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Savaitės 
įvykiai
IX. 3-10

Ar po atostogų 
politika bus kitokia?

Rugsėjo 5 Kongresas baigė 
atostogas. Atstovai grįžo su įspū
džiais, kad poliečiai labiausiai 
yra susirūpinę infliacija, kylan- 
čiom kainom. Tai jiem svarbiau 
nei Watergate. Infliacijai šalinti 
reikia bendradarbiavimo tarp 
Kongreso ir Baltųjų Rūmų. Iš 
abiejų pusių pasakyta palankių 
žodžių, lyg pamojuota alyvų ša
kelėm. Bet abidvi pusės negali 
atsisakyti kovos dėl pirmenybės.

Prezidentas Nixonas nori pa
likti praeitį užmirštą. Rugsėjo 5 
ir 9 kalbose jis minėjo naujus 
gyvybinius uždavinius, ypačiai 
kovą su infliacija, energijos or
ganizavimą. Pageidavo tam 
“abipusės iniciatyvos”. Bet čia 
pat neišvengė prezidentas 
Kongreso ligšiolinę veiklą vadi
nęs “didžiai apviliančia”. Pasi
sakė negalįs sutikti su Kong
reso išlaidumu ir dėl to turėjęs 
vetuoti atlyginimo minimumą, 
kuris Kongreso buvo nutartas 
pakelti iš 1.60 dol. iki 2.00 ir 
paskiau 2.20. Iš kitos pusės pre
zidentas negali sutikti su Kong
reso siekimu siaurinti išlaidas 
apsaugos reikalam, nes tai pa
statytų Ameriką į antraeiles vals
tybes su pavojum Amerikos lais
vei.

Pareiškimais apie infliaciją ir 
kitas dienos problemas prezi
dentas stengiasi apeiti Waterga- 
te. Tos pačios taktikos laikėsi ir 
viceprezidentas Agnew, kaltin
damas tuos, kurie gaišina laiką 
su Watergate ir yukdo vyriau
sybei gyvybinius darbus.

Bet praeitis nesiduoda lai
dojama. Ervin komisija po atos
togų VVatergate apklausinėjimus 
atnaujino, ypačiai apie pinigines 
nelegalias aukas komitetui už 
prezidento perrinkimą. Darbą 
numato tęsti iki lapkričio 1.

Prezidento pokalbio įrašai 
svarstomi jau apeliaciniame 
teisme nuo rugsėjo 10, ir spren
dimo laukiama už 10 dienų.

Los Angeles pereitą savaitę 
pradėta buv. prezidento patarėjo 
Ehrlichmano ir kitų trijų buvu
sių prezidento štabo narių byla 
dėl įsilaužimo į Ellsbergo psi
chiatro patalpas.

New Yorke šią savaitę pradė
ta buvusių vyriausybės narių 
Mitchell ir Stance byla. Jie kal
tinami veikę naudai Vesco, kuris 
buvo davęs prezidento perrinki
mo komitetui 200,000 ir kuris 
dabar nuo teismo už pinigines 
malversacijas pabėgęs į užsienį.

Alyvų šakelės nepašalino į- 
tampos tarp Baltųjų Rūmų ir 
Kongreso ir politikos nepakeitė. 
Tik abi pusės rodo taktinio atsar
gumo: prezidentas žino, kad jo 
prestižas tebėra susilpnintas ir 
jis negali nepaisyti Kongreso; 
Kongresas žino, kad jis neturi 
tiek jėgos, kad galėtų panaikin
ti prezidento veto.

Žmogaus 
persekiojimas 
Sovietuose ir Amerika

Rašytojo Solženitsino, fiziko 
Sacharovo ir kt. vadinamų disi
dentų persekiojimas Sovietuose 
rado didelio atgarsio Amerikoje. 
Spauda kartojo Solženitsino 
pareiškimą, kad jo rankraštis 
apie sovietinius kone, lagerius 
KGB pagrobtas. Žinią, kur rank
raštis paslėptas, išdavė E. Vo- 
roniavskaja po 5 dienų be palio- 

^vos tardymo. Paleista ji pasiko
rė. Spauda taip pat kartojo Sa<? 
charovo' įspėjimą, kad detente

(nukelta į 2 psl.)

LIETUVOS KATALIKŲ NAUJI 
SKUNDAI SU 30,782 PARAŠAIS

DEVINTASIS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos pogrindinis laikraštis “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika” 1973 m. Nt. 6 praneša, kad š. m. kovo mėn. tėvai 
kraikai kreipėsi į švietimo ministeriją Vilniuje; į Religijų reika
lu Įgaliotinį K. Tumėną, o š. m. gegužės 14 į TSRS Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumą Maskvoje.

Prašė: nutraukti tikinčiųjų valkų diskriminaciją mokyklose, 
sustabdyti antireliginę ir antilietuvišką propagandą vadovėliuo
se, duoti tikintiesiem šv. Rašto bei kitų religinių knygų.

- - (Tęsinys iš praeito nr.) ■■■-

ŠVIETIMO MINISTERIJAI VILNIUJE: “MUMS JAU 
NUSIBODO PRIEVARTINIS BEDIEVINIMAS ..

L.K.M. Akademija savo suva- 
vimus šaukia kas treji metai. 
Šiemetinis suvažiavimas Bosto
no Jėzuitų Kolegijoj rugpiūčio 
31 — rugsėjo 2 buvo devinta
sis. Suvažiavimą ruošė ir globo
jo Naujosios Anglijos židinys, o 
jo programą sudarė akademijos 
valdyba Romoj. Programoj buvo 
atidaromasis ir baigiamasis pil
naties posėdis ir 7 sekcijų po
sėdžiai. Pilnaties posėdžiuose 
buvo skaitytęs dvi paskaitos, 
o sekcijų — 24.

Penktadienis, rugpiūčio .31
Suvažiavimas pradėtas rug

piūčio 31, 9 vai., ryto, mišio- 
mis Šv. Ignoto bažnyčioj. Mišias 
aukojo ir progai pritaikytą pa
mokslą pasakė vysk. V. Brizgys.

Po pamaldų ir registracijos su
važiavimą atidarė suvažiavimui 
ruošti komiteto pirmininkas 
prof. dr. A. Navickas, pareikš
damas, kad šis suvažiavimas ski
riasi nuo kitų, nes neturi vienos 
visą suvažiavimą jungiančios 
minties. Pasveikinęs dalyvius, 
prezidiuman pakvietė prof. dr. 
A. Kučą pirmininku ir prof. dr. 
V. Jaškevičių pavaduotoju, o 
kun. dr. J. Grabį sekretorium.

Tada Akademijos pirminin
kas prof. dr. A. Liuima, S J., 
savo įvadinėj kalboj apžvelgė 
Akademijos veiklą nuo pasku
tinio suvažiavimo: knygų leidi
mą, židinių veiklą ir narių dar
bus. Jis pranešė, kad Akademi
ja turi 221 narį, kad per pasku
tinius trejus metus mirė 12 na- 

pavyzdžiui, Dievo transcen
dencijos išreiškimas erdviniu laikais, paneigiant ar ugdant hu- 
nuotoliu”. Paskaitininkas įdo- manistines vertybes, pabrėžda- 
miai ir subtiliai paaiškino šio 
numitinimo teigiamas ir neigia- 
mas puses.

Istorijos mokslų sekcija, ku
riai vadovavo prof. S. Sužiedė
lis, turėjo tris paskaitas.

Pirmąją paskaitą skaitė dr. V. 
Gidžiūnas, OFM — “Pranciško- 
nų-bemardinų darbai XV-XVI 
amž.” Paskaitininkas nušvietė, 
kiek pranciškonai-bemardinai 
tuo metu prisidėjo prie tikėjimo 
platinimo ir kultūros skleidimo 
Lietuvoj, jų pastangas grąžinti 
Kat. Bažnyčiai pravoslavus ir jų 
kovas protestantizmui įsigalint 
Lietuvoj.

Antrą paskaitą skaitė prof. dr. 
B. Mačiuika — “Istoriniai leidi
niai okupuotoje Lietuvoje po 
1945”. Paskaitininkas ne tik pa
lietė okupuotoj Lietuvoj išleistų 
knygų bibliografiją, bet atiden
gė ir sunkią padėtį Lietuvos is
torikų, įstatytų į sovietinius rė
mus. Nežiūrint to, lietuvių isto
rikų skaičius didėja. Deja, jie 
daugiausia, gal dėl esamų aplin
kybių, savo studijose teliečia tik 
XIX ir XX amž. Ankstesnius lai
kotarpius tėra nagrinėję tik 3 ar 
4 vyresniosios kartos istorikai. 
Tačiau daug yra padaryta pagel- 
binėse istorijos šakose.

Prof. dr. P. Rabikauskas, S.J., 
temoj “Lietuvos istorinių šal
tinių leidimas” išdėstė šaltinių 
leidimo reikalą ir dabartines ga- i L,r’ Ą; ^ūtpa-Kuipavičius pa- 

rių, kad Romoj prelTcETT.’ Ja- ” IiffiyWTu6FrinkfiTr' Teisti Ro.14^kait6j ‘ Vilniaus miesto planavi- 
moj. Darbą bereikia tik tęsti, nes 
jau yra išleista “Fontes His- 
toriae Lituaniae” I tom. Kiti 
penki tomai baigiami paruošti. 
Reikia tik lėšų paruošimui ir iš
leidimui.

Tą pačią dieną po paskaitų 
buvo susipažinimo vakaras, ku
ris dalyvių skaičiumi nebuvo 
gausus, nes dienos karščiai bu
vo gerokai visus išvarginę.

tūlio ir kun. R. Krasausko dėka 
susikaupė turtinga biblioteka ir 
archyvas, kad JAV prel. P. Ju
ras Akademijai perleidžia savo 
Alkos muziejų ir leidiniam leisti 
atsiranda mecenatų, tarp jų ir su
važiavime dalyvaujanti ponia 
Elena Mickeliūnienė, išleidusi 
6 knygas, kad kun. Prunskis kas
met skiria premijas už mokslo 
veikalą 1000 dol., už religinį 
veikalą ir žurnalistui po 500 dol.

Įvadinę paskaitą pilnaties po
sėdy — “Charizmatinis Bažny
čios atsinaujinimas teologijos 
šviesoje” — skaitė prel. V. Bal
čiūnas. Remdamasis Šv. Raštu ir 
Bažnyčios Tėvų mokslu, jis iš
dėstė, kad charizmos yra nepa
prastos Šv. Dvasios dovanos, ku
rias gavo apaštalai Sekminių 
rytą ir kurias jų rankų uždė
jimu gaudavo ir tikintieji. Vė
liau į jas nebuvo kreipiama di
delio dėmesio. Jų vertinimą pir
miausia JAV iškėlė sekmininin- 
kų sąjūdis, kilęs protestantuo
se, o dabar turįs tūkstančius se
kėjų ir katalikų tarpe, kurį, kaip 
atsinaujinimo sąjūdį, kritiškai 
žvelgdama, vertinanti 
Bažnyčios hierarchija.

ir Kat.

kuriai
Balčiū-

Teologijos sekcija, 
vadovavo prel. dr. V. 
nas, turėjo dvi paskaitas.

