]xn 7 Days a Week 

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires. Batteries, Accessories 

1601 Maple Ave. Hillside, N.J. 
Ask for Ed or Dave

ACROSS THE STREET 
LUNCHEON ETTE 

Good Food at Sensible Prices 
223 Washington Street 

Newark, N.J. 
Ask for John or George

BEST TIRE SERVICE 
Featuring Seiberling Tires with 

Complete Car Service 
“Let George D> it” 
6th & Asbury Ave.

Ocean City N. J. 609 399-3006

GURKA’S BAYVILLE 
DELICATESSEN 

Open 7 Days a Week 
Home Made Foods 

We Also do Catering
U.S. Highway No. 9 & Scott Place 

Bayville, N.J. 201 269-4777

DELVIEW MOTORS INC.

U.S. Highway No. 130 
Delran, N. J.

Call 609 461-6414

BAYSIDE MARINA
State Highway No. 35 & Bay Blvd.

Seaside Heights, N.J.
Call 793-8535

The Scotchwood Diner U.S. Route 22 
Scotch Plains, at the over pass. The 
Finest of Food & Service in a luxurious 
atmosphere. Open 7 Days a Week 24 
Hours a Day. Spacious Parking Lot. 
All Baking done on Premises. Take out 
Orders. Dial 201 322-4114.

KKFOSMANCE 
CUSTOM * SPEED EQUIP.

511 NEW MUNSWICK AVE.
PHILUPSAUKG, NJ----- PHONE 659-6565

MCDONALD’S 
RESTAURANT

Open 7 Days a Week 
Bring This Ad in and Receive 

A Free Hamburger 
Livingston and Pegasus St. 

Northvale. N.J.
Call 201 767-9813

NARMAC 
DATSUN

136 Engle St. Englewood, N.J. 
Datsun Parts & Service 

Call 201 568-4400

BILL MONUMENT GULF
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Road Service
' Tires, Batteries and Accessories

! North Albany and Ventnor Ave.
Atlantic City, N.J.

YE OLDE DUTCH 
PANKAKE HOUSE

Open 6 Days a Week. Closed Tues. A 
Family Place. 2761 Dune Drive, Avalon, 
New' jersey. Call 609 967-7349. Bring 

the Family for Sun. Dinner.

CASEY’S CITGO SERVICE STATION
Open 7 Days a Week, Complete Auto

Repairs, Road Service, Tires, Batteries
& Accessories. Fischer Boulevard & 

Forest Drive Toms River
Call 201 249-9817

SUZUKI

JERRY & SONS 
GETTY SERVICE STATION

Open 7 Days a Week, We do General 
Auto Repairs, Road Service Tires Bat
teries, Accessories. State Highway No.
37 Eastčc Clifton Ave. Toms River, N.J.

CUSTOM 
MILLING 
SERVICE

276 Jeliff Ave. 
Newark, N.J.

Call 201 242-6439

THE CHARCOAL , 
HOUSE

88th & Landis Ave.
Townsend’s Inlet.

CORBO REALTY INC. 
479 Richmond Ave. 

Staten Island * 
Call 448-6167

201-664-6636

SALES*SEtVICE• PA*T! 
SEE OUB SEPMATE AN* 

COMPLETE OltT SHOP

AUTMOIIZtO OIALft

WESTWOOD 70l ,tOABWAr 
SUZUKI IOC. WESTWOOB. N. J.

McBRIDE 46 CAR WASH
Open 7 Days a Week 

We Do a Complete Job 
Nk Bridge Ave and Route 46 W’est 
Paterson. N. J. Call 201 256-7910

DRIVE IN GULF 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs Road Service, 
Tires. Batteries. Accessories

224 State High wax' 37 Toms River, N.J.
201 349-9824

FAMILY CITGO 
SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs. Tires, Batteries 
and Accessories

2331 U.S. Highway No. 9.
Frccwood Acres. N.J.

TOMLIN BROTHERS 
Auto Body and Fender Repair 
Millville — Port Morris Road 

R D. 3 Millville. N.J.
Call 609 785-0390

-r* ■'

C & J >
TRUCKING

Refrigerated Service 
1227 Johnson Ave.

POINT PLEASANT
Call 201 892-0761

R. E’S PLUM
Open 7 Days a Week, Entertainment 7
Nights a Week, Food and Groghouse 

Late Snacks
20 East Fort Lee Road, Bogota, N.J. 

Call 201 489-7575

RUTHERFORD ESSO 
SERVICE CENTER 
Open 7 Days a W’eek 

General Auto Repairs, Road Service, 
Engine Cleaning, Tires Batteries, 

Accessories, Route 17 & Orient Way 
Rutherford, N.J.

P.G.I. GULF SERVICE STATION
Open 7 Days a 'Week, Road Service 

We Do General Auto Repairs, Tires, 
Batteries, Accessories

200 West Passaic Street 
Rochelle Park, N.J.

Under New’ Management 
LEALE — AVENIUS 

FUNERAL HOME INC.
Air Conditioned Ample Parking 

63-32 Forest Ave. cor. Menahan St.
All Newly Remodeled, Under Personal 

Management Jack A. Leale Lie.
Funeral Director Call EN 6-6600

GARRON COIFFURES
Late Nite Tues & Thurs

1088 White Horse Ave. Crestwood 
Shopping Center, Trenton, N.J.

Call 609 585-8220

CALLAHANS 
SUNOCO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs Road Service 

Tires, Batteries, Accessories 
Clements Bridge Rd. and Westville, 

Almonesson Rd. Deptford. N.J.

PATKEN’S 
RINGWOOD 

LUMBER & SUPPLY CO.
12 Greenwood Lake Turnpike 

Ringwood, New Jersey

CENTURY 
TIRE

45 Hathway Street 
Wallington, N.J. 

Call 201 471-8863

GORDON S REST. &
- BAKE SHOP

Open 7 Days a Week
U.S. Highway No. 9
Forked River, N.J.
Call 609 693-6613

BAYVILLE HESS SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

24 Hours a Day
. Service is Our Business

U.S. Highwav No. 9 Bayville. NJ.
Call 201 349-9729

DICK McCOY INSURANCE 
282 Glenwood Ave. Bloomfield, N.J. 

Buy Your Insurance 
From the Real McCoy 

Call 201 743-1100 ’

YING REALTY CORP. 
Far Hill Country Mall 
Route 22 Farhills, N. J.
Open 7 Days a W’eek 

Call 201 766-2575

JOHN P. McMAHON 
REAL ESTATE 
1585 Morris Ave. 

Union, N. J.
Call 201 688-3434

UNRUH’S BP SERVICE STATION 
617 Lafayette St. Cape May 

& 
E & W C.ABS 

24 Hour Service 
Call 609 884-3414

ED’S B.P. SERVICE STATION
Open 7 Days a Weeek, Auto Repair, 
Air Conditioning, Road Service, Tires, 
Batteries & Accessories. Specializing in 

Chevrolet & Corvairs
Highway 9 & Station Road 

Bawille, N.J.
Call 201 269-1222

SAM 
SHELL 

CONSTRUCTION 
CORP.

802 Main Street Apt. 3A 
Toms River, N.J.

201 341-1924

BOB’S SUNOCO 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 

General .Auto Repairs, Tires, Batteries
& Accessories 

Route 47 & Sherman Ave.
Call 609 696-9768

LEVITT TIRES
2837 Atlantic Ave. cor. Schenck 

Next to Nassau Savings Bank 
Factory Distributors for Uniroyal & 
Cooper Tires. Call 277-5729 or 277-5775

Bring in Ad for Free Gift 
Also Authorized Good Rich Dealer

BLACK BULL INN

LINCOLN PARK 
ELECTRONICS

1075 Broad Street 
Newark, N.J.

MOONEY BROS. PLUMBING & 
HEATING INC.

81 High St. Newton, N.J. 
Cail 201 383-1607

WERNER’S BERKELEY 
ESSO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs. Road Service, 

Tires, Batteries & Accessories 
J Street & Central Ave. 

Seaside Park, N.J.

ALPHA 
WASTE PAPER INC.

436 Claremont Ave.
Jersey City

Call 201 435-4941 •’

PAUL’S TUNNEL 
SUNOCO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs, Road Service, 

Tires, Batteries & Accessories 
14th Street & Grove Streets 

Jersey City, N.J.

R.N.F. AUTOMOTIVE
Complete Auto Body Service 

Wreck Specialists 
Dial 609 561-1235 

434 South Egg Harbor Road 
Hammonton. N.J.

WILSON
FLOOR 

COVERING
387 Hoboken .Ave. 

Jersey City, New Jersev 
201 656-6363

PENNY'S RESTAURANT
Seafood Specialties

Take Out Orders ,
U. S. Highway No. 9

Parkertown, N. J.
Call 609 296-8142

MURPHY’S TEXACO 
Open 7 Days a Week 

Complete Automotive Service 
Lincoln & Dante Ave. 

Vineland, N. J.

Woodbridge Shopping Center 
Woodbridge, N. J.

BLACK BULL INN
Route 46 Mountain Lake, N.J.

TERESI 
AUTO SERVICE INC. 

Auto Repairs 
247 West Shore Ave. 

Bogota. N.J.
1

i 
LEE MYLES 

TRANSMISSION
150 Route 17 Paramus, N.J.
At Short Line Bus Terminal

Call 201 262-2000
For Free Estimates and Free Towing 

Resealed, Repaired, Rebuilt

HIERSCHE 
PLACE

W here Good Friends Meet
965 N. Y. Ave.
Trenton. N.J.1

JOHN’S ARCO SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week. General Auto 
Repairs, Road Service, Tires, Batteries 
and Accessories. 4th & High Street.

Burlington, N.J.

f-------------------------

HICKS
Insurance Agency Inc.

191 Foothill Road 
Finderne, N. J.

F & M 
SUNOCO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
24 Hours a Day 

General Auto Repairs. Road Service 
Tires, Batteries, Accessories 

27 Madison Ave. Lakewood. N.J.
IF-

CAUSE BEAUTY SCHOOL
169 Livingston Street 

Brooklyn. N.Y.
Dav and Evening Courses 

Call 875-9060

COOKE’S SERVICE CENTER INC.
Open 7 Days a Week, General Auto 
Repairs. Road Service, Tires, Batteries 

and Accessories
594 Kinderkamack Road River Edge, N.J.

ELIZABETH 
WHITE 

Restaurant 
987 First Ave. 
New York Citv 
Call PL 9-7850

O’DONNELL'S 
PUB 

Where čood Friends Meet 
202 Webster Ave. 

Seaside Hieghts, N.J.

GUIDO’S

RESTAURANT

231 Polifly Road 
Hackensack, N. J.

tjON’S SUB SHOP 
Open Daily 10AM — 10PM

* -Orders to Go
Dial 201 892-8650

216 Ocean Ave. Point Pleasant Beach
New Jersey

HERB'S SUNOCO 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs. Tires 
Batteries. Accessories 

100 State Highway No. 4 
Englewood, N.J.

FOREST PORK STORE 
Pure Pork Products, Fine Bolognas, 

Fresh & Smoked Meats 
66-39 Forest Ave. 

Comer Woodbine St. HY 7-2853

PENNS GROVE 
ARCO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
(ral Auto Repairs, Road Service 

Tires. Batteries. Accessories 
6 East Main St. Penns Grove

MYSTIC ISLANDS 
MARINA 

Open All Year 
Radio Road & Bayview Ave. 

Tuckerton, N.J. 
Call 609 296-2567

HOWELL 
LOCKSMITH 

SERVICE
U. S. Highway No. 9 

Freewood Acres ■ 
Call 201 364-2166

NICK THE GREEK’S 
BAY BRIDGE INN 

Restaurant Cocktail Lounge 
Seafood our Specialty, Banquet & Party 

Facilities
Highway 37 at Mathis Bridge 

Toms River, N.J. 
Call 201 244-0694

atlas motor mn

Phone: (608) 884-7006
Historic Cape May's newest and most luxurious oceanfront resort 
motel. Beautifully appointed motei rooms and fully equipped 
2-room efficiencies with private balconies overlooking the ocean 
Room phones, color TV, air-conditioning and heat. Olympic slz« 
heated pool with slide and safe shallow kiddie pool. Sumptuous 
lobby. Ocean-front sun deck. Recreation room, gift shop, coffer 
shop, laundromat. His and Her saunas, shuffleboard, and daily male 
service,

BLACK BULL INN
Passaic Ave. Fairfield, N.J.

Bring the Family

VALLEY CAR WASH 
587 Union Blvd. 

Totowa, N.J. 
A Full Car Wash 

Open 7 Days a Week 
Sun Until 2 P.M.

CENTRAL AMERICAN INC. 
Ambassador Hornet Gremlin — 

Javelin and Jeeps Sales New and Used 
Service & Parts

66 Kinderkamack Road, Oradell, N.J.

OAK TREE 
ADULT 

MOBILE HOME PARK 
For Folks over 55 

Leesville-Siloan Road Van Hiseville 
Box 91A Jackson N. J. 08527

Dial 201 928-0465

DOTTIE HAYES REALTOR
801 Ulster Ave. Mall Kingston, N.Y. 

Open Sun. If You Call for Appointment 
Call 914 338-2017

HOMBRE HAIR STYLING FOR MEN 
Complete Service in Men’s Hair Styling 

By Appt, only 284 Brick Blvd. 
Brick Town, N.J. 

Cal) 201 477-8180

POINT PLEASANT 
GARDEN CENTER

Nursing & Garden Supplies 
Landscaping Lawn Service 

3000 Route 88 Point Pleasant, N.J.
Call 201 892-8855

:--------- ■ 11 11

CYPKE S S
HILLS 

CEMETERY

833 Jamaica Ave. 
Brooklyn, N.Y. 
Call AP 7-2900

LEE’S DELI
Open 7 Days a Week. We have the
Best. Call us for Party Suggestions 

201 233-9692
Route 34 & Paynters Road 

Allenwood, N.J.

DI FIORE ASSOCIATES 
3 West Bergen Place 

Red Bank, N.J.
Car Care, Auto Body, Collision Repairs 

Specializing in Refinishing & Arc 
Welding Call 201 842-5858

LARRY’S AMERICAN 
SERVICE STATION

Open 7 Days-a Week, General Auto 
Repairs, Road Service, Tires, Batteries, & 
Accessories — 609 North Delsea Drive

Clayton, N.J. 609 881-1616

CHARLIE’S AUTO BODY
24 Hour Towing 

Get Two Bids Make one ours 
1703 Highway 9 Pleasant Plains; 
Toms River, N.J. 201 244-8808
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RUGSĖJIS — LIETUVIŲ
BENDRUOMENEI

Lietuvių Bendruomenės va
dovybė primena jau įsigyvenan
čią mūsų tarpe tradiciją: rugsėjis
— Lietuvių Bendruomenės mė
nuo. Tą mėnesį kiekvienam lie
tuviui dera pagalvoti ir pa- 
planuoti, kuo jis gali prisidėti 
prie tautinio išlikimo laidavimo.

Dažnai taip jau yra, kad didin
gesnius ir įspūdingesnius dar
bus lengviau atlieka grupės, or
ganizacijos, masės. Organiza
cijos darbas šakotesnis, bet ir 
laimėjimo džiaugsmas didesnis, 
nes pasisekimas iškovotas visų 
pastangomis. Paskutiniu metu 
daug laimėta mūsų talentingųjų, 
rinktinių tautiečių, bet mum vis 
atrodo, kad artimesni ir įspūdin
gesni yra bendrieji, daugelio 
rankų ir pastangų sukurtieji dar
bai. Lyg ir šilčiau bei jaukiau 
mum, kada ir mes esam tuose 
darbuose dalyvavę ar kuo nors 
prisidėję. Užtat ir organizacijos 
narys tik šitaip supranta ir įpras
mina savo darbą bei pasiaukoji
mą. Bendrojo darbo pasisekimas
— jo džiaugsmas, o nesėkmė — 
jo rūpestis; jis alsuoja visumos 
gyvenimu, jis pasijunta prasmin
gesnis, reikšmingesnis ir sau
gesnis.

KELIONĖ į
P. AMERIKĄ
(atkelta iš 3 psl.)
mūsų artistai: solistė Prudencija 
Bičkienė savo balsu ir savo drau
giškumu, solistas Liudas Stukas, 
kuris buvo visų merginų laukia
mas, aktorius Vitalis Žukauskas, 
kuris linksmino ne tik scenoje, 
bet ir visos kelionės metu, pia
nistas V. Puškorius, kuris Pietų 
Amerikoje paliko ir savo širdį 
ir visus pinigus. Prel. V., 
Balčiūnas ir kun. A. Račkaus

kas rūpinosi mūsų dvasiniais rei
kalais ir visada prisidėjo prie mū
sų juokų ir linksmų dainų. Mus 
gydė dr. M. Ženaitienė. Bob ir 
Diane kelionių agentūros at
stovas su žmona pritapo prie mū
sų ir gal pasidarė neoficialiais 
lietuviais, o gal net ir vyčiais!

Na, prie kelionės pasisekimo 
prisidėjo ir kiti 43 likusieji ke
leiviai su savo nuotykiais, įvai
riomis nuotaikomis. Jų tarpe ir aš 
maišiausi visiem po kojų.

Inž. Donatas Šatas

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos suvažia
vimas bus spalio 7-9 dienomis 
Washingtone, D.C. Suvažiavimo 
metu simpoziumą praves inž. 
Donatas Šatas.

Jis yra gimęs 1929 m. balan
džio 7 d. Vabalninko miestely
je, Biržų apskrityje. Vidurinius 
mokslus baigė Vokietijoje, lankė 
Illinois Technologijos institutą 
ir įsigijo BS laipsnį 1953 m. 
Tame pačiame institute tęsė pa
pildomus kursus, dirbo Armour 
Research Foundation ir Ken
dall Co. Research Center.

Šiuo metu jis eina technikinio 
direktoriaus pareigas Whitman 
Products Ltd. firmoje. Priklauso 
AICHE, Society of Plastic Engi
neers ir ALIAS mokslinėm ir 
profesinėm sąjungom.

Inž. Šatas yra užpatentavęs 
eilę išradimų, rašo straipsnius 
Amerikos technikos spaudoje. 
Apie dvidešimt metų jis bendra
darbiauja ir lietuvių spaudoje.

Panašu ir bendruomeniniame 
mūsų gyvenime. Jei JAV ir kitur 
dar ir dabar lietuviškas gyveni
mas toks judrus, pasireiškimai 
įspūdingi, tai tik todėl, kad mes, 
šią bendruomeninio gyvenimo 
mintį supratę, bendromis jėgo
mis susikūrėm Lietuvių Bend
ruomenės organizaciją ir daly
vaujam jos veikloj. Nors jai anks
čiau buvo daug priešiškų žodžių, 
bet . . . kas dabar atliktų tokius 
reikšmingus darbus be jos? Kas 
pajėgtų koordinuoti mūsų švieti
mą, parūpinti mokyklines prie
mones, knygas? Kas sušauktų 
mokytojus pasvarstyti dabartinių 
mokyklinių klausimų, kas juos 
informuotų? Kas surengtų tokio, 
sakyčiau, tarptautinio dydžio 
šventes, į kurias susirenka iš vi
so pasaulio tūkstančiai šokėjų, 
dainininkų, muzikos mylėtojų ir 
kuriais pasididžiuoti suplaukia 
dešimtimis tūkstančių lietu
vių? Ar tai ne pavyzdys jauni
mui, suskridusiam iš viso laisvo
jo pasaulio ir iš mažesniųjų lie
tuvių kolonijų? Ar ne rimčiau 
jie gali atverti savo rūpesčius, 
pamatę, kad mūsų ne saujelė, 
kad mes visi gyvenam tuo pa
čiu troškimu?

Kaip reikšminga, kai susirenka 
šimtai tarptautinio ūgio moksli
ninkų bei menininkų svarstyti 
lietuvybės išlikimo problemų! 
Kokie reikšmingi žingsniai ki
tuose kontinentuose mūsų Čiur
lionio ansamblio, Grandinėlės, 
vyčių, skautų ir paskirų meninin
kų, mokslininkų! Koks tai gai
vinąs jausmas mum visiem, ypač 
svetur! Kokie didingi ir skam
būs žodžiai lietuvis, Lietuva 
mum visiem, net ir pašalaičiam. 
Kaip geriau ir begalėtume at
skleisti savo kultūros lobius ki
tiem?

Tai rezultatai bendruomeni
nio darbo, organizuoto plano., 
bendruomeninio pritarimo. Taip 
sklandžiai tai įvyksta tik per vie- * 
ningą bendruomeninį sutarimą.

-o-
Mūsų LB — ne šimtametė or

ganizacija, ji jauna. Bet ji 
vienintelė, kurioj galim visi su
tilpti ir statyti didingą jos ir mū
sų tautos gyvenimą. Šios nuotai
kos ir darbai mus jungia net ir 
su Lietuvoj gyvenančiais. Tos 
liepsnos ir skraidančios kibirkš
tys vienodai kaista mumyse. Įvy
kiai reikšmingi, ir stebuklai arti. 
Atėjo metas mum glaustis drau
gėn ir statyti vienybės tiltus švie
sesnei ateičiai. Rugsėjo mėnuo 
— patogiausias metas įsijungti 
Bendruomenėn, atitrūkusiem 
sugrįžti ir tapti aktyviais kovoto
jais.

-o-

Philadelphia, Pa.

Šeštadieninė mokykla 
pradeda darbą

Mokiniai, mokytojai ir tėvai 
apgailestauja, kad iš Phila- 
delphijos išsikelia Ardžių šeima. 
Lituanistinė mokykla netenka il
gametės vedėjos Rėdos Ardie- 
nės, o aukštesnieji skyriai — 
mokytojo Juozo Ardžio. Abu ne 
tik nuoširdžiai rūpinosi mokyk
los gerove, bet taip pat sugebė
jo įdomiai dėstyti ir patraukti 
mokinius.

Tačiau gyvenimas turi eiti 
savo keliu, ir Vinco Krėvės mo
kykla atidarys duris naujiem 
mokslo metam šeštadienį, rugsė
jo 9. Ta proga 10 vai. ryto bus 
aukojamos mišios Šv. Andriejaus 
bažnyčioj (19th & Wallace Sts.). 
Po mišių — salėj registracija ir 
kavutė tėvam. Bus galima susi
tikti su mokytojais ir nauju tė
vų komitetu ir pasikalbėti su jais 
mokyklą liečiančiais klausimais. 
Mokiniai prašomi atvykti pasi
ruošę darbui — su pereitų metų 
vadovėliais, sąsiuviniais, pieš
tukais.