Po pietų pertraukos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos sesuo 
Ona Mikalaitė gvildeno chariz- 
matikų klausimą iš praktinės pu
sės, kaip jie reiškiasi šių dienų 
Kat. Bažnyčioj. Jos tema buvo 
“Charizmatinis atsinaujinimo 
sąjūdis šių dienų Kat. Bažny
čioje”. Paskaitininkė daugiausia 
lietė JAV charizmatikus.

Prof. kun. A. Rubšys, teologi
jos ir Šv. Rašto licenciatas, skai
tė paskaitą “Mito klausimas 
Naujajame Testamente”. Dabar 
dažnai girdim ir skaitom, kad Šv. 
Raštas esąs mitas, bet mum ma
žai kam žinoma kuria prasme. 
Paskaitininkas, remdamasis ati
tinkamais autoriais, stengėsi iš
aiškinti mito sąvoką Šv. Rašto at
veju. Mitas esąs “aprašymas ant- 
gamties žmogaus kalba, išreiš
kimas to, kad dieviška, žmo
gaus sąvokomis; pristatymas 
Anapus šiapusinėj išraiškoj —

Šeštadlenls, rugsėjo 1
Rytą, 8:30 vai., Šv. Marijos 

bažnyčioj buvo koncelebruotos 
mišios už mirusius Akademijos 
narius. Jas aukojo šie kunikai: 
A. Liuima, SJ, P. Rabikauskas, 
SJ, ir V. Gidžiūnas, OFM.

Psichologijos-pedagogikos 
mokslų sekcija, kuriai vadovavo 
prof. dr. J. Pikūnas, turėjo ketu
rias paskaitas.

Prof. dr. I. Užgirienė savo pa
skaitoj “Protinis vystymasis ir 
etinių normų supratimas” aiški
no vaikų protinį vystymąsi ir 
moralinių normų supratimą.

Prof. dr. J. Pikūnas paskaitoj 
“Humanistinės vertybės: ug
dymas ar paneigimas”, saky
tume, tęsė pirmąją paskaitą, nes 

IV-tajame PLB seime Washingtone Lietuvos pasiuntinybėje pnėmmo metu. Iš k. į d. dr. K. 
Bobelis — Alfos pirm., dr. K. Valiūnas — Vliko pirm., J. Rajeckas- Lietuvos atstovas Wa* 
sbingtone, St Bandukes — PLB garbės pirmininkas.

lietė jaunimo auklėjimą mūsų 

mas, kad JAV mokyklose panei
giamos humanistinės vertybės ir 
dėl to turim morališkai sukri- 

’kusį jaunimą.
Dr. R. Kriaučiūnas pranešė 

‘ “Pasaulio lietuvių jaunimo stu- 
; dijinės anketos rezultatų svar- 
| besnes koreliacijas”. Iš šio pra

nešimo paaiškėjo jaunimo nusi
statymas lietuvybės ir religijos 
atžvilgiu; jis nėra perdaug džiu
ginantis.

Prof. kun. dr. A. Paškus pa
skaitoj “Modernaus žmogaus di- 

j lemos krikščioniškosios moralės 
šviesoje” atidengė moderniojo 
žmogaus psichologiją, kaip jis 

‘ sprendžia savo gyvenimo di- 
’ lemas.

Šios sekcijos paskaitos yra la
bai naudingos tėvam, turintiem 
augančius vaikus ir bręstantį 
jaunimą; dėl to, kai jos bus iš
spausdintos “Suvažiavimo dar
buose”, labai patartina jas įsi
gyti ir atidžiai perskaityti.

Po pietų pertraukos sekcijų 
posėdžiai vyko dviejose salėse 
lygiagrečiai.

Architektūros ir meno sekcija, 
kuriai vadovavo dr. A. Kulpa- 
Kulpavičius, turėjo 3 paskaitas.

Dr. J. Gimbutas apžvelgė 
į “Lietuvos bažnyčios statytojus”, 
' pradedant liaudies meisteriais, 
; baigiant gabiais architektais.

Dr. A. Kulpa-Kulpavičius pa- 

mas iki XIV amž.” išdėstė Vil
niaus miesto planavimą nulė
musias priežastis: pagrindinės 
jų buvo militarinė ir politinė 
miesto paskirtis.

E. Arbas paruošė studiją “Lie
tuvis architektas XX amž.”, ku
rią, jam nedalyvaujant, perskaitė 
kun. St. Yla.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų 
sekcija, kuriai vadovavo dr. P. 
Kaladė, turėjo net penkias pa
skaitas.

• Dr. B. Povilaitis skaitė “Niko
tinas ir kiti nikotiana genties 
augalų alkaloidai”.

Dr. P. Kaladė — “Vėžį suke
liautieji cheminiai maisto prie
dai”.

Dr. E. Užgiris — “Nauji fizi
niai metodai imunologijoje”.

Prof. dr. P. Jasaitis — “Viru
sų tyrimas”.

Dr. T. Žiūraitis, OP. — 
“Naujas mokslo žvilgsnis į evo
liucijos teorijas”. Šiuo klausimu 
jis neseniai plačiai rašė Dar
bininke.

Sekmadienis, rugsėjo 2
Sekmadienį, 10 vai. ryto, lie

tuvių Šv. Petro parapijos bažny-

(nukelta į 4 psl.) 

LTSR Švietimo Ministerijai 
Lietuvos moksleivių ir jų tėvų 
PAREIŠKIMAS

Mes, moksleiviai ir tėvai, ge
rai suprasdami mokyklos tiks
lus Lei pareigas jaunajai kartai, 
dažnai nusiviliame, nes moks
leiviams teikiama ne tai, ko iš 
tikrųjų reikia.

“Visuomenės Mokslo” va
dovėlyje rašoma: “Patriotizmas 
yra vienas geriausių žmogaus 
prigimties pasireiškimų ... Jis 
pasireiškia meile kraštui, kū
rime ir užaugome, meile jo 
istorijai ..Kaip mokiniam 
pažinti Lietuvos praeitį, jei J. 
Jurginio “Lietuvos TSR istori
ja” yra trumpa — vos 100 pus
lapių — ir vienašališka, o A. 
Gaigalaitės “Lietuvos TSR is
torija” (148 p.) pasakoja vien 
apie revoliucinį judėjimą ir po
kario metus? Tuo tarpu “TSRS 
istoriją” sudaro keturios dalys — 
viso 650 puslapių. Todėl moks
leiviai, daug žinodami apie 
Pugačiovą, Petrą I ir kt., beveik 
nieko nežino apie garbingą Lie- 
tuvo s praeitį.

Pa-ti didžiausia blogybė yra 
prievarta mokiniams skiepi
jamas ateizmas. Kalbama, kad 
religija Tarybų Sąjungoje yra 
privatus reikalas, kad TSRS 
Konstitucija visiems garantuoja 
sąžinės laisvę, bet gyvenimo 
praktika byloja kitką.
Religingi moksleiviai nekartą 

yra išjuokiami, barami už religi
nę praktiką; jų karikatūromis 
“puošiami” mokyklų sien
laikraščiai. Iš mokinių atimi
nėjami rnedalikėliai ir kryželiai. 
Kartais mokytojai tikinčius mo
kinius net iš bažnyčios išveda, 
pvz. laidotuvėse.

Religingi moksleiviai yra ver
čia™ i kalbėti ir rašyti prieš savo 
įsitikinimus, piešti antireligines 

/karikatūras. Atsisakiusiems veid
mainiauti rašomi dvejetai arba 
vienetai.

RELIGIJŲ REIKALŲ ĮGALIOTINIUI VILNIUJE: KODĖL 
TŪKSTANČIAI ŠV. RAŠTO EGZ. SIUNČIAMA UŽ
SIENIO LIETUVIAM, 
300 TIKINČIŲJŲ.

LIETUVOJE 1 EGZ. TENKAO

Religijų Reikalų Tarybos 
Įgaliotiniui K. Tumėnui 
Lietuvos tikinčiųjų 
PAREIŠKIMAS

1973 kovo 1 laikraštyje “Gim
tasis Kraštas” skaitėme vyskupo 
R. Krikščiūno pareiškimą:
- Katalikai Lietuvoje leidžia 

sau reikalingas knygas. Neseniai 
atspausdinome “Romos Katali
ką Apeigyną Lietuvos Vyskupi
joms”, “Maldyną”, “II Vatikano

Mokytojai verčia religingus 
mokinius stoti į ateistines orga
nizacijas ir būrelius ir dėl to 
daugelis paskatinami veidmai
niauti. — -

Dalis mokytojų pamokas pa
naudoja ateistinei propagandai. 
Ateizmas mokyklose ir už jų 
sienų skelbiamas, panau
dojant net apgaulę, pvz. rodant 
‘stebuklus’, piktai išjuokiant bei 
sąmoningai iškreipiant katalikų 
tikėjimą.

Kartais elgesys mažinamas iki 
patenkinamo vien už lankymąsi 
į bažnyčią. Į charakteristikas į- 
rašomi religingų moksleivių įsi
tikinimai ir tuo apsunkinama 
jiems įstoti į aukštąsias mokyk
las.

Moksleiviai dažnai turi atsa
kyti į religinius įsitikinimus lie
čiančius anketų klausimus 
Mums nesuprantama, kodėl 
prievarta braunamasi į sąžines? 
Dalis moksleivių, nenorėdami 
atskleisti savo įsitikinimų, veid
mainingai atsako į tuos klausi
mus. Kam tai naudinga?

Paminėjome tik kai kuriuos 
moksleivių sąžinės prievartavi
mo atvejus, bet ir jie verčia 
m'anyti, kad tarybinei mokyklai 
labiausiai rūpi ne mokymas ar 
auklėjimas, o šubedievinimas. 
Toks “auklėjimas” griauna mo
kyklos autoritetą, o mokiniams 
daro neatitaisomą žalą.

Mums jau nusibodo prievarti
nis bedievinimas, ir tai iššaukia 
reakciją — nusigręžimą nuo jėga 
peršamų idėjų. Kodėl šitaip el
giamasi mokyklose, jei TSRS 
Konstitucija skelbia sąžinės 
laisvę?

Todėl mes prašome Švietimo 
Ministeriją užkirsti kelią šiems 
žalingiems reiškiniams mo
kyklose, kad niekas moks
leiviams nekliudytų naudotis są
žinės laisve.

1973 m. kovo mėn. 14,284 
parašai.
N. B. Moksleivių pasirašė apie 
25 procentai.

kitasSusirinkimo Nutarimus’ 
knygas. Štai, dar spaustuves da
žais tebekvepia labai reikšmin
gas’ leidinys — “Šventojo Rašto 
Naujasis Testamentas”.

Mes, tikintieji, panorome įsi
gyti “Šventąjį Raštą”. Deja, vie
tos kunigai mums paaiškino, 
kad “Šventojo Rašto” gavę tik 
po kelis ar keliolika egzemplio
rių — maždaug 300 tikinčiųjų 
po 1 knygą . . .