šiais metais mokykloj moky
tojaus Daina Būrienė, Nijolė 
Kailienė, Ona Pliuškonienė,

LB New Yorko apygardos val
dyba, glaudžiai veikdama su 
apylinkių valdybomis, numato:

1. Suaktyvinti apylinkių veik
lą, rengiant susirinkimus, pobū
vius, iškylas, pramogas, ypač 
kviečiant talkon naujus narius. 
New Yorko apygardoj veikė 8 
apylinkės: Amsterdamo (vad. L. 
Hardvigas, 17 Eagle St., Amster
dam, N.Y. 12010, ir St. Lekutis 
— 15 Elk St., Amsterdam, N.Y. 
12010), Bushwicko (pirm. Rev. 
T. Pr. Giedgaudas, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221), Great Necko (pirm. H. 
Miklas, 10 Church St., Great 
Neck, N.Y. 11023, tel. 516 HU 2- 
0196), Manhattano-Bronxo (pir- 
min. V. Banelis, 80-18 Park Lane 
South, Woodhaven, N.Y. 11421, 
tel. 296-2765), Maspetho (pirm. 
Peter Wytenus, 360 Palmetto St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, tel. EV 
6-3871), Queens (pirm. Albertas 
Ošlapas, 80- 15 Covies Ct., Rego 
Park, N.Y. 11374, tel. 894-6611), 
New Yorko I-oji (pirm. A. Reven- 
tas, 87-66 95 St., Woodhaven, N. 
Y., tel. 441-9725), Wood- 
City, N.Y. 10024, tel. TR 4-1538). 
525 West End Ave., New York 
City,N. Y. 10024, tel. TR 4-1538) 
Visiem labai patogu šiose apy
linkėse dalyvauti.

2. Sutarti dėl plano švietimui 
remti per apylinkes. Ypač aktuali 
lituanistinė Maironio mokykla, 
kuri daugelį metų labai gražiai 
dirba tik tėvų pasiaukojimu ir 
mokytojų rūpesčiu, nesulauk
dama didesnės paramos iš pla
čiosios New Yorko bendruome
nės. Būtų labai prasminga ir 
reikšminga mokslo metų pra
džioje apylinkėse kviesti į lietu
viškąją mokyklą naujus moki
nius. Jei kiekvienoj apylinkėj 
rastųsi 5 nauji mokiniai, tai 40 
mokinių priedas didintų mokyk
los ūpą ir labai palengvintų fi
nansinius rūpesčius.

3. Per spaudą, radiją ir susirin
kimuose skatinti, kad aktyvi 
veikla būtų pradėta jau rugsėjo 
mėn. Uždelsimas sustumia visus 
parengimus į pavasarį. Pritrūksta 
salių ir žmonių, kai tą pačią 
saulėtą ’dieną vyksta net keli 
parengimai.

4. Jau rugsėjo mėn., kadangi 
tai Lietuvių Bendruomenės mė
nuo, surinkti solidarumo mokes
čius. Bus išsiuntinėti paragini
mai tą smulkiausią, bet labai 
reišmingą pareigą atlikti būtinai 
rugsėjyje. Mokesčių išrinkimas 
apylinkėse pasidarė viena sun
kiausių pareigų. Nario mokestis 
jau tampa nuobodžiu ir įkyriu 
žodžiu, nes visiem tai rūpi ir visi 
tai kartoja. Neapsi mokėjimas 
nėra nepajėgumo ženklas, bet 
atidėliojimo, nerangumo liga. Ar 
ir šiais metais nuo to neatprasim? 
Pasiklausius aimanų, kad nariai 
neatsako nė į raginimus ar kvieti
mus, atrodo, kad jie visai nepa
galvoja, jog šiam reikalui su-

(nukelta į 8 psl.)

Marytė Radikienė ir Danutė 
Surdėnienė, kuri sutiko eiti vy
resniosios mokytojos pareigas. 
Tikybą dėstys kun. Kajetonas 
Sakalauskas. Darželiui ir toliau 
vadovaus Darija Dragūnienė. 
Aukštesniaisiais skyriais rūpin
sis Juozas Kananavičius, tal
kinant dr. Jonui Puzinui ir Ge
diminui Surdėnui.

v

Tėvų komitetą sudaro Gedimi
nas Dragūnas, pirmininkas, Te
resė Gečienė, Aldona lacono ir 
Kazimiera Juzaitienė. Komitetas 
kviečia visas šeimas, turinčias 
mokyklinio amžiaus vaikų, leisti 
juos į šeštadieninę lietuvišką 
mokyklą.

T.G,

Už susideginusius kankinius 
Romą Kalantą, Andriuškevičių 
ir Stonį Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Philadelphijos klu
bo valdyba užprašė mišias, ku
rios bus laikomos š.m. lapkri
čio 5 dieną 10:30 v.r. Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje Phila- 
delphijoje.

Visa lietuviška visuomenė yra 
maloniai kviečiama dalyvauti 
toje mišių aukoje ir pasimelsti už 
didvyrius, pasirinkusius žiau
riausią mirtį, kad primintų pa
sauliui apie ruso okupanto daro
mas skriaudas Lietuvai.

'Neringos stovyklavietėje šventinamas paviljonas. Iš k. į d. 
prel. V. Balčiūnas, kun. V. Puidokas, paviljono statybai pa
aukojęs 5000 dol., prel. Pr. Juras, AP, kun. V. Zakaras, A. 
Saulaitis.

Vysk. V. Brizgia laiškas

BRANGŪS LIETUVIAI,
Šie metai buvo mūsų tautai 

tokie turtingi įvairiais įvykiais, 
kad ne kartą pripildė mūsų sielas 
ir skausmu, ir pasigėrėjimu. Tau
ta Lietuvoje ne viskuo galėjo 
pasidžiaugti, kuo mes džiaugė
mės, o ten išgyventos tragikos 
gal tik silpnas aidas pasiekė mū
sų sielas. Dėl to nepamirškime ir 
eilinių mums reikšmingų 
momentų.

Šį kartą pasistenkime prisi
minti ir pajusti, kad rugsėjo 8- 
ji turi mums pastovią reikšmę. 
Dėl eilės istorinių faktų, prime
nančių mums tą dieną, ji yra 
savyje ir turi būti mūsų protams 
ir širdims tautos religine švente. 
Šalia kitų istorinių motyvų, tra
dicija ją padarė tautos pamal
dumo savaitė, skirta Švenčiau
siajai Marijai. Prisimindami 
senus Šiluvos įvykius, lietuviai 
tomis dienomis per šimtmečius 
keliavo miniomis į Šiluvą ne tik 
aplankyti jiems šventos vietos, 
bet ir visa savo būtimi suartėti su 
Dievu per Švenčiausiąją Mari
ją. Jei žmonės tvirtina ten įvy
kus daug stebuklų jų kūnams, 
tai žymiai daugiau yra tokių, 
kurie ten patyrė stebuklų savo 
sielai. Lietuvoje ir dabar ta diena 
yra maldos diena. Per laukus

RUGSĖJO MĖNESIO
MALDŲ KALENDORIUS

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, kaip anksčiau Darbininke 
buvo skelbta, šiemet suorgani
zavo maldos ir aukos vajų ko
munistų rusų okupuotai Lietuvai 
ir lietuviam gelbėti. Kiekvienai 
dienai priskiriama kita vietovė. 
Šį kartą skelbiam rugsėjo mė
nesio maldų kalendorių.

1. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 22, Arlington, Mass.

2. A.L^R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 23, Pittsburgh, Pa.

3. Šv. Andriejaus parapija New 
Britain, Conn.

4. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 24, Brooklyn, N.Y.

5. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 25, Pittston, Pa.

6. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 26, Lakewood, Ohio.

7. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 27, Norwood, Mass.

8. Lietuvių Tautinė Šventę — 
Šiluvos Marija— visi meldžiasi.

9. Švč. Mergelės Marijos para
pija Custer, Mich.

10. Švč. Trejybės parapija 
Newark, N.J.

11. Apreiškimo parapija Frack
ville, Pa.

12. Aušros Vartų parapija New 
York, N.Y.

13. Švč. Mergelės Marijos pa
rapija Wanamie, Pa.

14. Šiluvos Švč. Mergelės Ma
rijos parapija Maizeville, Pa.

15. Lietuvių misija Sault Ste. 
Marie, Kanada.

16. Lietuvių misija Edmonton, 
Kanada.

17. šv. Jurgio parapija Nor
wood, Mass.

18. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 28, Manchester, Conn.

19. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo-r 
pa 30, Richmond Hill, N.Y.

20. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 31, Minersville, Pa.

21. A.L.R.K. Moterų S-ga, 
kuopa 32, Milwaukee, Wise.

22. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 33, New Haven; Conn. 

ir miškus daugelis slaptai ke
liauja į tą vietą, kur iš nemato
mo šaltinio pasisemia jėgos ir 
drąsos pakelti vergijos jungui ir 
terorui, šiandien slegiančiam 
Lietuvą ir jos žmones.

Vieningai jungėmės maldai, 
užjausdami Simą Kudirką, iškel
dami daug daugiau negu 17,000 
drįsusių viešai pareikšti pasau
liui Lietuvos žmonių 
sąžinių ir širdžių skundą, už
jausdami ir pagerbdami Romą 
Kalantą. Rugsėjo 8 susijunkime 
malda, širdimis, jausmais su vi
sa besimeldžiančia Lietuva.

Tiesa, kad už Lietuvos ši Mari
jos gimimo šventė bus šven
čiama rie visose lietuvių bažny
čiose. Tačiau jau ne kartą paro
dėme, kad mes mokame melstis 
kartu ne vien švenčių dienomis. 
Tai parodykime ir šiuo atveju, 
kada melsis visa Lietuva. Kur ši 
Marijos gimimo šventė būtų 
minima viešomis pamaldomis, 
melskimės viešai vieningai. 
Kur nebūtų viešos šventės, ten 
nors pavieniui malda susijun
kime visi vienon besimeldžian- 
čion tauton. Mokėkime ir tesė
kime kartu melstis, kartu veikti, 
kartu kovoti.

Nuoširdžiai Jūsų
Vysk. Vincentas Brizgys

23. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 34, Monroeville, Pa.

24. Šv. Kazimiero parapija Pa
terson, N. J.

25. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 35, Woodhaven, N.Y.

26. A.L.R.K. Motenj S-ga, kuo
pa 36, Cleveland, Ohio.

27. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 37, Du Bois, Pa.

28. A.L.R.K. Moterų S-ga, kuo
pa 38, New Britain, Conn.

29. Šv. Mykolo parapija Eas
ton, Pa.

30. Šv. Mykolo parapija Sha
mokin, Pa.

LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ NAUJOJI 
CENTRO VALDYBA

Lietuvių Fronto Bičiulių na
riai JAV-se ir Kanadoje išsirinko 
naują centro valdybą iš LFB Los 
Angeles sambūrio narių. Šiomis 
dienomis naujai išrinktoji JAV- 
bių ir Kanados LFB centro val
dyba pasiskirstė pareigomis taip: 
pirm. Leonardas Valiukas, vice
pirmininkai — Žibutė Brinkie- 
nė, Laima Kulnienė, Edmundas 
Arbas ir Balys Graužinis, kasi
ninkas Algis Raulinaitis ir sek- 
retorius Jonas Prakapas. iš
rinktieji nutarė į valdybą pa
kviesti ir kandidatus. Taigi, da
bartinė valdyba susideda iš sep
tynių narių.

Organizacijos nariai kviečiami 
visais frontininkų reikalais rašyti 
valdybos pirmininkui, kurio ad
resas yra šis: Mr. L. Valiukas, 
Post Office Box 75893, Los An
geles, California 90075.

Rugpiūčio pabaigoje valdy
bos pirm. L. Valiukas lankysis 
Clevelande, Chicagoje, Detroi
te, New Yorke, Philadelphijoje 
ir krašto sostinėje Washington, 
D. C. Be kitų reikalų, jis turės pa
sitarimus ir su tų vietovių LFB 
darbuotojais.

iš Visur;
— Pedagoginis Lituanistikos 

Institutas Chicagoje laukia nau
jų absolventų, ypač jų laukia iš 
Aukštesniosios Lituanisti
nės Mokyklos. Institute mokslo 
metai prasideda rugsėjo 9 d.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija, kaip buvo anksčiau 
pranešta, rugpiūčio 15 dalyvavo 
respublikonų partijos platformos 
komiteto apklausinėjimuose. 
ALTai buvo paskirta liudyti 
prieš National Security and 
Foreign Policy Affairs Sub-Com
mittee, vienas iš 7 komitetų, ku
ris sudarė platformos komitetą. 
Komiteto pirmininkas buvo se
natorius John Towers iš Texas, ir 
komitetas buvo sudarytas iš 14 
narių.

Dr. Kazys Bobelis, ALTos pir
mininkas, perskaitė memoran
dumą, kuriame kelia pačius svar
biausius Lietuvos laisvės klausi
mus. Salėje dalyvavo labai daug 
žmonių, nes dr. Bobeliui teko 
kalbėti trečiam po kongresmano 
Paul McCloskey, kuris padarė 
stiprius pareiškimus apie Viet
namo karą.

Po tinkamai padarytų pareiš
kimų dr. Bobelis įteikė pirmi
ninkui ir komiteto nariams po 
kopiją genocido parodos katalo
go.

— Vytautas Beliajus, lietuvių 
tautinių šokių pirmtakūnas JAV- 
se, dabar gyvenąs Denver, Colo, 
buvo pasiruošęs vykti į IV tau
tinių šokių šventę Chicagoj, bet 
jį ištiko -širdies smūgis ir buvo 
paguldytas ligoninėn. V. F. Be
liajus leidžia anglų kalba etni
nio turinio žurnalą “Viltis” (P. 
O: Box 1226, Denver, Colo). 
Beliajus pirmasis 1932 Chi
cagoj suorganizavo šokių ir spor
to grupę, kuri vadinosi LYS 
(Lithuanian Youth Society).

— Nauja JAV LB. apylinkė 
įsisteigė Scranton, Pa., ten liepos 
21 lankantis LB c. v. pirm. V. 
Volertui ir pietryčių apygardos 
pirm. B. Raugui. Valdybą laiki
nai sudaro: pirm. L. Dovydėnas, 
dr. K. Krivickas ir dr. J. Narbu
tas.

— Birutė Gudelytė, Philadel
phia, Pa., parašė prez. Nixonui 
laišką apie dabartinę padėtį Lie
tuvoj. Iš State Department© ga
vo atsakymą, pasirašytą J. Ri
chardson, Jr. (acting assistant 
secretary). Po bendro pasisaky
mo prieš religijos persekiojimą 
Rusijoj, rašoma: “Sovietų įstai
gos stengiasi katalikų Bažnyčią 
nupiešti kaip lietuvių tautišku
mo ir priešrusiško nusiteikimo 
pagrindą . . . Manome, kad gru
pės ir privatūs asmenys turi 
svarbų uždavinį, skelbiant ♦ 
krikščionybės vargus komu
nistų kraštuose”. B. Gudelytė 
yra studentė ir ši jos veikla 
sveikintina.

— Pasaulio lietuvių istoriją 
ruošia spaudai V. Liulevičius.
Veikalo bus du tomai, o trečias 
— dokumentų. Darbas artėja 
prie pusės.

— Jurgis Motiekaitis, a.a. muz. 
Vlado Motiekaičio sūnus, gyve
nąs La Habra, Calif., pradėjo 
reikštis kaip pirmos eilės fo
tografas-menininkas. Jis dažnai 
kviečiamas didelių ir stambių 
įmonių savininkų fotografuoti 
fabrikus, bankus, dangoraižinius 
pastatus, miestus ir 1.1. Motie
kaitis yra baigęs meno mokyklą.

— Anatolijus Kairys pasku
tiniu metu parašė keletą naujų 
dramų: Žmogus ir tiltas (iš 1941 
sukilimo, iš partizanų gyveni
mo), Rūtelė (iš laisvės kovų lai
kotarpio). Parašė dramą apie 
Simą Kudirką, daugiau 'kon
centruojantis į jo teismo mo
mentą. Baigia spaudai paruošti 
trijų dalių istorinę dramą “Ka
rūna” iš Mindaugo laikų.

— Lietuvių Fondo išleisti 
Trijų Lietuvos prezidentų meda
liai davė 6,700 dol. pelno. Buvo 
parduota ar dovanota 1964. Liko 
pardavimui 1036. Medalių kaldi
nimą finansavo dr. B. Poškus, 
buvęs LF tarybos narys. Jam grą
žinta suma, kurią jis sumokėjo 
firmai už darbą. Dabar platina- 

, mas Mindaugo medalis.
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YOUB AD

SERVICE

SERVICE

~
Concrete Brick Work & 

Patios & Tiles 
All Work guaranteed 

1510 Hutchinson Parkway
Bronx — Call LY 7-1028 or 825-1459

DAN MARSHALL 
53 Pitt St. 

N.Y.C.
Painter Experienced 

Will do Ceiling & Plaster 
Work Neat & Reliable 

Call 475-1845

HILLSIDE HOUSE 
CATERERS

206-10 Hillside Ave.

Hollis, N. Y.
(212) HO 5-7788

side walks.
KEN’S SPAGETTI 

Take Out 
True Italian Style 

Open 7 days a week 
5802 New-Jersey Ave. 
Wildwood Crest, N. J. 

Cali 609-729-9309

CONCRETE WORK
basmnt, driway, inside & outside; also 
pistering & general home improvements. 
Good work, reasonable. Call (212) 784- 
9484 Lie. No. 695406

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

15 dol.: P. Ski kūnas, Miami, 
Fla.

12 doL: K. Krušinskas, Brook-

Original
CHAS. WEYDIG & SONS INC. 

20-68 Steinway Street

W & S FURNITURE & 
REFINISHING COMPANY

944 Main Ave. Passaic, N.J.
j Call 201 471-6833 Ask for Mr. Wells

Adirondakų kalnų perlas — Lake George, kurio pakrantėje 
yra gražioji lietuvių Slyvynų vasarvietė Blue Water Manor, 
Diamond Point, N.Y. 12824. Tel. (518) NH 4-5071. Nuo New 
Yorko apie 200 mylių. Iš N.Y. Thruway Exit 24, į Nortway 
87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 mylios į šiaurę. 
Nuotr. V. Maželio

Introduction to Modern Li-

8 dol.: B. Mogenis, Elizabeth, 
N. J.

Po 7 dol.: K. G. Ambrozaitis,
M. D., Chesterton, Ind., Albina 
Vasiliauskas, Woodhaven, N.Y.

Po 5 dol.: K. Bartys, Elizabeth,
N. J., Ch. Kulas, Fairview, NJ.

Po 4 dol.: P. Gražulis, Wor
cester, Mass., Nekalto Eras. Se
selės, Putnam, Conn., V. Juozai
tis, Vincenton, N.J., J. Jur- 
kuvėnas, Brooklyn, N.Y., M. Juo
dis, Woodhaven, N.Y., V. Sima
navičius, Chicago, Ill.

Po 3 dol.: P. Grinkevičius, So. 
Boston, Mass., J. Poderis, Ozone 
Park, N.Y., B. Wallace, Brooklyn,

N.Y., M. Vaitiekūnas, Wood
haven, N.Y., V. Griskėnas, 
Baltimore, Md., H. Misiūnas, 
Los Angeles, Calif.

B. Kruopis, bo. Boston, 
Mass., S. Juodelienė, J. Baskaus- 
kas, Brockton, Mass., A. šku- 
dzinskas, Dorchester, Mass., A. 
Duda, New Britain, Conn., dr. 
V. Manta utas, W. Hartford, 
Conn., J. Naruševičius, Eliza
beth, N.J., V. Baltrušaitis, Hill
side, N.J., dr. J. Jankauskas, 
Mountainside, N.J.; Z. Krištapo- 
nis, Magnolia, N.J., S. Augu
lis, Paterson, N.J.

50 c.: E. Stanulis, Lawrence, 
Mass.

Tele.: AS 8-0124

SEWARD MOVING & STORAGE
167 Clymer St. Bklyn, N.Y.

Near Bedford & Division Ave. Un
claimed New & Used Warehouse, Furni
ture. Tremendous Value on Dining Room

& Bedroom Sets. Open 7 Days a Week 
Call 388-4732

Nicholas Roofing & Siding 
Specializing in Skylights, Hot Pitch. 
No Job too small or too large. Guaran- ' 
teed workmanship, Free Estimate. 6 
Year Guarantee from time of completion. 
Also we guarantee to save you up to 40% 

‘ Call 982-9137.

i

If You really want yourCar to go see 
Mario

MARIO’S AUTO INSPECTION 
SERVICE

Mario De Santis, Prop. Complete Brake 
Repairs, Front End Work, Electrical 
Work, Tune-Ups our Specialty, Auto 

Repair Skilled Mechanics
Shell Bay Road Mayville (Opp. Exit of
State Inspection Station) Phone 609 

465-5607 Cape May Court House.

CARMINES 
EXPERT RUG SHAMPOOING 

Reasonable Rates 
Free Estimates 
Call 236-1928

bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 8 dol..

DARBININKAS
910 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y. 11221

atletikos pirmenybės

vyrų, moterų ir jaunių (16-18 m. 
imtinai) lengvosios atletikos pir- 

.. menybės įvyks rugsėjo 9, šešta
dienį, Cuyahoga Community 
College stadione, 2900 Com
munity College Ave.. Cleveland. 
Ohio. Pradžia 12 vai.

ŠALFASS-gos centro valdy-

REFRIGERATION & 
AIR CONDITIONING 

Efficient & Good Service 
$7.95 Service Charge 

Call 495-9470

VAL EXTERMINATING 
COMPANY INC.

6819 3rd Ave. Bklyn.,
For Homes Commercial & Industrial

Places
For Fast Prompt Service Call 836-4940

DISPLAY
Clevelando LSK Žaibas. Pir-

GENERAL CONTRACTORS 
Low Cost Estimates, Masonry, Carpentry 

Painting, Roofing Electrical
& Demolition, Expert Workmanship.

Call bet. 9AM & 6 PM 201 672-687'*- 
201 746-0707

ASSOCIATED BROS.
CONTRACTING GROUP INC.

1 Exclusively for Recovered
Problem Drinkers & Spouse

> Spacious grounds, swimming 
chaises, 3 meals daily.

Coffee Bar. Accommodations in 
mainhouse, motel cabins.

Reasonable. Open All Year.
GLEN MARY 

Catskill, N. Y. 12414 
Tel. 518-943-4479

pool.

George Simmons affiliated with 
ERSKINE BERRY CO.

Floor Sanding, $20 a Room. We go to 
all Boroughs. Call 24 Hours a Day 

212 299-4471 We take pride in our work
HELP W. MALE

A & B
87.1 Nostrand Avė.