Jei katalikai Lietuvoje leidžia 
sau reikalingas knygas, tai kodėl 
pokario metais neišsileido pa
čios reikalingiausios knygos — 
katekizmo? Kodėl “Šventojo 
Rašto” buvo išleista tik 10,000 
egzempliorių? Kodėl mes savo 
akyse nematėme “II Vatikano 
Susirinkimo Nutarimų”, negalė
jome gauti “Maldyno”, nors 
maldaknygę privalo turėti 
kiekvienas katalikas? Maža to, 
kodėl, patys negaudami “Šven
to Rašto”, girdime, kad kažkas 
jo tūkstančius egzempliorių 
siunčia užsienio lietuviams? 
Nejaugi mums reikės gimines 
5ižsienyje prašyti, kad prisiųstų 
Lietuvoje išspausdintą “Šventą
jį Raštą”?

Kadangi mums paaiškėjo, kad 
religines knygas labai mažais ti
ražais leidžia ne katalikai, bet, 
vyskupui prašant ir Jums, Įgalio
tini, tarpininkaujant, tarybinė 
valdžia, todėl prašome pasirū-

(nukelta į 2 psl.)
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mokyt. Brilienė į darbą sugrą
žinta.

MOKYTOJOS O. BRILIENĖS^Td^HHen^ 
PERSEKIOJIMAS

Prasidėjo teisminis apklausimas 
mokyt Brilienės byloje

Vilkaviškio vid. mokyklos mo- , 
kytoja Ona Brilienė buvo 1970 
atleista iš darbo, kai jos vaikų 
pirmosios komunijos nuotrauka 
pakliuvo į direktoriaus rankas. 
Atleistoji kreipėsi į aukščiausią
jį teismą, skusdama neteisėtą 
atleidimą. Teismo eigą LKBK 
toliau taip aprašo:

ir-įstatymus, ir pagal juos tokie 
mokytojai nedirbs mokyklo
je...

Tuo tarpu įsikišo kitas vyras:
— Nors aš netikintis esu, bet 

šioji mokytoja neteisingai atleis
ta iš darbo. Tai įstatymų pažei
dimas. Tarybiniai įstatymai ga
rantuoja sąžinės laisvę, o kokia 
čia laisvė, jei už religinius įsi
tikinimus svarstė, svarstė ir iš 
darbo išmetė.

“verkšlendami dėl savo tikin- .ui. ■ ■■ ..........—.m ...........................................  r

čiųjų diskriminavimo Tarybų _ BatanM mašinėles įv. kalbomis, **<6^ ftv cmnptoto*
Lietuvoje”. - Laikraštis tęsia: rial, įv. Manto marinos — pigtaualaL IhaasIHta kuo inta&suojrtU Ir flr-
“Tarvbu Lietuvos konstitucijos “4 autentiškus katalogus gausite i* SPARTA sarr. J. U Giedraitis, 1096 ^.garantuoja mūsų re^ Dr. M Norihpmt, N.Y. U78L TnL (516) 7674I06& 

blikos piliečiams sąžinės laisvę, 
o tuo pačiu ir< religinių kultų 
atlikimo laisvę. Tačiau mūsuose 
neapsiribojama vien deklaraci
jomis, o piliečių teises bei lais
ves, jų tarpe ir sąžinės laisvę, 
gina ir kiti įstatymai. LTSR Bau
džiamojo kodekso 145 str. numa
to bausmes už kliudymą atlikti 
religines apeigas. O to paties ko
dekso 143 str. išaiškinime ... 
nurodoma, jog baudžiamąją atsa
komybę užsitraukia ... atleidi
mas iš darbo arba pašalinimas 
iš mokymo įstaigos ... taip pat 
kitokie esminiai piliečių teisių 
apribojimai, daromi priklau
somai nuo jų pažiūrų į religi- • ■» ją.----------

(Ar tu tiki?):
Prasidėjo teisminis apklau- 

simas.
Tu tiki ir eini viešai į 

bažnyčią?
— Taip, aš esu tikinti ir ei

tu viešai į bažnyčią. Užteks man 
slapstytis, — aš išsislapsčiau 21 
metus, o dabar, kada viešai iš
kėlė mano religinius įsitikini
mus, aš nematau reikalo slapsty
tis.

— Ką pasakei vaikams per 
paskutinę pamoką?

— Aš pasakiau vaikams, kad aš 
daugiau jų nemokysiu. Mane at
leido iš darbo dėl to, kad aš tikiu 
Dievą.,

Mokyt. Brilienė, kreipdamasi 
į teismą, paklausė:

— Jei švietimo skyrius turė
jo teisę už tikėjimą atleisti iš 
darbo, argi aš neturiu teisės nė 
pasakyti, už ką mane atleido 
išdirbusią 21 metus? Nejaugi už 
'girtuokliavimą? ..

— Tu vaikams dar kažką 
pasaukei?

— Pasakiau, kad žmogus turi 
būti tvirtų įsitikinimų, kad ge
riau mirti stovint, negu gyventi 
Šliaužiojant.

— Ką esi baigusi?
— Pedagoginį institutą Vil

niuje. Specialybė — geografė. 
'r Toliau kalbėjo Vilkaviškio raj. 
švietimo skyriaus vedėjais Šač- 
^^prfmindama^/ kad Brtfiehė 
yra tikinti, trukdanti ateistinį 
darbą su vaikais, viešai einanti 
į bažnyčią. Net bylą kelianti 
vien dėl to, kad šitą reikalą la
biau išgarsintų.

Teisėjo klausinėjamas Šačkus 
nuolat maišėsi ir paliko visiems 
apgailėtiną įspūdį: “Tai mat, 
kad tu nieko nežinai, nežinai nė 
kaip žmogų atleisti iš darbo”, 
'‘—priminė teisėjas.

(Sprendimas, bet jis sabotuoja
mas):

Tuo metu sugrįžo iš pasitari
mo teisėjai ir perskaitė spren
dimą, kad mokytoja grąžinama į 
darbą. Perpykęs prokuioras pa
reiškė:

— Aš šito neprileisiu!
Švietimo skyriaus vedėjas be

viltiškai kalbėjo:
— Dabar sužlugs visas ateisti

nis darbas ...
Po aukščiausiojo teismo 

sprendimo sugrąžinti Brilienę į 
darbą Vilkaviškio prokura
tūra pasikvietė mokinių tėvus, 
kurie spalio mėnesį buvo rašę 
skundą, ir davė jiems pasirašyti 
po tekstu, jog O. Brilienė į 
darbą sugrąžinta.

Tačiau mokyt. Brilienė į darbą 
nebuvo sugrąžinta. Kai ji su 
teismo vykdytoju atvyko į mo
kyklą, švietimo skyriaus vedėjas 
teismo vykdytojui erzliai atrėžė:

— Aš nepriimsiu. Ateikite 15 
vai. C

Matyt, reikėjo reikalą su kaž
kuo aptarti. Po pietų Šačkus 
aktą pasirašė ir liepė eiti į mo
kyklą.

dė susirasti darbą kitur, tačiau 
Vilkaviškyje negavo net valy
tojos darbo. Jos vyrui Jurgiui 
Beiliui, dirbančiam Prienų MSV 
darbų vykdytojo pareigose, bu
vo sudarytos nepakenčiamos 
darbo sąlygos ir jis buvo pri
verstas iš darbo pasitraukti.

Š. m. gegužės mėn., po to, 
kai plačiai pasaulyje nuskambė
jo Lietuvos katalikų memo
randumas, į Vilkaviškį atvyko 
Rugienis ir, išsikvietęs Jurgį 
Brilių (žmona tik ką susilauku
si 5-to kūdikio negalėjo nuvyk
ti), apgailestavo, nežinojęs apie 
mokyt. Brilienės persekiojimą ir 
pažadėjo padėti jai susirasti gerą 
darbą, tik ne mokykloje. Pačiam 
Briliui- Rugienis priminė, kad x — Kaip matome, — rašo laik- 
tikriausiai jam reiks apleisti ir raštis, — socialistinėje Lietuvoje 
naują darbovietę, nes jo direkto
rius esąs didelis ateistas ir nepa- 
kęsiąs taip labai tikinčio inžinie
riaus, kokiu esąs Brilius.

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

(prie Foreot P*way St*.), Woodbavan. N.Y. 11421. Suteikia garbingas lakto 
tavęs. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

koplyčios. 231 Bedford ▲vemia, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHKW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modanri koplyčia, Alr-COB-

Gpmd St, BraoMyn, N. T. 11211; ST 2-5043.

TĄSOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus, 
pę Aš patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin- 
J&s lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
JT joe Karias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
i Darbininko administraciją, 910 Willoughby Are,; Brooklyn, N.Y. 11221.

(O laikraštis tebekalba apie ti
kėjimo laisves):

197T.IX.16 “Valstiečių Laik
raštyje” pasirodė straipsnis “Va
tikano radijo nuodėmės.” Jame 
rašoma, kad Vatikano radijas 
“reguliariai varo šmeižikišką 
propagandą prieš Tarybų Lietu
vą”. kad “lietuviškieji klerika
lai begėdiškai nusimeluoja”,

tikinčiųjų teises griežtai saugo 
baudžiamasis įstatymas, o visi 
puikiai žino, jog kiekvienas 
Tarybų Lietuvos pilietis, kokią 
religiją jis beišpažintų, gali 
laisvai atlikti savo religinio kul
to apeigas. O gal ponai iš Va
tikano radijo gali pateikti faktų, 
kada koks pilietis buvo diskrimi
nuojamas dėl savo religinių įsi
tikinimų — pažemintas pareigo
se, atleistas iš darbo, pašalintas 
iš aukštosios mokyklos ar pana
šiai?”

(Bus daugiau)

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeinu Jr. laidotuvių direktorius. 4M 
Utfayette St, Newark, NJ. 07106; tek MArket 2-6172. Paruošiamo* gar- 
btngoa laidotuvės. Modernios koplyčios, oras ^Minamas

VAITKUS FU NĖR AL HOME. Notary Public. 197 Wetater Avė. Cambridge
Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 

koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6*6434.

■RIMOS ir JUOZO. BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
barant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi- 
Tinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Weodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŽIO Rsal Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dytas, Mutual Funda—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL;
atstotais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodbaven N.Y. 11421; VI7-4477

SAVAITĖS ĮVYKIAI

Vilkaviškio raj. liaudies teis
mo teisėjas patarė mokyt. Brilie
nei rašyti pareiškimą atsistatydi
nimui iš mokytojos pareigų, nes 
kitaip Vilkaviškyje negausianti 
darbo.

Mokykloje padėtis buvo nepa
kenčiama. Mokytojai nesisvei- 
kino ir nekalbėjo. Direktorius 
kasdien pranešdavo:

— Šiandien pamokų nebus. 
Gali būti laisva.

Tikriausiai, direktorius ne 
vien savo iniciatyva neleido mo
kytojos į pamokas. Kažkas bijojo, 
kad tikinti mokytoja “nesu
gadintų” tarybinių mokinių.

^(Diskusijos šalia teismo):
’• Teismui tariantis, salėje vyko 
''gyvos diskusijos. Prokuroras:

• — Tokia mokytoja, kaip tu, 
. .negali mokyti vaikų. Tu apsime

tėlė, vaikų žalotoją. Tu ir savo 
tvaikų neturi teisės auklėti. Mes 
-atimsim nuo tavęs vaikus, kad 
-<jie išaugtų tikri tarybiniai žmo- 
3»nės, o ne sugadinti.
-i —Atseit, savo vaikams negali
ama perteikti tikėjimo, nes jie yra 
^mokiniai; vėliau bus studentai 

— ir vėl negalima tikėti; tai ka- 
Gda žmogus gali tikėti? Kai jis 

?ijau pensininkas? Tai tokia yra 
■•įtikėjimo laisvė? — kalbėjo 
-. prokurorui vienas vyras.

Prokuroras tęsė savo: “Išme
lsim vieną mokytoją, kitą, jei kas 
c-,dar pabandys pasirodyti tikin- 
totis, ir pamatysit.. .”

— Tai jūs nesilaikot savo į- 
-2statymų!

— Mes turime savo tikėjimą

(O profsąjunga vėl nutarė atleis
ti):

Gruodžio mėnesį įvyko prof
sąjungos vietos komiteto posė
dis, kuriame vėl svarstė mo
kyt. Brilienę. Ypatingai piktai 
kalbėjo mokyklos partijos sekre
torė mokyt. Urbonienė. Baigiant 
visi nubalsavo atleisti O. Brilie
nę iš darbo. Tas ir buvo padary
ta gruodžio 23 dieną.

Kyla klausimas, kas vadovavo 
Brilienės atleidimui. Visą laiką 
buvo jaučiama, kad švietimo 
skyriaus vedėjas, direktorius ir 
kt. yra tik įrankiai kažkieno ran
kose. Atsidūrę keblioje padėty
je, jie vykdavo tartis net į Vil
nių. Nėra abejonės, kad po aukš
čiausiojo teismo sprendimo 
direktorius ne savo iniciatyva 
neleido mokyt. Brilienei dirbti. 
Kažkas ir Vilkaviškio raj. proku
ratūrai patarė apgauti mokinių 
tėvus, liepiant pasirašyti, kad

(atkelta iš I psl.)
be Sovietų Sąjungos sudemokra- 
tinimo veda į Vakarų savižu
dybę.

Spauda suabejojo detente po
litikos nuoširdumu. Ypačiai aš
triai pasisakė N. Y. Times ve
damasis apie “Maskvos tero
rą”, apie “barbarišką stalinizmo 
grįžimą”. Amerikos mokslų 
akademija pasiuntė protesto te
legramas Sovietų mokslų akade
mijai, įspėdama, kad Sacharovo 
ir kt. persekiojimas vers Ameri
kos akademiją nutraukti moks
linį bendradarbiavimą. Šen. 
Mills pareiškė, kad dėl perse
kiojimų jis pasipriešins bet ko
kiai prekybos su Sovietais li
berali zacijai. Šen. Jacksonas — 
prieš palankumo principą pre
kybai su Sovietais . ..

Kitaip reagavo naujai paskir
tasis valstybės sekretorius Kis- 
singeris. Rugsėjo 7 senato komi
sijos apilausinėjime tvirtinimo 
reikalu Kissingeris kalbėjo: 
esą jausmais aš pritariu Sacha
rovui, “tačiau aš jaučiu, kad mes 
turim eiti toliau tuo keliu, ku
riame esame”; tai reiš
kia — gerinti santykius su So
vietais, plėsti prekybos nuolai
das Maskvai pagal susitarimą . . .

(Šis Kissingerio pareiškimas 
nėra nauja politika. Jis primena 
politiką evangelisto Luko apra
šyto kunigo ir levito, kurie, ei
dami keliu, rado plėšikų api
plėštą ir primuštą keleivį; kuni
gas ir levitas paliko jį gulėti, 
eidami tuo keliu, kuriame jie 
buvo . . .).

Prieš tokią vyriausybės po
litiką griež. . prisakė N. Y. Ti
mes, vadindamas ją “keista 
stručio politika”.

“Kai kas gal jaučia, kad Wa- 
tergate taip palaužė prezidento 
Nixono moralę, kad jis nesijau
čia galįs ką nors kritikuoti. Bet 
savo tyla dėl Maskvos eksce-

sų prezidentas kliūva į kitus, 
net daug rimtesnius spąs
tus.. . Jo dabartinė politika 
plėsti prekybą su Sovietais, 
duoti Maskvai Amerikos tech
nologijos pažangą, skatinti Ame
rikos biznierius planuoti multi- 
bilijonines investacijas — vis 
tai yra skirta sustiprinti sovieti
nei jėgai — tiek karinei, tiek 
ekonominei. Ir, kaip akade
mikas Sacharovas pabrėžė, para
ma biurokratinei Sovietų Sąjun
gai stiprėti gali būti galų gale 
Amerikai kelias į savižudybę. 
Kremlius iš savo pusės detente 
nesupranta kaip reikalavimo 
ideologiškai nusiginkluoti. Ko
dėl Baltieji Rūmai elgiasi taip, 
lyg detente reikalautų pritarti 
kiekvienai Maskvos baisybei?”

Ūkinė karštligė

VYTAUTAS BELECKAS, aav. Winter Garden Tavern. 1883 Madtaon SU 
Ridgėwood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir Irt. pramogoms. Be 
< o, duodami polaidotuvintal pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie! 
name kaina

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

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Boking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Ra<5®ūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GODOS 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 patarnavime* 
paruošiant pakietus j Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

Dainavos stovykloj mergaitės Žygiuoja į užsiėmimus. Nuotr. A. Gulbimko

Savaitė akivaizdžiai rodė, kad 
prezidento ūkiniai patarėjai, iž
do sekretorius Schultz ir ūkinės 
(tarybos pirmininkas Stein, klai
dingai buvo numatę infliacijos 
eigą, sakydami, kad per 1973 
metus kainos pakils 3 proc. Per 
pusmetį kainos kilo tokiu tem
pu, kad metinis pakilimas gali 
siekti 27.5 proc. Labiausiai pa
kilo maisto kainos.

Žemės ūkio gaminiai rugpiū- 
čio mėn. buvo pabrangę 66 
proc., palyginti su pereitų metų 
šiuo mėnesiu, o grūdai — net 
167 procentais.

Dėl aliejaus trūkumo planuo
jama žiemą apriboti jos vartoji
mą šildymui.

Prezidento advokatai tikisi 
uždelsti pokalbio įrašų bylą teis
muose, iki Kongresas baigs savo 
kadenciją ir Ervino komisijos į- 
galiojimai baigsis gruodžio 4.

Derybos dėl strateginių gink
lų apribojimo prasidės rugsėjo 
24 Ženevoje.

Senatas 76:10 balsais priėmė 
50.2 mil. Free Europe ir Liberty 
radijam. Atmetė 56:29 balsais 
Fulbrighto siūlymą nukirpti per 
pusę.

Prancūzijos prezidentas Pom- 
pidou išvyko į Kiniją.

RELIGIJŲ REIKALŲ ...
(atkelta iš 1 psl.)
pinti, kad būtų leista pakartoti
nai išspausdinti “Šventąjį Raš
tą” ir “Maldyną”, kurių pakaktų 
kiekvienai katalikiškai šeimai 
įsigyti bent po vieną egzemplio
rių. Be to prašome leidimo iš
leisti plačiam katekizmui. Prie
šingu atveju mums bus sunku 
patikėti bet kokiomis kalbomis 
apie reikalingiausių katalikiškų 
knygų leidimą Tarybų Lietu
voje.

1973 m. kovo mėn.
16,498 parašai.

Lietuviškam rajone — 
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-01 Jamaica Ava. Richmond Hill, N. Y.

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

f J u oz as "!- 
1900 t 1972

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

Fasolino
Memorials <210

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

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visu* pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama vleuoae 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VTEŽBUMAI 
LAIVAltCi-vlee*' 
.AUTOBUSAIS įdomių vietų 
.lankymas

Specialios nuelaMoe:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Po IV-tojo PLB seimo

Ketvirtojo PLB seimo delega
tai jau išvažinėja, prisimindami 
tikrai labai karštas dienas Ame
rikoje ir pačiame Washingtone. 
Užėjo didelės kaitros, o pačiai 
sostinei termometrus buvo pa
kėlę iki 110 laipsnių.

Tropiniai karščiai giliai pa
lietė patį seimą ir nuėmė nuo 
jo visą žavesį, paradinį blizgė
jimą, reprezentaciją. Per niek 
nueina visi menai ir visos idė
jos, kai žmogus ieško tik kam
pelio, kur gali pailsėti ir atsi
kvėpti.

Paroda turėjo būti graži ir 
reprezentacinė, nes ir pati Cor- 
coran galerija garsi ne tik Wa- 
shingtone, bet ir visoje Ame
rikoje. Bet ta galerija neturi oro 
vėsinimo. Čia buvo pramatytas 
gražus, iškilmingas ir puošnus 
seimo dalyvių pasisvečiavimas, 
priėmimas, bet visi išsigando 
didelių karščių. Ir ką gi padary
si, jei prakaite reikia plaukte 
plaukti. Visi tik mauna iš galeri
jos į šaltus viešbučio kambarius.

Su paroda tikėtasi rasti atgar
sio amerikiečių spaudoje. Bet ir 
čia praeita tylom. Iki šiol redak
cijos nepasiekė jokios laikraščio 
iškarpos. Sako, antros ar trečios 
eilės laikraštis parašęs 10 ar 15 

• eilučių apie parodą. Ar tos eilu
tės buvo Vertos tokio brangaus 
žygio, sudėtų pinigų?!- Vargu. 
Paroda rengta kitiem pasirodyti 
ir sulaukti dėmesio iš kitų, bet jo 
nesusilaukta.

Ketvirtajam seimui pasirinkta 
vieta Washingtonas. Tikėtasi, 
kad rengėjai sukvies visokiausių 
amerikiečių politikų, suras nau
jų draugų, kad seimą pasveikins 
valdžios žmonės, Baltieji Ru

imai. Tačiau seimas praėjo be šių 
žmonių, be jų kalbų, sveikini
mų. Kalbama, kad rengėjai rašę 
laiškus ir prašę. Bet laiškais sun
ku žmones laimėti ir įjungti į 

bičiulių gretas. Tik asmeniniais 
kontaktais galime to pasiekti. Gi 
Washingtone gyvenantiem, at
rodo, tai neturėjo būti sunku.

-Pamaldos rengtos sostinės ka
tedroje. Visi laukė, kad dalyvaus 
amerikiečių hierarchijos atsto
vai, tars sveikinimo žodį. Bet ir 
šiuo atveju nebuvo nieko pa
daryta.

Nuėjus seimui į praeitį, tegu 
jo palikimas būna pamoka kitam 
seimui, kad reikia pilnai išnau
doti vietos galimybes, sustiprin
ti efektingą prisistatymą vietos 
žmonėm, laimėti kuo daugiau 
draugų saviem reikalam ir kuo 
plačiausiai išgarsinti amerikie
čių spaudoje.

Kai rudenį 
išjudini . . .

Kai iš šiaurės ateina maloni 
vėsa, žinai, jau ir spalvingasis 
ruduo netoli. O rudenį išjudini 
visus veikimus.

Vieni šaukia: per daug tos 
veiklos, parengimų, pobūvių. 
Kiti, priešingai, tvirtina: . per 
maža. -.

Tokioje Chicagoje parengimų 
tikrai nestinga, nes daug lietu
vių. Kitur parengimai mažėja.