Floor Waxing 
Sanding & Staining for 
Houses —- Industrial & 

Commercial > Places 
All Work Guaranteed

Call 499-4632

EDM MACHINE (ELOX)
Top Individual for both positions to set 
up and operate. T op Wages, Profit Shari ng 
Plan, Overtime. Master Medical and 
Hospital Plan, Exc. Working-Condition*?.' 
Air Conditioned Shop. Malden, Mass. 
617-321-0480. An Equal Opportunity 
Employer.

WANTED FOSTER PARENTS
If you are between the ages of 25 and 59, 
English speaking, in good health, finan
cially self maintaining, willing to accept 
children of any background and have 
adequate rooms, you are desperatelv 
needed now. Contact: McMahon Me
morial Shelter, 128 East 112 St. New 
York, N.Y. 10029. 369-5665

atletikos rungtynių rėmuose, kur 
šalia minėtų klasių varžybos bus 
pravestos ir visoms jaunių ir mer
gaičių prieauglio klasėms: B (14- 
15 m.), C (12-13 m.) ir D (že
miau 12 m.).

Š. Amerikos lietuvių vyrų, mo
terų ir jaunių A pirmenybės tu
rėjo būti išvestos iš pabaltiečių 
pirmenybių liepos 29-30 Toron
te, tačiau dėl palyginti negau
saus dalyvių skaičiaus to nebuvo

Moterų programa: 100 m, 
200 m, 400 m. 800 m, 80 jar-

DISPLAY

Chubby- Dimples Pet Cemetery 8 
acres 683-9221 Special Rate now. Grave 
& Monument $99. Pick-up 7 Days a 
Week. (Opportunities for Agents too). 
Save this ad for 10% discount. Prices be
fore Death of your Loving Pets for only 
S99 or 1 grave for only $49.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

EXCELLENT OPPORTUNITY 
DINER FOR SALE

Latham Colonie. Goody Buy. Retiring, 
can’t Handle Business. 5 minutes from 
Albany Airport. Diner for Sale with ] 
Acre of Land, or Diner for Sale without 
Land. Call (518) 869-5178 or (518) 869- 
8991.

(4 kg ). diskas, ietis ir 4x100 m 
estafetė. s -

Vyrų ir jaunių A programa: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 
m, 110 m kliūtinis, į tolį, į aukš
ti trišuolis, rutulys (16 1b vyrams, 
12 1b jauniams), diskas (college 
vyrams, high school jauniams), 
ietis ir 4x100 m. estafetė.

Šis stadionas turi tartano takus 
bėgimams ir šuoliams ir tinka 
naudoti bet kokiame ore.

LITO KELIONIŲ BIURAS
LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 

SVEIKINS JUS, NUVYKUS 
Į LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

Rugsėjo 9 — rugsėjo 29
$910.00. Lankoma Vilnius,
Trakai, Kaunas, Druskininkai1 
ir Roma.

SADDLE RIVER LIQUORS 
For the Finest of Wines & Liquors 

We Deliver 
380 Route No. 17 

Upper Saddle River^N.J.
Call 201 825-3161 Mr. Cruder

adresu: Miss Vida Cyvaitė, 
18301 LaSalle Rd., Cleveland, 
Ohio 44119. Tel. (216) 486-3228.

Smulkios informacijos ir prie
auglio klasių programa išsiunti
nėjama visiems sporto klubams. 
Prie klubų nepriklausą pavieniai

Skubiai registruokitės.

Kreipkitės Į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, N. Y. 11418
Tel. (212) 846-1650

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šežtadlenlals nuo b iki 
G vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr., Mountainside, N-J. 07092; tel. 2Q1—232-5565

New Jersey — "Music of Lithuania** — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vaL vak I 
WSOU-FM, 89US ~ anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotj
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Keays, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WO1

1480 ML Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11*12 vld.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL P-p. — 502 BL Broadway, South

World Wide Message Center-Tele- 
phone messages relayed & received 
on local & International levels S8 00 
per mon. For info, (212) 894-0884.

Great Pine and Carpentry 
Paneling — Ceiling

All Types Electrical Plumbing 
Roofing 24 Hour Service 

Call 235-6539 or 235-6124

SPECIAL SERVICE

607 Brooklyn Rd. Brooklyn 
’Complete House Cleaning Service 

Furniture Polishing. Dusting. 
Vacuuming, Floor Washing and Waxing 

All Work Guaranteed. Call 493-6062

Yra galimybė, kad ir prieauglio

vykdomos rugsėjo 9 Clevelande, 
L vietoj to, kad jos būtų išvedamos 

iš pabaltiečių pirmenybių 
rugsėjo 16 Hamiltone, Ont. Dėl 
to yra atsiklausti sporto klubai, 

, ir sprendimas bus praneštas vė
liau.

Clevelandas laukia gausaus 
mūsų lengvatlečių dalyvavimo ir 
prižada idealias sąlygas.

ŠALFASS-gos Lengvosios 
Atletikos Komitetas

Po 2 dol.: J. Birgiolas, Toronto, 
Ont., V. A. Morkūnas, Hamilton, 
Ont., V. Vaičiūnas, Islington, 
Ont., E. Ciocys, Providence, R.
I, P. Braška, E. Sužiedėlis, 
Brockton, Mass., St. Vaškelis, 
Framingham, Mass., M. Rožė- 
nas, Raynham, Mass., V. Izbic- 
kas, Westwood, Mass., J. White, 
Wheelwright, Mass., P. Pečkai- 
tis, O. Sarkauskas, Z. L. Sprin
džiūnas, Worcester, Mass., O. 
Ulevičienė, So. Boston, Mass., 
Th. Jennings, Berlin, Conn., K. 
Valickas, Guilford, Conn., H. 
Yinshanis, New Britain, Conn.,
J. Šilks, New Haven, Conn., J. 
Andrijauskas, Putnam, Conn., F. 
Kudulis, Elizabeth, N.J. V. Bio- 
sevas, Harrison, N.J., B. Ash- 
mont, J. Strazdas, Linden, N.J., 
Rev. A. Rubšys, Bronx, N.Y., J. 
Bastys, Peekskill, N.’Y., R. Sims, 
V. Vaitkus, New York City, M. 
Klimas, Elmont, N.Y., A. Pet- 
rikienė, Great Neck, N.Y., Z. 
Bacevičius, A. Cinikas, B. Gir
žadas, G. Juškaitis, K. Norvilą, 
J. Remėza, V. Šventoraitis, J. 
Tiškus, Brooklyn, N.Y., J. Pl
iauskas, Bayside, N. Y. L. Tiš
kus, Flushing, N.Y., J. Kazake
vičius, Maspeth, N.Y., A. Lukas, 
Howard Beach, N.Y., P. Želvys, 
Jamaica, N.Y., H. Petniūnas, 
Rom. Šidlauskas, V. Stasiūnas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Kliveč- 
ka, G. Marchus, A. Šimkus, St. 
Zobarskas, Woodhaven, N.Y., 
A. Vikrikas, St. James, N.Y.W. 
Butch, Homestead, Pa., A. Dan- 
ta, Bethayres Huntington Valley, 
Pa., A. Čepulis, Phila, Pa., A. 
Bikuls, V. Frankienė, M. Šim
kus, Baltimore, Md., B. Laučka, 
Columbia, S.C., J. Bieksha, Lake 
Worth, Fla., M. Palunas. Akron, 
Ohio, Rev. V. Katarskis, Dayton, 
Ohio, V. Bagdonas, A. Lingienė, 
Detroit, Mich., V. Baltrušaitis, V. 
Mažeika, Chicago, Ill., K. Mar
cinkus, Hot Springs, Ark., A. Ra- 
zutis, J. Venckus, Los Angeles, 
Calif., A. Kliorė, Pasadena, 
Calif., ir A. Tumas, Pseda, Ca-’ 
lif.

Po 1 dol.: M. Kairys, Provi
dence, R.I., M. Stulpinis, Cam
bridge, Mass., D. R. Bulgaris, 
E. Tamašauskienė, Brooklyn,

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bą. Laukiame ir kitų skai
tytojų prisidedant prie kalendo
riaus išlaidų sumažinimo.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. Petras Jonikas — LIETU

VIŲ BENDRINĖS RAŠOMO
SIOS KALBOS KŪRIMASIS 
antrojoje XIX a. pusėje. Pedago
ginio Lituanistikos Instituto lei-

das. Leidinys perrašytas rašomą
ja mašinėle ir atspaustas ofsetu, 
darbas atliktas švariai, rūpes
tingai. Išleista Chicagoje. 334 
psl., kain 5 dol.

Pranas Naujokaitis — PASI
SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, roma
nas, išleido^ Darbininkas 1972 
m., 232 psl., aplanką piešė P. 
Jurkus. Kaina -— 4 dol. (Romano 
dalis buvo spausdinta 1972 metų 
Darbininko atkarpoj).

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORTĄ 

Rudens ekskursija autobusu 
pas T. Pranciškonus Kennebunk
port, Maine, ir į Marijos švento
vę La Salete, Ipswich, Mass, 
įvyks rugsėjo 2-4.

Autobusas išeis nuo T. Pran
ciškonų'vienuolyno 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N.Y., 
rugsėjo 2, 9:30 vai. ryto ir pa
keliui sustos prie Šalinskų šer
meninės, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Grįžtama rugsėjo

Kelionė, 2 nakvynės ir 5 kar
tus valgis — asmeniui 48 dol. 
Bus aplankoma La Salette, Ips
wich, Mass, šventovė. Ken- 
nebunkporte iškilmingos pamal- . 
dos. Gražūs gamtos vaizdai bei 
medžių spalvų įvairumai. Auto
buse vietos numeruotos. Gautas 
patogus, modemus autobusas. 
Anksčiau užsiregistravę gali pa
sirinkti pirmąsias vietas.

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

toli Hamiltono, Ont. Varžybas 
rengia Kanados Latvių Sporto 
Sąjunga. Pradžia 11 vai. ryto.

Pirmenybės bus vykdomos 
jauniams ir mergaitėms, šiose 
klasėse; B (14-15 m. imtinai/. 
C (12-13 m. imt. ir D (žemiau 
12 m.).

Kur užmauti 
dantims karūnas?

DOG HOUSES
Quality Construction

5 sizes Cedar Wood Insulated 
Greenbrook Fence Co. U.S. Highway 

No. 22 Watchung. N.J.
Call 201 753-5323
AL ALLWYNN

104-25 194th Street 
St. Albans

Professional Exterminating
Service Queens & Nassau Lie. Board of 

Health
Mice, Rats, Roches etc.

Call 212 740-1905 
^^causewaymotel""* 
Rates $14, Sat. $20. Weekly $65. Sea

sonal $45 per Week. Near Long Beach
Island, Minutes to the Beach. We also 

have a Pool
609 Bay Ave. Manahawkin, N.J. 

Call 609 597-7704
Available, Econ. Line Van Small Package 
Delivery Service to & from Essex County 

to Manhattan
Daily Insured Call 201 783-7222 

Fully Insured
Recolor 

Carpeting
Sofas Sections Your Home 1 Day 

Dog Stains Removed 
COLUMBIA JU 6-3700

Š. Amerikos pabaltiečių ir lietu
vių prieauglio klasių lengvo

sios atletikos pirmenybės
1972 m. š. Amerikos pabal

tiečių prieauglio klasių lengvo
sios atletikos pirmenybės įvyks 
rugsėjo 16, šeštadienį, Kanados 
latvių stadione “Sidrabene”, ne-

Š. Amerikos lietuvių pirmeny
bės bus išvestos iš pabaltiečių 
varžybų pasėkmių, atskirų rung
čių visai nevykdant.