Norime čia paraginti visus ru
dens veiklai. Reikia vietos Liet. 
Bendruomenės vadovybėm su
šaukti organizacijų pasitariu!®?, 
aptarti, kas ką ir kada daro. Pla
tesnio masto šventes minėjimus 
tegu rengia Liet. Bendruome
nė. Tai jai labiausiai pritinka. 
Bet LB turi padėti ir kitom orga
nizacijom, įjungti į konkrečius 
uždavinius, kad veikla būtų pla
ti ir įvairi-

IV PLB Seimo baigiamasis 
posėdis buvo numatytas rugsėjo 
2, sekmadięnį, 5 vai. popiet. Ka
dangi tos dienos rytiniame posė
dy vadovybės rinkimai užtruko 
ilgiau negu numatyta, visą pro
gramą teko vėluoti. Nutarta bai
giamojo posėdžio programą at
likti banketo metu. Ir banketo il
goj programoj St. Barzdukas, 
PLB valdybos buv. pirmininkas 
ir dabartinis garbės pirmininkas, 
negalėjo išsakyti pilnos kalbos, 
kurią buvo paruošęs. Banketo 
klausytojam/buvo pateikta san
trauka, o čia spausdinamas pil
nas tos kalbos tekstas. — Red.

Vilties žodį gyvenime dažnai 
vartojam, nes jis susijęs su mūsų 
tikėjimu, kad įvyks, ko mes lau
kiam. O linkstam laukti daugįjau- 
sia vis to, kas geriau, kas tobu
liau, kas kilniau, negu turim 
Kalbam apie asmenines viltis — 
darbų sėkmės, laimės siekimo, 
sveikatos atgavimo ir t.t. Prancū
zų F. M. Voltaire as yra taikliai 
pastebėjęs, kad “Apvaizda 
mums davė viltį ir miegą kaip 
atlyginimą už daugelį gyvenimo 
rūpesčių”: šėlstančios audros 
metu laukiam ateinančios gied
ros, tikim išsigelbėjimu iš skęs
tančio laivo, gyvenimas už ka
lėjimo grotų pasidaro kupinas 
laisvės svajonių. Viltis žmogui 
šviečia jo gyvenimo priešin
gumuose. Jis gyvena viltimi ar
ba ją praranda.

Viltis taip pat yra esminė ir 
tautos dvasinio gyvenimo dalis. 
Šiandien mes jau,turim kultū
rinę savo bendrinę kalbą ir savo 
raštą. Turim savo laikraštį ir 
knygą. Turim organizuotą tau-

Stasys Barzdukas, ilgametis Lietuvių Bendruomenės darbuotojas, ilgai buvęs JAV LB pirmi
ninkas, dabar buvęs PLB pirmininkas, kalba IV-tajame PLB seime Statler Hilton vieš
butyje VVashingtone.

TAUTINĖS MŪSŲ VILTYS IR JŲ
ATRAMOS
tinį savo gyvenimą. Prieš 38- 
erius metus Kaune įvyko pirma
sis Pasaulio Lietuvių Kongresas, 
dabar baigiame PLB IV Seimą. 
Tai yra taip pat mūsų vilčių į- 
gyvendinimas. Tautinių mūsų 
vilčių, apie kurias prieš 78-erius 
metus, 1895, kalbėjo poetas 
Maironis, abejojamai eilėrašty 
“Jei kada pančiai nukris” klaus
damas: . •

Jei po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris 

Ir vaikams užtekės nusiblai
vęs dangus, 

Mūsų kovos ir kančios, be ry
to naktis 

* Ar jiems besuprantamos bus?

" Tautos pranašo abejonės ne- 
ivvko.

Tautinę viltį paprastai kas 
nors įžiebia, suformuluoja ir pa
skelbia vienas. Vėliau ją vykdo 
bendrų interesų žmonių grupė 
— kolektyvas, talka. Tada viltis 
tampa didele sutelktine jėga. Po 
24-erių metų, 1919, mūsų minė
tasis Maironis, jau atsiliepdamas 
į laiko įvykius, sukūrė eilėraštį 
“Viltis”, kuriame konstatavo, 
kad viltis — tai mūs stiprybė 
ir drąsa, širdies ugnis ir ištver
mės sąlyga, guodžianti bran
giausia dovana, visur, kaip an
gelas, mus lydinti:

Be spindulio vilties šviesos 
Pavergtų sielos galią žemė;

Mes nepažintumėm giedros, 
Ir būtų mūs darbai aptemę.

Kiekvieno ilgos lietuvių tau
tos istorijos įvykio ' pagrinde 
randame viltį. Iš pradžių ji rė
mėsi valstybine sąmone. Min
daugas vienijo Lietuvą, nes rei- - 
kėjo atsispirti iškilusiam kry
žiuočių pavergimo pavojui^ ir 
lietuviam grėsė jų pavergtų prū
sų išnykimo likimas. Gediminas
kultūrino Lietuvą, nes jam rū
pėjo ją sueuropinti: ji turėjo tap
ti lygiaverčiu Europos tautų 
šeimos nariu. Vytautas Didysis 
kūrė Lietuvos galybę, nes jam 
rūpėjo priešintis stiprėjančiai 
Lenkijos įtakai: užsėdėdamas ka
raliaus karūną, jis būtų atsisto
jęs lygiom su Lenkijos karalium. 
Tačiau valstybinė sąmonė nėjo 
kartu su tautine sąmone. Lietu
vis Jogaila pvz. lenkam įsteigė 
Krokuvos universitetą, o lietu
viam reikėjo laukti vengro Ste
pono Batoro, kad aukštąją mo
kyklą 1579 įsteigtų Vilniuje. 
Lietuva valstybine kalba iš pra
džių įsivedė cerkvinę slavų (gu
dų) kalbą, o vėliau lenkų kalbą, 
dėl to jos valdantysis bajorų bei 
didikų sluoksnis iš pradžių gu- 
dėjo, o vėliau lenkėjo, kol nu- 
tautęs galutinai atsiskyrė nuo 
lietuviško tautos kamieno.

Lietuviškas viltis tada įžiebė 
tautinės sąmonės budimas. 
Martynas Mažvydas pirmasis 
1547 padavė lietuviui į rankas 

lietuvišką knygą — savo “Kate* 
kizmo prastus žodžius”, kuriai* 
lygiai paprastai į jį kreipėsi:

3
Brolau mielasis, skaitydami 

tatai žinosi," 
Jog tasai liežuvis dabar reiš

kiasi?

Todrinjei rasi kokį paklydimą. 
Pataisyk be visokio užvy* 

dėjimo. x
I

* Po 52 metų, 1599, Mikalojų* 
Daukša savo verstinėj “Postilėj^ 
iškėlė gimtosios kalbos vaidme
nį tautos gyvenime: )

“Visais amžiais žmonės kalbėję 
savo gimtąja kalba ir visados rū
pinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti 
ir gražinti. Nėra tokios menkos tau-* 
tos, nėra tokio niekingo žemės už
kampio, kur nebūtų vartojama savo 
kalba. Tąja kalba paprastai visi rašo 
įstatymus, jąja leidžia savosios ir 
svetimų tautų istorijas, senas ir nau
jas, jąja aptaria visus valstybės rei
kalus ... Ne žemės derlumu, ne 
drabužių skirtingumu, ne šalies gra
žumu, ne miestų ir pilių tvirtumu 
gyvuoja tautos, bet daugiausia iš
laikydamos ir vartodamos savo 
kalbą . . .”

Tačiau šie gražūs ir teisingi 
žodžiai baudžiavos jungą nešan
čiai tautai nedaug ką tedavė, nes 
valstybės gyvenime jie nieko 
nereiškė, o bajorai ir didikai jų 
jau neklausė. Tauta nyko. Nete
ko savo valstybės. Rusijos tiks
lus atskleidė Varšuvos general
gubernatorius Miliutinas: rusų 
raidės turinčios pabaigti tai, ką 
pradėjo rusų kalavijas, todėl 
1864 buvo uždrausta spauda. 
Netrukus, 1878, Vokietijoj buvo 
įsteigta speciali draugija Littaui- 
sche Litterarische Gesellschaft, 
kuri turėjo bent surinkti tai, “kas 
pagal prigimties dėsnius ir gy
venimo raidą turi žūti”. Lietu
vių kalbai buvo skirta dau
giausia 50 metų. Bet čia įvyko 
du stebuklai: XIX a. antrojoj 
pusėj prasidėjo tautinis atgimi
mas, subrendęs 1918 vasario 16 
Nepriklausomybės aktu ir ne
priklausomos valstybės atsta
tymu.

Tai buvo didžiųjų tautinių vil
čių įsikūnijimas. Jo dvasios 
esam veikiami bei gaivinami ir 
mes, šio PLB IV Seimo dalyviai. 
Tad pažvelkim į šių vilčių gyve
nimiškas atramas.

Istorijos patyrimas sako, kad 
tautos ne saugoja viena valstybi
nė sąmonė. Turėjom senosios 
Lietuvos valstybę, bet šios vals
tybės viršūnės iš pradžių gudė- 

(nukelta į 4 psl.)

ŽUVĖDROS IR ŽMONĖS 
ANT UOLŲ
Dienos 
atostogų krašte 
Kennebunkporte

PAULIUS JURKUS

5.
Kalendoriai žymėjo savaitgalį/ 

Į kiemą įvažiavo mašinos. Įkai
tusios, pavargusios, kaip liūtai 
bėgę tyrais irper kalnus iš Det
roito, Clevelanao, Monttealio, 
Chicagos ir iš manorniesto — 
iš New Yorko. Nauji žmonės 
atvažiavo.

Štai takeliu per miškelį ateina 
mieli bičiuliai — Nijolė ir Vla
das Palubinskai iš Clevelando. 
Ir jų du vaikai — Tomas ir Li
na. Tomas dar tik 14 metų, o jau 
išaugęs, į viršų išvaręs, tikrai 5 
pėdų vyriuką pasikiša po pa
žastimi. Lina geltonplaukė, ko
kių dešimties metų, prisirišus 
prie mamos, nė iŠ vietos jos ne
paleidžia. .

šiuos bičiulius sutinku tik Čia 
prie jūros. Tais metais, kai jiedu 
susituokė, atvyko irgi čia atosto
gauti. Tada dar valgomasis 
buvo pirmojo namo rūsyje, įėji
mas nuo baseino pusės. Ten visi 
susėdome ant vieno suolo ir pra
dėjome draugystę.

Vladas yra iŠ Kretingos, “vier- 
nas” žemaitis, buvęs net į pran
ciškonų “zokaną” įstojęs. Tuo 

metu buvo pagavęs įkvėpimas 
stoti į vienuolyną. Dešimtimis 
stojo ne tik iš Kretingos, bet ir 
kitų apylinkės miestų. Paskui 
pranciškoniškos regulos nusijo- 
jo, ir jie vėl atsidūrė už vie
nuolyno sienų. Paskui atėjo ir 
karužės, ir kulkelės dūzgė kaip 
bitelės. Vladas tarnavo Kretin
gos miesto įstaigose, patyrė vi
sokiausių nuotykių ir visko pra
simanė, kad apsigintų nuo vo
kiečių, kurie norėjo pagriebti į 
kariuomenę ir sujuosti karišku 
diržu. Atrodo, kad taip Švariai 
neišėjo, jį buvo įkalę į vokišką 
uniformą ir išsiuntę kariauti į Ju
goslaviją. Po karo jis atsidūrė 
Miunchene, dirbo Unros, Iro 
įstaigose, tvarkė kitų emigra
cijos reikalus. Su savo broliais 
ir mama pasuko Kolumbo keliais 
ir atplaukė į Naująjį Pasaulį. 
Clevelande jis baigė kelionę, 
nes čia sutiko Nijolę Vedegytę ir 
ją vedė.

Ji ne žemaitė. Deja! Bet — ge
ras ir mielas žmogus. Kai su 
Stasiu Santvarų pasikalbėjo, tai 
pasidarė beveik kaip ir gimi

nės. Ji gimus antroje Nemuno 
pusėje, jau Suvalkijoje, o Sant
varas gimęs Žemaitijoje ir save 
žemaičiu laiko. Nijolė nors iš 
tolo matė žemaičių sodybas, ir 
reikia tikėtis, jog jau tada gplvo- 
jo, kad geriausi pasaulyje vyrai 
yra tik žemaičiai, kad už žemai
čio ištekėti yra didelė dangaus 
palaima. Taip jai ir nutiko — 
ji ištekėjo už žemaičio Vladelio, 
kuris pagauna savo paprastumu 
ir nuoširdumu.

Nijolė yra dailininkė, baigusi 
meno institutą Clevelande, dir
busi ten atvirukų bendrovėje, 
dabar — “laisva menininkė”, 
atseit, dirba namie, atitrūkusi 
nuo šeimos pareigų.

Ji pati pasakojo, kad vienas iš 
jos šeimos buvo pramušta galva 
menam. Jis piaustė, drožė ir sta
tė. Štai ir netikėk paveldėjimu. 
Nijolė dailininkė. Anksčiau bu
vo atsidėjusi tapybai, į tą patį 
Kennebunkportą atveždavo ir 

drobės ir dažų, dabar prisė
do prie grafikos, piausto ir lino
leumą, ir medį. Labiausiai 
mėgsta varį. Ir Kennebunkporte 
apėjo visas galerijas ir pirmiau
sia apžiūrėjo vario raižinius.

Ji turi savitą braižą ir savi
tą pasaulį. Puikiai valdo piešinį, 
mėgsta piešti plunksna, teptuku. 
Turi daug fantazijos, suliejusi 
realistinį piešinį su fantazija, 
gavo visai naują modernų pa
saulį. '

Ant didelio* lapo piešia tie
siai plunksna, paskui lieja ak
varele ar tušu. Piešiniai turi 

štrichinį charakterį, bet labai 
nuotaikingi.

Mėgsta pajūrio temas, vėžių 
v.uidymo bučius’ prieplaukų na
mukus. Čia yra išpiešusi visus 
namus prie uosto. Namus kaip 
kokius žmones pažįsta. Į tokį 
vieną piešimo seansą pasiėmė 
ir mane. Ir dukra Lina su savo 
bloknotais ir “krajonais” visada 
šalia mamos taikstosi nupiešti tą 
p. tt į.

Nuvažiavome į prieplaukos 
namą, kur atveža iš jūros vė
žius. Namas iš lentų sukaltas, 
pakrypęs. Pagerbiant vėžius, 
nudažytas raudonai. Pridėta sta
tinių, kuriose smirdi žuvis — vė
žių jaukai. Netoliese sukrauta 
visa piramidė vėžių bučių — 
gaudymo dėžių.

Čia tikras žvejų gyvenimas. 
Stoviniuoja vyrai, pypkiuoja, ne
juda. Jie mėgsta plaukioti jūra, 
tai dieną užbaigti sausumoje 
jiem tikriausiai keista. Ateina čia 
meškeriotojai, vėžių mėgėjai 
pas i žiūrė tiekai p į didelius krep
šius guli sumesti Maino valsty
bės gražuoliai — didžiuliai vė
žiai — lobsteriai. Į jų žnyples 
užkaltas kuolelis, kad kartais 
kam “neįkirptų”. Džiaugsmas 
būtų mažas, kai tokia koja grieb
tų. Tuos vėžius susideda į to
kias dideles pintines, pasveria ir 
išsiveža sunkvežimiais. Žiop
liam tai tikrai graži scena.

Čia pat stovi puikus jachtklu
bas, kuris priglaudžia daugelį 
sportinių laivukų, grįžtančių iš 
jūros. Pro molus, kur ateina va

karo prieblanda ir lengvas rū
kas, jachtos pukšnodamos skuba 
namo. Atrodo, kad ir jos pavar
go ir nori galvą priglausti prie 
tilto, kur sustoja nakčiai laivai.

Su saulės laida darosi velnia
va. Tirštėja uodija. Jie taip zyzia 
ir puola, kanda, kur tik nėra 
drabužio. Griaužia mano spran
dą ir kojas iš pasiutimo. Nijolė 
gudresnė. Ji ilgom kelnėm, ilgu 
švarku, pasirengus atremti visus 
puolimus.

Vakaras čia puikus. Temsta 
pamažu, ir vanduo žėri lyg koks 
pilkas metalas. Tolsta jūra pro 
molus ir tamsėja, tamsėja. Ir mes 
kraustomės tolyn. Yra čia ko ap
žiūrėti. Čia yra šio miestelio 
prietiltis, lyg koks kaimelis, bet 
jis turi visos apylinkės praban
giausi viešbutį Colony ir kelias 
puikias galerijas.

Čia pat už keletos žingsnių, 
kur mes stovėjome prie raudono 
nemelio, yra Priscillia galerija, 
padaryta iš žvejų namo. Ją laiko 
kažkokio architekto žmona iš 
New Yorko. Čia pilna visokiau
sių paveikslų. Atranka gera, iš
saugojamas galerijos vardas. Bet 
mum, bėgant nuo uodų, ji besan
ti uždaryta.

Netoliese gatvelė ir aikštė, 
kur prasideda pajūrio vakaras. 
Kvepia verdami vėžiai. Kiti jau 
sėdi terasoje ir vakarieniauja. 
Užeiname ir į suvenyrų krautu
ves, senienų pasižiūrėti. Su
randame čia vieną galeriją, iš
statyta visokio labo per du aukš
tus. Lange yra ir Salvatore Dali 
litografija.

Grįžtame keliu, kur gamta 
tiuoiūf keičiasi. Įdomiausia ste
bėti ir apmąstyti senus Naujo
sios Anglijos namus. Užsiliko jie 
iš tų laikų, kai buvo pilna puri
tonų, kai buvo kilnus gyvenimo 
stilius, visur pabrėžiama rimtis 
ir susikaupimas.

Nijolė pajūryje mėgsta škicuo
ti prie vandens vaikščiojančius 
žmones. Tai nuolatinis rankos ir 
akies lavinimas. Tai kaip daini
ninkui dainuoti gamas kiek
vieną rytą. Paskui ji renka akme
nėlius, medžio gabalėlius savo 
rankdarbiam. Ir parvažiavusi 
dirba daug. Parsineštus vasaros 
įspūdžius paverčia lengvais pie
šiniais plunksna.

Išgirdę, kad čia atostogauja 
Vladas su Nijole, ėmė ir atva
žiavo dar kiti du bičiuliai, že
maičiai, Kretingos laikų draugai. 
Tai buvo Vladas Barius su savo 
žmona Rožele iš Bridgeporto, 
Conn., ir Julius Veblaitis su 
mieląja Irena iš Union, N. J. Tai 
jie ir pasikalbėjo, pasibičiuiiavo, 
kaip senais laikais Kretingoje po 
šv. Antano atlaidų ar po Parcin- 
kulio.

Po dviejų savaičių Nijolė su 
Vladu išvažiavo ankstų rytą. Sa
ko, vakare turime pasiekti Cle- 
velandą. Išvažiuodami jie palie
ka geriausią draugystę, ir tu jiem 
sudedi geriausius linkėjimus — 
kad būtų sveiki ir linksmi Ir kū
rybingi. NŲolė, tokia tndki ir 
šneki, kalbanti vienu tonu, jau 
sako:' ir kitais metais atvykime 
čia, prie vandenų.

(B«m daugiau)
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tautines Viltys.. 3 M ”
(atkelta iš 3 psl.) navičius 1883 Prūsuose pasiro-

Tačiau kliūtys Bendruomenei 
tapti tuo, kuo ji turi būti, pa
salintos dar ne visos; Kai kur 
pirmenybė atiduodama ne tauti-

. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMASL.K
(atkelta iš 1 psl.)
čioj So. Bostone suvažiavimo da
lyviam buvo specialios konce- 
lebruotos mišios. Jas aukojo 
vysk. A. Deksnys su kunigais 
A. Liuima, S.J., R. Krasausku, 
P. Rabikausku, S.J., ir V. Gi
džiūnu, O.F.M. Pamokslą pasa
kė vysk. A. Deksnys.

Po pietų sekcijų posėdžiai vy 
ko dviejose aulėse lygiagrečiai

Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcija, kuriai vadovavo VI. Kul
bokas, turėjo keturias paskaitas.

St.Santvaras nagrinėjo “Jono 
Aisčio ir Mykolo Vaitkaus kūry
bą”.

VI. Kulbokas buvo pasiruošęs 
nagrinėti “Keturis naujesniosios 
mūsų religinės poezijos atsto

vus“: Bernardą Brazdžionį, 
Jas mantą — Antaną Maceiną, 
Leonardą Andriekų ir Vladą 
Šlaitą, bet dėl laiko stokos nag
rinėjo tik Bernardo Brazdžionio 
kūrybą.

\. Mažiulis nušvietė “Tauto
sakos bei tautotyros darbus Lie
tuvoje 1947-1972“, nurody
damas. kas šioj srity lietuvių 
nuveikta ir kokias kliūtis jie su
tinka šioj srity iš komunistų re
žimo.

\. Mažiulis taip pat perskaitė 
ir prof. dr. Knut-Oloff Falk studi
jos santrauką “Apie lietuvių as
menvardžių ir vietovardžių sla
vini mo metodus“, kurie dau
giausia lietė Pietų Lietuvą.

Medicinos sekcijai vadovavo 
ir paskaitą “Medicinos priežiū

ra Amerikoj ir Vakarų Europoj” 
skaitė dr. B. Petkaus kas.

Kitas paskaitas skaitė: dr. M. 
Vygantas — “Akių pakitimai 
diabetikoj” ir dr. Z. Danilevi
čius — “Imunologiniai aspektai 
organų transplantacijoj”.

Pilnaties posėdis ir suvažiavi
mo uždarymas

Pasibaigus sekcijų posėdžiam, 
po pertraukos prasidėjo baigia
masis pilnaties posėdis, kurį ati
darė suvažiavimui ruošti komi
teto pirmininkas prof. dr. J. L. 
Navickas, pakviesdamas posė
džiui pirmininkauti prof. dr. A. 
Šlepetytę-Janačienę ir sekreto
riauti Al. Rūgytę.