Smulkios informacijos yra 
išsiuntinėtos visiems lietuvių 
sporto klubams. Prie klubų ne
priklausą sportininkai prašomi 
kreiptis į ŠALFASS-gos leng
vosios atletikos vadovą A. 
Bielskų, šiuo adresu: Mr. A.

1,000 dol. 
nes

History of Lithuania. Tai ang
lų kalboj prel. dr. J. B. Kon- Bielskus, 30207 Regent Rd., 
čiaus aprašyta lietuvių tautos Wickliffe, Ohio 44092. Tel. (216) 
istorija.^-Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

HIGHLAND ORCHARDS 
Family Travel Camp,

toe. at |onct 1-95 & Route 49; 100 sites, 
flush toHate, hot showara, plus many other 
tecN. avaHabla: swfmmtog, fishing, hiking. 
For Into., res. at out naw campground 
write or tek: P. O. Box 222, N. Stonington, 
Conn. 00359. Helen and “Tice” Borssevsln. 
TH. 203-599-5101. Dept C. P.

Mrs. Louise Shaw iš N. Ca- 
lorinos skelbia neįtikimai gerą 
naujieną, kuri labai nepatiks 
Amerikos dantų gydytojams.

Vieną dieną jai prireikė už
dėti šešiems dantims auksines 
karūnas. Kaina
Parėjusi namo apsiverkė 
šeima negalėjo išleisti tiek pi
nigų. Bet jos V. Vokietijoje ame
rikiečių daliniuose buvęs vyras 
atsiminė, kad jam ten labai gerai 
sutvarkė dantis ir gana pigiai. 
Susirinkusi reikalingas ži
nias Shaw išskrido į Bonną. Ke
lionė lėktuvų ten ir atgal jai kaš
tavo 210 dol. Grįžusi namo su 
auksinėmis dantų karūnomis ap
skaičiavo, kad viskas kaštavo 
500 dol. ir dar geras priedas 
— malonus susipažinimas su Eu-

Dalyvių registracijos terminas roPa ?ar kit* mal,oni? s^Smeną 
yra rugsėjo 10 (pagal pašto ant- J“ Padarė Amerikos vyriausybė 
spaudo datą), šiuo adresu: Mr. G. ~ kel,onės 15laidas ėktuvu at- 
Gubinš, 55 Pine Crest Road, To- skai‘ė nuo Paiam>i mokesčių ka>p 
ronto9,Ont.Tel.(416) 767-1398. sveikatos taisymui padarytą iš- 

laidą.
Tuo pačiu būdu savo dantų 

problemas po to susitvarkė vy
ras ir duktė — jiems kaštavo tik 
pusė to, kiek būtų mokėję Ame
rikoje.

IKad būtų galima sėkmingiau 
suorganizuoti lietuvių lengyatle- 

čius ir išvengti įvairių nesklan
dumų, lietuvių lengvatlečiai pra
šomi užsiregistruoti pas A. Biels-
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S. m. rugpjūčio mėn. 22 d. 
rytą staiga mirė Petras W. Vele
vas, dar pilnai nesulaukęs 65 
metų amžiaus (gimė 1907 m. 
spalio mėn.).

Paskutiniu laiku kiek negala
vo, bet jau buvo pagerėjęs ir 
mirties išvakarėse dar vadovavo 
Lietuvių Taupymo ir Skolinimo 
(Schuyler Savings and Loan 
Association) direktorių susirin
kimui.

Kearny lietuvių visuomenė 
neteko asmens, kuris visą savo 
sielą ir sugebėjimus buvo įdėjęs 
į visuomeninę veiklą, dirbdamas 
ir organizuodamas lietuvių klu
bus, draugijas, komitetą bažny
čiai statyti ir banką saviesiems 
patarnauti. Žodžiu, tai buvo reta 
ir gabi asmenybė, sugebėjusi įti
kinti ir suvienyti lietuvių visuo
menę į stiprų ir pajėgų vienetą. 
Jo (Velevo) darbo ir pastangų 
dėka tebegyvuoja Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centras, 
Lietuvių Politikos klubas, stie
biasi naujai pastatytos baž
nyčios bokštai ir namai mokyk
lai, kurie, P. Velevui būnant 
miesto tarybininku (council
manu), lengvomis sąlygomis 
parapijos buvo įsigyti. O

Lietuvių Taupymo ir Skolini
mo Įstaiga, kurią jis kūrė, jai 
vadovavo, šiandien jau yra 
pasiekusi aktyvo aštuonis mi
lijonus dolerių.

Gimęs Pennsylvanijoje iš tėvų 
suvalkiečių, puikiai mokėjo lie
tuvių kalbą. Visada ir visur di
džiuodavosi esąs lietuvis ir lie
tuvių reikalams buvo dosnus. Iš 
pat jaunystės dalyvavo Lietuvos 
vyčiuose ir toje organizacijoje li
ko veiklus ligi mirties. Už veik
lą vyčiuose buvo atžymėtas me
daliu.

P. Velevas jau iŠ jaunystės 
reiškėsi kaip gabus administrato
rius ir organizatorius. Tatai pa
stebėjo ir Fordo vadovybė, skir
dama jį vis į aukštesnes parei
gas. Forde atsakingose parei
gose išbuvo daugelį metų, dėl 
sveikatos iš tų pareigų pasitrau
kė.

Skirdamas savo laisvalaikį vi
suomeniniam darbui, iškilo aikš
tėn ir svetimtaučių tarpe. Buvo 
renkamas miesto tarybininku 
(councilmanu) net trejetą kartų.

Petras W. Velevas

Petro Velevo staigi mirtis su
jaudino visus. Todėl nenuosta
bu, jog atsisveikinimo vakare 
Shaw koplyčia buvo perpildyta 
žmonių. Rožančių sukalbėjo kle
bonas D. Pocius.

Liūdi žmona Marija, netekusi 
brangaus vyro, duktė Barbara, 
anūkai ir anūkės, o taip pat gimi
nės, draugai ir pažįstami ir visa

nė.
Po gedulingų pamaldų Sopu

lingosios Dievo Motinos baž
nyčioje, lydint ilgiausiai automo
bilių eilei, rugpiūčio 25 (penk
tadienį) palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse, Arlington, N.J.

Ilsėkis ramybėje mielas 
Petrai!

J. Mėl.

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

. SPECIALŪS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 

Intertrade Express Corp, taip 
[ Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką ūk nori, už dalelę regulia
rios kainos, nes kiekvienas spe- 

I cialus rublis yra vertas mažiau
sia 4 reguliarių rublių ar dau
giau. Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 

Į dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta

Tik Intertrade Express Corp, 
patarnauja jums ko greičiausiai 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė yra 2.35 dol. Ši vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų. Galite siųsti bet kokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU 

AUTOMOBILIAI 
Tik trumpam laikui 

Greičiausias pristatymas 
ZHICULI VAZ 2101 $3214.00 
MOSKVITCH412IZH$3155.00 
MOSKVTTCH 408 IE $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

Amerikos Lietuvių Vargonininkų - Muzikų S-gos Centro V-ba 1970 - 72 metų kadencijoj. Viršuje iš kairės: 
V. Mamaitis — v-bos pirmininkas, kun. A. Petrauskas — dvasios vadas, Al. Aleksis — garbės pirmininkas, 
apačioje iš kairės: M. Cibas — U-ras sekret., J. Stankūnas — vicepirmininkas ir Al. Kačanauskas — I-mas 
sekretorius.

VARGONININKŲ-MUZIKŲ SEIMĄ 
PASITINKANT

Darbo dieną, rugsėjo 4, Ange
lų Karalienės parapijos patalpo-

Iškilmingos pamaldos bus 10 
vai. Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioje. Mišias konceleb- 
ruoja Vargonininkų-Muzikų Są
jungos dvasios vadas, tos para-

pijos klebonas kun. A. Pet
rauskas, tos parapijos vikaras 
kun. Vytautas Pikturna, muzikas- 
kompozitorius kun. L. Budrec- 
kas, MM, kuris pasakys ir pa
mokslą.

yra 70 narių, o galėtų būti kur 
kas daugiau.

Ypatingai laukiamas jaunimas, 
čia baigęs mokslus. Jaunimo pri
sidėjimas atgaivintų Sąjungą. Gi 
jaunieji turėtų progos arčiau 
susipažinti ir su lietuviška muzi
ka, ir su lietuviška kultūra.

Tarėsi L. K. Religinės Šalpos
direktoriai

MARIANAPOLIS, CONN.

LKR Šalpa tuoj pradės platin
ti naują knygą —“Dabartiniai 
kankiniai”. Knyga yra “Krikščio
nis gyvenime” serijos leidinys.

Maldos kalendorius 1973 me-
Kunigų Vienybės seimo proga 

LKRŠ valdyba, vadovaujant pir
mininkui vysk. V. Brizgi ui, per
žvelgė organizacijos pirmojo 
pusmečio darbus ir numatė arti
muosius ateities uždavinius.

Buvo plačiai svarstomas šie
met susiorganizavusių LKRŠ rė
mėjų bendradarbiavimas su 
LKR Šalpa. Vieningai pakartota, 
kad LKR Šalpos rėmėjai ir LKR 
Šalpa turi vieną ir tą patį tiks
lą — gelbėti persekiojamą Baž
nyčią Lietuvoj.

Pasigėrėta, kad LKR Šalpą 
remia ne tik lietuvių parapijos, 
bet ir nelietuviai. Pvz. Albany 
vyskupas leido viską daryti sa
vo vyskupijoj, kad labiau galė
tų pagelbėti lietuviam, ypač ti
kintiesiem Lietuvoj.

pės bei organizacijos, norinčios 
turėti savo maldos dieną, prašo
mos apie tai pranešti LKR Šal-

LKRŠ Valdyba

1968 rinkimuose rinkikų per 
50 metų 47 procentai balsus 
atidavė už Nixoną. 1968- rinki
muose negrai 85 proc. balsų 
atidavė už Humphrey, 12 proc, 
už Nixoną, 3 proc. už Wallace.

Kennedy laimėjo Baltuosius 
Rūmus prieš Nixoną 118,574 
balsų persvara; Nixonas laimė
jo prieš Humphrey 510,314 bal
sų persvara.

Amerikoje etninių grupių 
antros, trečios ir ketvirtos kar
tos kilimo priskaitoma 50 mil. 
gyventojų.

kai V. Mamaičio sukomponuotas 
mišias. Solo gieda Irena Stankū- 
naitė-Silva ir Ona Zubavičienė. 
Vargonais groja tos parapijos var
gonininkas Albinas Prižgintas.

Po mišių pusryčiai.
Iškilmingas posėdis bus 12 

vai. parapijos salėje. Bus invo- 
kacija, mirusių narių pagerbi
mas, sveikinimai, muziko V. 
Strolios paskaita — Lietuvis var
gonininkas plokštelėse. Į- 
teikiami garbės nariams nauji 
ženkliukai. Ženkliuko projektą 
padarė Paulius Jurkus, jį pagami
no Petras Novasielskis Bostone.

Antroje dalyje bus pirminin
ko ir Muzikos Žinių redaktoriaus 
pranešimai, iždininko, revizijos 
komisijos, Chicagos provinci
jos pranešimai, diskusijos ir nau- , 
jos valdybos rinkimai.

Seimas baigiamas pietumis. 
Seimą globoja tos parapijos kle
bonas kun. A. Petrauskas.