Šis pilnaties posėdis buvo 
skirtas Akademijos 50-ties metų 
sukakčiai. Jame prof. J. Brazai
tis skaitė paskaitą “Akademija 
tautos kryžkelėse”. Paskaita 
buvo suskirstyta į tris dalis: 1.

jo, vėliau lenkėjo. Todėl Vytauto 
Didžiojo penkių Šimtų metų 
sukakties proga prof. Stasys Šal
kauskis raSė apie Vytauto Di
džiojo imperijos likimo pamoką:

“Mes nekaltiname jo, kad jis 
mums" nedavė tautinės kultūros. 
Tam galima būtų rasti pakankamai 
pateisinimų jo laiko ir krašto aplin
kybėse. Bet mes teigiame, kad, ne
žiūrint Vytauto Didžiojo geniališ- 
kumo, nežiūrint jo didybės ir galy
bės, nežiūrint visos mūsų teikiamos 
jam pagarbos ir susižavėjimo, jo 
veikimo linija, jo valdymo būdai, jo 
Lietuvos koncepcija nebetinka 
mūsų laikams ir mūsų atgimusios 
tėvynės padėčiai.”

Bet kam kalbėti apie mūsų 
laikus, kai Vytauto valstybė iš 
tikrųjų pradėjo byrėti tuoj pat po 
jo mirties. Iš to buvo pasidary
ta išvada, kurią 1928 Vasario 16 
šventės proga, minint Lietuvos 
nepriklausomybės 10 metų su
kaktį, minėtasis prof. Šalkauskis 
suformulavo šiaip:

“Lietuvių tauta prarado valsty
binę savo nepriklausomybę, kai val
dantieji jos sluoksniai buvo nustoję 
tautinės ištikimybės, lietuvių tauta 
atgavo valstybinę savo nepriklau
somybę, kai lietuvių tautos šviesuo
menė buvo iškėlusi tautinio atgimi
mo šūkį ir pradėjusi tautinės kūry
bos darbą.”

Didelės reikšmės įvykis buvo 
krikščionybės priėmimas. Eu
ropa buvo krikščioniška, ir Lie
tuvai išsilaikyti pagoniškoj saloj 
buvo neįmanoma. Bet ir krikš
čioniška sąmonė taip pat nesau
gojo tautos. Kryžiuočiai siekė ją 
užimti karu bei pavergti, krikš
čionybės priedanga dideli Lie
tuvos žemių plotai buvo sulen
kinti.

Tautos saugojimo linkme nau
ją žingsnį žengė iš lietuvių liau- 
dieskilusiintelig^aljja. Simonas

džius joj “Aušroj” davė turinį 
tautinei lietuvio sąmonei:

“Juk ir mes esame tokie pat Žmo
nės, kaip ir mūsų kaimynai, ir nori
me visomis teisybėmis, prigulinčio
mis visai žmogystei, lygiai su mū
sų kaimynais naudoti(s).”

Tautinė lietuvių sąmonė aukš
čiausią išsiskleidimo laipsnį pa
siekė nepriklausomos Lietuvos 
metais; 1918-40. Tokio laipsnio 
tauta niekad nebuvo pasiekusi 
ilgoj savo istorijoj, ir tautinė 
sąmonė tada siekė religinį, vals
tybinį, kultūrinį ir kitokį gyveni
mą. Buvo suvokta, kad tautos gy
vybė remiasi kultūriniu jos apsi
ginklavimu: kalbos tobulinimu, 
švietimo kėlimu, mokslo ir kul
tūros kūryba. Daugelį būtų gali
ma šioj vietoj cituoti: Vydūną, 
V. Mykolaitį-Putiną, Joną Alek
są, A. Maceiną, J. Girnių, kitus. 
Cituoju Stasį Šalkauskį:

“Vienas tik pamokymas iš anų lai
kų yra neabejotinas ir gali būti 
visų pripažintas: tauta be kultūri
nio apsiginklavimo yra didžiausiam 
pavojuje ir, jei nesugeba kultūriškai 
apsiginkluoti, yra pasmerkta mirti. 
Prisiminimas to pamokymo ateina 
mums labai laiku. Kultūrinio apsi
ginklavimo reikalas yra mums dabar 
nemažesnis kaip Vytauto Didžiojo 
laikais. Tai yra, kaip ir anuomet, 
mūsų gyvybės klausimas. Tik dis
proporcija tarp mūsų jėgų ir sveti
mų įtakų bei brovimosi interesų pa
kitėjo nuo anų laikų ne mūsų nau
dai . . . (Todėl) mūsų tautinio atsi
laikymo instinktas mums neleidžia 
eiti europiškos civilizacijos užpaka
ly. Vardan išsigelbėjimo mes turime 
veikiai, nė kiek negaišdami, prasi
veržti į pirmąsias kultūringųjų tautų 
eiles. Tai yra tautinės mūsų gyvy
bės šauksmas.”

Ko bijojom, bet ko net minty 
neprileidom — įvyko: kaimy
nai susitarė mus pasidalyti, Lie
tuva buvo okupuota. Atsidūrėm 
tremty, vėliau išeivijoj. Ieško
jom pasitraukimo įprasminimo.

nei jungčiai, bet asmeniniam, 
grupiniam, sroviniam interesui. 
Reikia ir jo, bet savo vietoj. Štai 
kodėl siūlau visiem pagalvoti 
dar apie vieną atramą — apie 
bendruomeninį išeivijos ugdy
mą. Tai labai apleista sritis. 
Kaip nepriklausomos Lietuvos 
mokykla suformavo tautą, taip 
tautinis ugdymas turi svetur for
muoti vieningą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. Tai turimų 
aplinkybių ir gyvenamojo laiko 
keliamas reikalavimas, į kurį 
teigiamai turėtume atsiliepti vi
si. Bendruomenės pozicija ir 
opozicija. Nepartiniai ir parti
niai. Optimistai ir pesimistai. 
Lietuvos ateičiai svetimąja kal
ba išpažįstamo sentimento, kaip 
ir “aš esu lietuvis”, nepakanka. 
Būtina gyvoji‘lietuvybė. Tauti
nio ugdymo ir ugdymosi knyga 
jau parengta, jos išspausdinimu 
rūpinasi JAV LB Švietimo Tary
ba, tad reikia, kad jos minčių 
paskleidimu dabar domėtus mo
kytojai ir jų vadovaujami moki
niai, studentai ir jaunimo orga
nizacijų nariai, kultūros darbuo
tojai, bendruomenės ir visuo
menės veikėjai. Tai bus organi
zuotas mūsų atsakymas į tą grės
mės pavojų, kuriame atsiduriam. 
Norėčiau, kad išeivijos moki
niai galėtų apie savo mokytojus 
pasakyti tai, ką V. Mykolaitis- 
Putinas pasakė apie draudžia
mųjų laikų lietuvį mokytoją:

•
“Jį, žilabarzdį mokytoją, ir mus, 

naivius, nedaug ką suprantančius 
vaikus, jungė tarsi kokius sąmoksli
ninkus nujaučiama opozicija prieš 
visą tą mums, lietuviams, priešišką 
įstaigos dvasią ir jos vadovybę .. . 
Kriaučiūnas, senas draudžiamosios 
gadynės patriotas, vis dar lydėjo tė
vynės meilę kurstantį žodį konspi
racijos gestais. Mes tai jausdavom, 
ir tas žodis dėl to mums darydavos 
itin reikšmingas bei sugestyvus.”

ŽINIOS IŠ BRAZILIJOS

Vaikų žieųM^rlstovykloj, neto
li Sao Paulo dalyvavo 33 asme
nys. Aštuonių dienų stovykla, 
šiemet jau ketvirtoji, pavadinta 
Vilniaus vardu. Skautų dieną su
rengta 14 kilometrų iškyla ir mo
kytasi skautamokslio. Iš vakari
nių programų didžiausią pasise
kimą turėjo lėlių teatras ir bra
ziliškas karnavalas. Stovykla į- 
vyko liepos 18-25.

Mūsų Lietuva, lietuvių savait
raštis, liepos 29 minėjo 25-ių 
metų sukaktį. Steigėjus pagerbė 
kun. G. Kijauskas, SJ. atvykęs iš 
JAV. Solistė Julija Ąžuolai tė pa
dainavo aštuonias lietuvių, italu 
ir brazilų dainas. Pirmą kartą 
po ketverių metų pertraukos 
Brazilijos scenoj buvo lietu
viškas vaidinimas — ištrauka iš 
V. Krėvės “Raganiaus“; režisavo 
ML redaktorius kun. Jonas Ki
dykas, SJ.

Kun. dr. F. A. Be ndoraičio 
indėnų misijoj Amazonės sritv

liepos įnėn. talkino kun. Her
manas Šulcas ir Vilma Šimo
nytė. biochemijos ir vaistinin
ke stės studentė. Kartu vyko ir 
būrelis brazilų.

Nemunas.Sao Paulo tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Jono 
Lukoševičiaus, liepos 13 — rug
pjūčio 1 viešėjo Urugvajuj ir 
Argentinoj, pasirodydama sce
noj šešis kartus, įskaitant ir Bue
nos Aires televiziją. Išvykoj da
lyvavo 35 jaunuoliai ir du suau
gę.

Žilvitis, lietuvių jaunimo kul
tūrinis sambūris, isteigtashmo- 
kyt. M. Vinkšnaitienės, rugpjū
čio 5 Sao Paule minėjo savo 
dešimtmeti. Parpaldose giedojo 
vaikų choras, o programoj, ku
riai \ adoravo kun. St. Šileika, 
SDB. pasirodė apie 50-60 vaikų. 
Buvo baletas, tautiniai šokiai, 
dainos, orkestras, du vaidinimė
liai. deklamacijos, praeities ap
žvalga ir vaišės.

Dalis stovyklautoju Vilniaus stovykloj netoli Sao Paulo 
Brazilijoje.

Sao Paulo “Nemunas“ prieš išvykdamas koncertuoti i Urug
vajų ir Argentiną liepos 13-2(1. Antroj eilėj dešinėj vadovas
Jonas Lukoševičius. Xu<>n \ Saul.nfio

Nepriklausomos Lietuvos pio- 
blemos ir Akademija, 2. Išeivi
jos problemos ir Akademija ir 3. 
Sugestijos iš praeities. Tai buvo 
giliai išmąstyta ir puikiai per
duota, sakytume, programinė 
paskaita, viską sujungianti ir nu
rodanti, ką toliau reikia veikti.

Po paskaitos Akademijos pir
mininkas A. Liuima, S. J., iš
dalijo Akademijos laureatam 
premijų diplomus: už žurnalisti
ką prof. dr. J. Eretui (diplomą 
laureato vardu priėmė prof. dr. 
J. L. Navickas), už mokslo vei
kalą, kolektyvinį darbą, “Fontes 
Historiae Lituaniae” I tom., dip
lomą priėmė to veikalo redak
torius prof. dr. P. Rabikauskas, 
SJ, kartu su bendradarbiais kun. 
R. Krasausku ir dr. V. Gidžiū
nu, OFM. Mecenatei E. Micke- 
liūnienei buvo Įteikta paskutinė 
jos išleista knyga.

Po diplomų įteikimo prezidiu
mo pirmininkė prof. dr. A. Šle- 
petytė - Janačienė, išreiškusi 
padėką suvažiavimo rengėjam ir 
dalyviam, uždarė suvažiavimą.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu.