Kviečiami visi muzikai
I seimą kviečiami Kanados ir 

JAV visi muzikai: dainininkai, ; 
instrumentalistai, kompozitoriai, 
muzikologai. Visi kviečiami įsi
jungti ir į '' argonininkų-Muzikų 
Sąjungą- Šiuo metu Sąjungoje

Leiskite vaikus į lietuvišką šeštadieninę mokykla

Maironio lituanistinė mokykla, baigdama praėjusius metus, iškylavo Forest parke. Nuotrau
koje — žaidžia V skyriaus mokiniai su mokytoja K. šventoraitiene. Šiemet Maironio lituanisti
nė mokykla mokslo metus pradeda rugsėjo 9 d. Visi raginami savo vaikus leisti į šią lietuvišką 
mokyklą. Nuotr. R. Kisieliaus

lapkričio 18. Tada Franklin K. 
Lane mokyklos salėje rengiamas 
didelis sukaktuvinis koncertas, 
kurio programoje bus solistai 
vargonų, .muzika, fortepijonas j- 
chorai.

Vargonininkų Sąjunga buvo 
suorganizuota 1911 metais Bal- 
timorėje. Pergyveno eilę persi
tvarkymų. Atvykus iš tremties 
naujiem muzikam, ji buvo vėl

gonininkų-Muzikų Sąjunga.
Pradžioje seimai buvo šaukia

mi kasmet, paskui — kas antri 
metai. Šis yra 50-tasis seimas.

Lituanistinė mokykla rugsėjo 
9 pradeda mokslo metus su mi- 
šiomis šv. Petro bažnyčioje. Po 
mišių — mokinių registracija ir 
pirmosios pamokos. Ir šiais me
tais prie mokyklos veiks vaikų 
darželis. Mokyklos vedėju yra 
rašytojas Antanas Gustaitis. Visi 
tėvai raginami vaikus leisti į 
lietuvišką mokyklą. Praeitais 
metais Gintas Si mokaitis visą 
gautą iš tos mokyklos užmokestį 
paaukojo tai pačiai mokyklai.

Prano M arti n kaus šermenų 
metu Lietuvių Fondui aukojo: 
A. J. Lapšiai — 25 dol., po 10 
dol.: A. V. Tumai, K. A. Ši
mėnai, O. Ivaškienė, E. Ma- 
nomaitis, V. Kazakaitis, A. O. Ne- 
vieros, A. Svilas, V. F. Izbic- 
kai, K. Merkis, A. O. Bartašū- 
nai, S. Šmitienė, J. ir I. Rasiai, 
J. E. Valiukoniai ir A. Vakauzie- 
nė. Po 5 dol.: O. Vilėniškienė, 
A. Kropas, A. Andriušienė, J. 
Vembrė, T. Stankūnaitė, J. Ju
rėnas, A. Keturakis, J. Vizbaras, 
J. Liutkonis, P. Vaičaitis, J. Sta- 
-šaitis, A. Matjoška, A. Monkevi-

ka, kun. J. Venckus, S. J., L. 
Lendraitis, P. Juozapavičienė, 
A. Škudzinskas. Viso suaukota 
300 dol.

Stasė Cibienė su sūnumi Sau
liumi ir dukryte Ramune atosto
gauja Kanadoje.

Parengimai. Rugsėjo 10 — 
Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygardos diena Maironio 
parke Worcesteryje. Tai bus 
Lietuvių Bendruomenės diena. 
Rugsėjo 24 — Tautos šventės

gijos salėje So. Bostone. Spalio

Laisvės Varpo rudeninis paren
gimas.

Centro valdyba
Dabartinę Sąjungos valdybą 

sudaro dvasios vadas kun. A. Pet
rauskas, garbės pirmininkas 
kompozitorius Aleksandras 
Aleksis, pirmininkas Vincas Ma- 
maitis, vicepirm. komp. Juozas 
Stankūnas, I-sis sekretorius Al
girdas Kačanauskas, II-sis sek
retorius —, Mykolas Cibas, iž
dininku buvo velionis Mykolas 
Liuberskis, miręs praeitais me
tais.

(nukelta į 8 psl.)

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wed Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. Grigalbs. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURREtNT Drvi±>teND RAITĖS
• 1 year Term Deposit — 5% %
• 2 year Term Deposit — 6%

All Acdbtirits Compounded Daily ---------

• Regular a/c — 6% %

ŽIEMOS EKSKURSIJA 
1 LIETUVĄ
Kaina tik $619.00

išvyksta iš Bostono ir New Yorko

GRUODŽIO 21, 1972

KĄ VEIKSITE LIETUVOJE ŽIEMĄ?
— Praleisite Kalėdų šventes ir sutiksite naujus 1973 

metus. Tuo laiku Lietuvoje veikia pilno sąstato opera, 
baletas, dramos teatras, koncertai.

— Kas mėgsta gamtą, — galima slidėmis ar rogu
tėmis per miškus keliauti, ir dar daug laiko lieka su 
savaisiais pabuvoti!

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — nes (vėluokite!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė — Aldona Adomonienė
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DARBININKAS V. MUZIKŲ

SEIMĄ

PASITINKANT

New Yorko žinių daugiau gali
ma rasti, kaip paprastai, ir prieš-

Tėv. Petras Baniūnas, O.F. 
M-, Darbininko administrato
rius, šią savaitę buvo išvykęs į 

čių vestuvėse. S į savaitgalį jis 
su ekskursija vyksta j Kenne-

Liet. Kat. Moterų S-gos 24 
kuopa rugsėjo 4 rengia maldos 

sekiojamą Bažnyčią Lietuvoje. 
Ta intencija mišios bus 9 v. ry
tą Angelų Karalienės parapijos 

vauti pamaldose.
A1 girdas Jasaitis tarnybos rei

kalais trim mėnesiam išvyko 
su šeima į Louisville, Ky.

poracija New Yorke, spalio 1, 
sekmadienį. 4 v. popiet Kultū
ros Židinyje rengia simpo
ziumą tema — Gimdymo kontro
lė.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke išleidžia stambų 

siminimus iš sovietinių kalėji
mų. E. Juciutė, mokytoja, bu
vo nuteista ir išvežta į Sibiro 
kalėjimus, paskui amnestuota 

vykti Į JAV pas savo gimines.

venimas Sibire, grįžimas į Kau-

Juozas ir Aldona Siminkai iš 
Greenlawn, L.I., N.Y., įstojo 
į LF narių eiles, kiekvienas su 
vieno šimto dol. įnašu. Jų 200 
dol. įrašyti į New Yorko LF 
apylinkės kvotą. LF adresas: 
2422 West Marquette Rd.. Chi
cago. UI. 606291

Jaunųjų talentų vakaras ren
giamas spalio 14 d. Tuo metu 
bus Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apylinkių bendras 
vakaras, kurio programą atliks 
šios apylinkės jaunimas. Vaka
ras rengiamas ry šium su Bend
ruomenės mėnesiu. Visų rūšių 
jaunieji talentai prašomi užsi
registruoti pas P. Jurkų Darbi-

N. Y. parengimų kalendorius 
bus įdėtas kitame Darbininko 
numeryje.

Lituanistinė mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rugsėjo 

toje. Visi raginami savo vaikus 

ir lietuviškai nemokantieji, jiem 
bus sudaryta atskira klasė.

Parduodamas vienos šeimos 
namas, 6 kamb. — 100-20 89th 
Avenue. Richmond Hill (telef. 
849-2346).

Parduodamas vienos šeimos 
namas geroje sekcijoje Brook- 
lyne ties Highland Parku. Geras 
susisiekimas, netoli krautuvių, 
mokyklų, bažnyčių. Skambinti 
MI 7-4504.

DAIL. JUOZO BAGDONO
apžvalginė paroda, skiriama jo 60 metų amžiaus ir 
40 metų kūrybos sukakčiai atžymėti, rengiama 1972 m. 

rugsėjo 9,10 dienomis Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

Paroda lankoma:

das Andriekus, O.F.M. — Liet.

E mil i ja Cekienė — Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo pir
mininkė, Teodoras Blinstrubas
— A. L. Tautinės Sąjungos pir
mininkas, Aleksandras Vakselis
— L. B. New Yorko apygardos 
pirmininkas, Petras Ąžuolas 

rodos atidarymas bus rugsėjo 9 
d., 7 v. v. Parodą rengia LB 
Vaižganto Kultūros Klubas.

Birutietės gruodžio pradžioje 
rengia Sofijos Kačinskienės mez
ginių parodą, kurioje bus išstaty
ta rankom megztų įvairiausių 
mezginių — lovatiesių, šalikų, 
pirštinių, kepuraičių, megztukų 
ir tt. S. Kačinskienė mėgsta 

sidėjusi mezga.
Laisvės Žiburio radijas Gran

dinėlės ansamblį iš Cleveland© 

ke. Jų koncertas bus lapkričio 
4 d. Bishop Reilly aukštesniosios 
mokyklos salėje.

Vitas Gruzdis, dainininkas ir 
aktorius, išvyko Italijon ir 
dalyvauja Torino muzikos festi
valyje, atlikdamas Rodolfo role 
Puccini operoje “La Bohema”.

Tautos šventės, rugsėjo 8, mi
nėjimas, įvyks rugsėjo 17, sek
madienį, Kultūros Židinyje 
Brooklyme. Dr. V. Gidžiūnas, O. 
F.M., skaitys dienos tema pa
skaitą. Pasirodys jaunieji dekla
matoriai. Po programos kavutė. 
Įėjimo auka skiriama Kultūros 
Židiniui. Minėjimą ruošia L.V.S. 
Ramovės New Yorko skyrius.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje, rašant apie 

gos seimą, įsibrovė klaida. Sei
mas bus rugsėjo 4 (ne rugs. 2, 
kaip parašyta), Angelų Karalie- 

reiškimo par.).
Patiksliname. Darbininko 35 

nr. Apreiškimo parapijos ži
niose buvo parašyta, kad pakrikš
tyta Loretos ir Petro Vainių sū
nus, Paty ir Sauliaus Šventorai-

nos Bilerių pirmoji dukrelė Ind- 

krikštyti, tik įrašyti į knygas, kad 
greit bus jų krikštas. Klaida įvy
ko, kad redakcija tiksliai nesu
prato korespondencijos minties. 
Už visa atsiprašome.

Skubiai reikalingas varto
tas piano Atsimainymo parapi- 

parduoti, malonėkit skambinti į 
kleboniją tel. 326-2236.

DARBININKAS

minėti. Parodai globoti _yra suda-

mis Kultūros Židinyje. Paroda 
skiriama jo gyvenimo 60 metų

įeina: Anicetas Simutis — Lie
tuvos gen. konsulas, dr. Kęstu
tis Valiūnas — Vliko pirminin
kas, kun. Vaclovas Martiniais —

.455-7281
452-2923

Vie n uolynas ______„...455-7068
Kultūros Židinys....827-9865

New Yorko LB apygardos valdyba ir apylinkių valdybos rugpiūčio 27 tarėsi, kaip atžymėti 
rugsėjo mėnesį, kuris pavadintas Bendruomenės mėnesiu. Iš k. A. Ošlapas, K. Miklas, J. Pum-

P. Jurkus, Ig. Gasiliūnas, H. Miklas, J. Rūtenis, V. Butkys, A. Reventas.

Atidaryta rangovų vokai su pasiūlymais

Rugpjūčio .24 Kultūros Židi
nyje buvo sukviestas statybos 
komitetas. Dalyvavo ir Tėv. Pau
lius Baltakis, O.F.M., architek
tas Antanas Vytuvis. Apžvelgta 
dabartinė padėtis ir atlikti pa
ruošiami darbai.

N. Y. Liet. Bendruomenės 
apygardos valdyba drauge su N. 
Y. apylinkių valdybom posėdžia
vo rugpjūčio 27 d. Kultūros Ži- 

giau paminėti Bendruomenės 
mėnesį. Sudaryta programa, 
sudarytos ir įvairios komisijos, 
darbam parinkti žmonės. Nu
matyta skatinti apylinkes, kad 
surinktų kuo daugiausia solida
rumo mokesčio, bendrom jėgom 
surengti Lietuvos didvyrių pa
gerbimą ir pabaigai — bendrą 
vakarą, . kurio programą atliks 
jaunimas.

Naujųjų Lietuvos didvyrių pa

Bendruomenė — apygardos val
dyba su visom apylinkėm. Pa
gerbimas numatomas rugsėjo 16, 
šeštadienio vakarą.

Dr. Ona Labanauskaitė, uoliai 
talkinusi Darbininkui, rašyda
ma politines žinias, nuo rugpiū
čio 28 persikėlė gyventi į Put- 
namą pas seseles.

Pranas Naujokaitis, rašytojas 
ir literatūros istorikas, atsidė- 

toriją. Jau pradėjo antrą tomą 
rašyti. Knygos parašymą ir iš
leidimą finansuoja Lietuvių 
Fondas. Knygos leidimo -rei
kalais autorius lankėsi pranciš
konų spaustuvėje ir tyrinėjo 
galimybes bei sąlygas, kaip iš
leisti šį stambų veikalą. Nese
niai Darbininko laikraštis iš
leido jo romaną “Pasisėjau ža-

Bendruomenės mėnuo — rug
sėjis. Visi prašomi susimokėti 
solidarumo mokestį.

'Jonas Galiūnas iš Hot 
Springs, Arkansas, atvyko į New 
Yorką aplankyti savo bičiulių. 
Anksčiau jis čia gyveno. Į Hot 
Springs išvyko tik praeitų metų 
rudenį.

— Dr. Bronius Radzivanas ir

JAV LB Tarybos nariai iš New 
Yorko vietoj pasitraukusių buvu
sių narių R. Kezio ir dr. I. Skei
vio. Abu naujieji LB Tarybos 
nariai yra žinomi ir veiklūs lie
tuviško visuomeninio gyvenimo 
darbininkai.

architektas Antanas Vytuvis iš 
VVoodhaveno, jau yra miesto 
statybos skyriuje. Planai sudė
tingi, jie pereis per įvairių spe- 

vė pradinius statybos leidimus.
Tėv. Pauliaus Baltakio rū

pesčiu, buvo susitarta su rango
vais, kurie nugriaus nereikalin
gus pastatus. Viskas jau apskai
čiuota ir pasirengta. Bus nu
griautas nuo dabartinio K. Ži
dinio ir antras namas, už
jų esą garažai, visa bus išvežta, 
sulyginta žemė naujai statybai. 
Griovimo darbai pradedami šią 
savaitę.

Penki vokai su skirtingomis 
kainomis

Kultūros Židinio statybai vyk
dyti buvo paskelbtos varžyty
nės. Statybos bendrovės, rango
vai (kontraktoriai) galėjo susipa
žinti su parengtais planais, ap
skaičiuoti ir. savo kainą įteikti 
uždarame voke.

Tokių bendrovių — rangovų 

buvo atnešti į posėdį ir čia iš 
eilės atidaryti.

Į varžytynes stojo viena lietu-

RUGSĖJIS — L. BENDRUOMENEI
(atkelta iš 5 psl.)

gaištas laikas ir išlaidos po metų 
neatsveria net jau to sumokėto 
mokesčio. Nario mokesčio sumo
kėjimas laiku yra ne tik piniginė 
auka, bet ir moralinė parama, į- 
rodanti, kad esi neatitrūkęs nuo 

Bendruomenės ir savo inašu pa
gerbi kitą, taip _pat užtikrini ir 
savo organizacijos ateitį. Atsi
minkim, kad solidarumo mo
kestis yra Bendruomenės pa
grindinis kapitalas, kuriuo 
naudojasi apylinkė, apygarda ir 
centrinės įstaigos kultūrinei 
veiklai. Anksti sumokėti mo
kesčiai padeda darbo planavi
mui, sumažina darbą apylinkių 
valdybom ir nustumia nuo žmo
gaus nereikalingą rūpestį. Su
praski m šiais metais šią pa
reigą, nenustumkim į šalį iždi
ninko raginimo ir visi, kaip vie
nas, rugsėjo mėnesį sumokė- 
kim nario mokestį, tuo pačiu 
pareikš darni solidarumą Bend
ruomenei. Mėnesio pabaigoj 
paskelbti rezultatai turi atžymėti 
mūsų pareigingumą Bendruo
menei.

Great Necke išnuomojamas 
didelis, šviesus kambarys su 
bendra virtuve ir vonia. Prie na
mo yra jaukus sodelis. Pageidau
jama moteris. Kreiptis tel. (516) 
487-4660.

vių statybos bendrovė, kitos, 
atrodo, yra amerikiečių. Stebi
no, kad pasiūlytos kainos la
bai svyruoja, skirtumas yra net 
20,000 dol. Žemiausia pasiūla 
buvo už 670,000 dol., aukščiau
sia už 893.239 dol., kiti pasiū
lymai — 791,200 dol., 771,610 
dol., 870,000 dol.

Parinkti trys pigiausiai pasiū
lę. Su jais kalbėsis komiteto 
pirmininkas Tėv. Paulius Bal
takis, O.F.M., architektas A. Vy
tuvis ir statybos komiteto narys 
A. Vakselis.

Elizabeth, N. J., Kat. Moterų 
Sąjungos apskritis ruošia koncer
tą pranciškonų statomo Kultū
ros Židinio naudai. Koncertas į- 
vyks Elizabethe, Lietuvių Lais
vės salėj, rugsėjo 23, šeštadienį, 
7 vai. vak. Programą atliks Ži
buoklių sekstetas, vadovaujamas 
muz. Liudo Stuko, ir jauna so
listė Jūratė Veblaitytė, neseniai 
New Yorke, Kolumbijos univer
sitete gavusi muzikos magistrės 
laipsnį. Po koncerto įvyks šokiai. 
Veiks bufetas su įvairia atgai
va. Įžanga 2.50 dol. Jaunimui 
pusė kainos.

5. Spalio mėn. vidury atžymėti 
sėkmingo rugsėjo mėnesio va
jaus užbaigai bus surengtas po
būvis su menine programa.

Entuziastingai pradėdami ki
tus darbo metus, atiduokim savo 
duoklę ne tuščiažodžiavimu, bet 
darbu ir finansine parama.

Degą lietuviški reikalai šau
kiasi vienybės ir talkos!

ELIZABETH, N.J.
Vinco Kudirkos lituanistinė 

mokykla naujus mokslo metus 
pradės šeštadienį, rugsėjo 9 
dieną, 9:30 valandą, Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos patal
pose.

Tėvai yra raginami leisti vai
kus į lietuvišką mokyklą, kad 
kuo daugiau lietuvių vaikų 
prisijungtų prie vis didėjančio 
mokinių būrio.

Informacijos reikalais skam
binti mokyklos vedėjui kun. J. 
Pragulbickui — (201) 289-2312 
ar tėvų komiteto pirmininkui R. 
Didžbaliui — (201) 925-4761.

Pranešam draugam ir artimiesiem, kad S. m. rugpjū
čio 25 d. staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo savo 
visas jėgas ir gyvybę šeimai paaukojusį, nepakeičiamą
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Valdyba jau baigia antrą ka
denciją ir yra gana daug nu
veikusi. Ji pastoviai leidžia ir ad
ministruoja Muzikos Žinias. Re
daktoriumi ir administratoriumi 
yra pats pirmininkas Vincas 
Mamaitis. Anglišką dalį reda
guoja Loreta Stukienė.

Iki šiol dainų šventės buvo 
rengiamos be sąlyčio su Vargo- 
nininkų-Muzikų Sąjunga. Dabar 
buvo susitarta su Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, kad Vargoni- 
ninkų-Muzikų Sąjunga skiria 
dainų šventės vyriausią vadovą 
ir sudaro repertuaro komisiją. 
Jau yra sudarytas projektas atei
nančios dainų šventės reper
tuaro komisijai. Ateinančioji dai
nų šventė sutampa su JAV 200 
metų nepriklausomybės sukakti
mi. Tad ir šventė bus iškilmin
gesnė.

Dabartinė Sąjungos 
praeitų metų rudenį 
mažąją dainų šventę, 
dalyvavo Apreiškimo, 
Karalienės, Šv. Petro 
chorai, Vilties choras, Rūtos an
samblis, Žibuoklių sekstetas. 
Kartu buvo paminėta ir Vargoni
ninkų — Muzikų Sąjungos 60 
metų sukaktis.

Valdyba išleido stambų prof. 
J. Žilevičiaus veikalą — Lietu
vis vargonininkas išeivijoje. 
Knygai suredaguoti buvo pa
kviestas Paulius Jurkus.

Valdybos rūpesčiu buvo pa
skelbtas ir lietuviškų mišių kon
kursas.

Vargonininkai ir muzikai yra 
daug nuveikę visuomenės labui. 
Jie rengė vaidinimus, koncer
tus. Ir dabar be muzikų neap
sieina jokia didesnė šventė, joks 
koncertas. Jie yra lietuviškos 

valdyba 
surengė 

kurioje 
Angelų 

parapijų

tojai.
Visuomenė tad kviečiama pa

gerbti muzikus. Visi kviečiami 
atsilankyti į iškilmingas pamal
das 10 vai.

Sveikindami muzikus, lin
kime jų seimui kūrybingos ir 
darbingos nuotaikos!

STOVYKLAUJA 400 
SKAUTŲ

Atlanto rajono skautų stovykla 
prasidėjo rugpiūčio 26 Bam- 
stead, N. H., T. Storer Scout 
Camp. Stovyklauja apie 400 
skautų, skaučių gražioje ameri
kiečių skautų stovyklavietėje, 
kuri įrengta moderniai, toli nuo 
miesto triukšmo. Miškų vidu
ryje stovyklą puošia du didoki 
ežeriukai.

Mūsų stovykla vedama lietu
viškai su visomis lietuvių skau
tų tradicijomis. Stovyklos tvarka 
ir drausmė nemažina sto
vyklinio entuziazmo.

Daugiausia skautų yra iš New 
Yorko — 84, iš Bostono — 83, 
Worcesterio 42, taip pat po kelis 
stovyklautojus yra net iš Los 
Angeles, Kanados, Chicagos, 
Washington© ir iš kitur.

Ten pat prasidėjo Ąžuolo ir 
Gintaro skautų vadų ir vado
vių stovykla, kurioje lavinasi 
42 būsimieji skautų vadai.

Visą stovyklą veda s. M. Su
bari s, kuriam padeda s. K. Mato
nis ir s- G. Matonienė. Skau
tų vadų stovyklai vadovauja v.s. 
C. Kiliulis ir s. L. Kiliulienė. 
Stovykla baigiasi pirmadienį 
rugsėjo 4 d.

šeštadienj nuo 12 v. iki 10 v. v^ 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 8 v. v.

Oficialus parodos atidarymas rugsėjo 9, 
šeštadienį, 7 v. v.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBAS

Mielą ONUTĘ BALČIŪNIENĘ ir Jos Seimą, Antaną Ustjanauską

‘Palaidotas rugpjūčio 29 Fairview kapinėse West Hart*

Žmona Ada, dukterys ir sūnūs