Iškilminga vakarienė ir 
meninė dalis

Vakare Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėj So. Bostone 
buvo iškilminga vakarienė su 
menine dalimi. Solistas Bene
diktas Povilavičius padainavo: 
Gieda gaideliai ryliuoja — K. V. 
Banaičio, Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka — M. Petrausko. Ne
jaugi, Dieve — VI. Jakubėno, 
Cdrio ariją iš Pilėnų operos — 
V. Klovos. Smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas pagrojo: rapso- 
dinės sonatos dalį Prie ežerė
lio Lietuvoje — K. V. Banaičio 
ir Lietuvišką šokį Nr. 1 — J. 
Gaidelio. Akomponavo kom
pozitorius Jeronimas Kačinskas. 
Pranešėju buvo EI. Sužiedėlis.

-o-
Savo dalyviais suvažiavimas 

nebuvo gausus, tur būt, dėl di
delių karščių ir nuotolio nuo lie
tuvių gyvenamų vietų pačiame 
Bostone, bet buvo darbingas, 
kaip ir kiti suvažiavimai. Pa
skaitininkai buvo gerai pasiruo
šę. Tik pirmieji nebuvo gailes
tingi paskutiniesiem, nes, sekci
jų posėdžiam vėliau prasidėjus, 
vis tiek skaitydavo visą jiem 
skirtą laiką, dažnai dar užtęs- 
dami; dėl to paskutiniesiem la
bai mažai palikdavo laiko.

Daukantas pirmasis sugriauna 
lietuvį su lenku šie jus į Liublino 
unijos mitą, išreikštą lotyniška 
formule “sum gente lituanus,., 
natione polonus”, o Jonas Basa-

Ateity reikėtų, kad tokiuose 
suvažiavimuose posėdžiai prasi
dėtų laiku, kad paskaitininkai 
laikytųsi sau skirto laiko ir kad 
jie duotų skaitomų paskaitų kon
spektus. Tai šiais laikais yra į- 
manoma ir kai kuriuose lietuvių 
suvažiavimuose praktikuojama. 
Šiaipjau suvažiavimas buvo turi
ningas.

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Vlikas padėjo idėjinius ir orga
nizacinius pagrindus Lietu
vių Bendruomenei. Ji turi būti 

..tautinių mūsų siekimų ir darbų 
atrama. J2)ėl to padaryta. atvira 
kiekvienam lietuviui. Lietuvių 
Chartos dėsniai — tai lyg įpa
reigojimai kiekvieno lietuvio są
žinei. Tai didelė idėja: susibūrę 
į vienų tikslų bei siekimų šei
mą, iš tikrųjų esame stiprūs 
bei galingi, ir mūsų balsas toliau 
girdėti. Šis Seimas rodo, kiek 
daug per tą dvidešimt metų jau 
esam pasiekę. Bendruomenė 
daugely kraštų giliai suleido sa
vo šaknis, atlieka daug ir didelių 
darbų.

Tiesa, mūsų gy ve namuos 
kraštuos neturim nei priešiškos 
dvasios, nei tokios vadovybės 
bet reiješmingo bei sugestyvaus 
lietuviško žodžio lietuviškam 
mūsų kely dažnu atveju labai 
reikia.

Mums reikia asmenybių, ku
rios tikėtų savo tautos ateitim, 
spindėtų jos sąmonės turiniu ir 
trauktų pavyzdžio kilnumu. 
Kokia bebūtų tautos naktis tam
si, bet kelionę lengvina, kai pa
kelėj matai degančius žiburius, 
o priešaky jauti Prisikėlimo Auš
rą. Ji yra didžioji tautinių mūsų 
vilčių atrama.

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
(UCENSED BY VNESHPOSYLTORG)

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

Siuntiniai, siunčiami per * mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausia laiku. Siuntinių pristatymai 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA

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

PACKAGE EKPBESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
Afffflated wifli PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiem* 
gjminėoM. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto Qd 
4 valandos popiet
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Hemtnundt, Midi. — 11330 Jos Can*an Atbodo ___ .........................     - 368-6740
Hartford 6, Conn. — 122-126 HHHde Atbodo .................        3466216
Loe Angeles 4, CaHf. — 150 So, Vermont Avenue .............   — 3856880
Newerfc, N. J. — 378 Marfcet Street.............................................     - 062-3482
New York 3, N. Y. — 78 Seeond Avenue ..............   674-1840
New York 3, N. Y. — 141 Seeond Avenue .............     — 476-7430
Phfladetphia 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenne ............   700-4817
Rahway, N. J. — 67 Eaat Mnton Avenne .... ................—........... ■■................ ................................. — 381-8000
South Rtver, N. J. — 41 Whitebood Avenue ............................. ;...... .................  2576220
Syraeuee, N. Y. 13204.— 818 MsreeDm Street .......................... - 478-8740
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IV-TASIS PLB SEIMAS 
WASHINGTONE

(Tęsinys ii pereito nr.)
Seimo pirmos dienos vakarą 

po vakarienės vėl susirinkta į 
posėdžių salę. Dr. Henrikas Bra
zaitis vadovavo simpoziumui 
“Lietuvių Bendruomenė laisvi

nimo veikloje”. Moderatorius 
pranešė, kad tema suskirstyta į 
5 skyrius. Štai tie. skyriai ir jų 
pranešėjai: 1) LB išeivijos repre
zentacijoj — dr. J. Genys, 2) 
LB politinėj veikloj — Alg. Ge
čys, 3) Laisvinimo veiklos lai
mėjimai ir trūkumai — Br. Bie- 
liukas, 4) Politinės veiklos koor
dinavimas — Alg. Gureckas, 5) 
Nepriklausomos valstybės atsta
tymo perspektyvos — St. Lozo
raitis Jr.

Kalbėjusieji pasisakė už pozi
tyvią veiklą ir vienybę. Priešas 
tik siekia griauti veiksnių vieny
bę. Ne tiek svarbu, kas repre
zentuos, bet kas dirbs. Norė
tųsi matyti PLB kaip organiza
cijų organizaciją, kurioj visos or
ganizacijos rastų savo vietą. Ne
turėtų būti diskriminacijos kvie
čiant dalyvius į veiksnių konfe
renciją. Neteisinga kitiem veiks
niam skirti neproporcingai ma
žesnį dalyvių skaičių. Trūksta 
bendro informacinio centro. Ne
užtenka išleisti proginį raštą ku
rio kalinio suėmimo proga. Tai 
vien vienkartiniai protestai. Čia 
turėtų būti pastovi veikla. Vado
vybė reikalinga veiklai vadovau
ti, o-ne valdyti. Vadovybė turi 
tik veiklą koordinuotiKbet ne už
gniaužti. Bendruomenės reaga
vimas pagelbėjo, kai buvo pavo
jus lietuviškom radijo valandė
lėm Vatikane, ar ir pačiai Lie
tuvos atstovybei. Visad reaguoti 
masiškai. — Visa tai pagrindinės 
kalbėjusių mintys.

Pats moderatorius dar pridėjo 
savo ruožtu minčių apie santy
kius su pavergta tauta pagal PLB 
veiklos gaires.

Dar pasisakė ir kiti simpoziu
mo dalyviai: Alb. Balsys —Aust
ralija, J. Lukošius — Vokietija, 
A. Mičiūdas — Argentina, dr. 
Alg. Sliesoraitis — Brazilija. Šie 
kalbėjusieji lietė savo gyve
namųjų kraštų padėtį, o pasku
tinysis pabrėžė reikalą — teikti 
jaunimui kuo daugiau žinių apie 
Lietuvą, jos istoriją, rašytojus, 
kalbą, literatūrą.

Svarstymai 9:30 vai. vak. 
baigti, ir dalyviai išvyko aplan
kyti lietuvių dailininkų parodos 
Corcoran galerijoj. Apie šią pa
rodą bus rašoma kitame Darbi
ninko numery dailės skyriuje.

Šeštadienio, rugsėjo 1, prieš
piety vyko jaunimo simpoziu
mas: “Jaunimas tautinėje veik
loje ir Lietuvių Bendruomenė
je”. Moderatorė Milda Lenkaus
kienė pakvietė simpoziumo da
lyviais Jūratę Jasaitytę ir Augus
tiną Idzelį iš Amerikos bei kun. 
A. Saulaitį, SJ, ir dr. Alg. Slie- 
soraitį iš Brazilijos. Diskusijas 
pravesti talkino V. Kleiza.

Simpoziumo dalyviai aiškiai 
pasisakė už jaunimo įsijungimą 
į LB veiklą. Jaunimas patraukti- 
nas skaityti daugiau lietuviškų 
laikraščių, o ypač savo žurnalą 
“Pasaulio Lietuvių Jaunimas”. 
Lituanistinėse mokyklose įves- 
tinas supažindinimas su lietuvių 
visuomeniniu gyvenimu. Tai 
sėkmingai daroma Chicagoj Kr. 
Donelaičio mokykloj. Pats jauni
mas spaudoj kartais ir gana pesi
mistiškai pasisako — kartais net 
galvojama pasitenkinti etninės 
grupės sąvoka. Bandoma rasti 
stiprybės ir vienybės Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungoj. Jos 
valdyba Chicagoj, o Ryšių cent
ras — Chicagoj. Statutas priim
tas korespondenciniu būdu. 
Rengiamos jaunirho spaudos ir 
radijo dienos.

Dr. A. Sliesoraitis davė naujų 
žinių apie trečią PL Jaunimo 
kongresą. Jis įvyks 1975.XII.20- 
1976.1.6 (Kalėdų atostogų metu 
Š. Amerikos jaunimui, Pietų 
Amerikoj tuo metu vasaros atos
togos). Pramatyta trys kongreso 
dalys: stovykla, studijų savaitė, 
atidarymas ir uždarymas. Kvie
čiama 100 atstovų iš š. Ameri
kos ir 100 iš P. Amerikos.

Ilgose diskusijose daugiausia 
pasisakyta dėl jaunimo lietuvių 
kalbos naudojimo. Tarp atskirų

jaunimo kongresų geriausias lai
ko tarpas — 3 metai. Dažniau 
galima rengti studijų savaites, 
kurios papildytų tuščius tarpus.

Šeštadienį prieš pietus savo 
reikalus svarstė taip pat atski
ruose kambariuose ir PLB kons
titucijos, švietimo, kultūros, vi
suomeninių reikalų ir finansų 
komisijos. Šios komisijos darbą 
tęsė ir po pietų pertraukos.

Šeštadienį 4 vai. popiet visuo
tiniame posėdy buvo svarstomas 
naujos PLB konstitucijos pri
ėmimas. Senos ir naujos konsti
tucijos tekstai buvo išspausdinti 
seimo leidinyje ir iš eilės buvo 
priimti visi paragrafai. Dėl kai 
kurių kilo diskusijų, įneštos pa
taisos.

Šalia PLB Seimą žodžiu svei
kinusio Lietuvos atstovo J. Ra
jecko, ir Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūno, buvo gauta daug svei

kinimų raštu. Baigus PLB kons
titucijų priėmimo posėdį, buvo 
perskaityta sveikinusių raštu są
rašas.

Šeštadienio vakarą Mary lando 
universiteto salėj vyko L.T.M. 
Čiurlionio ansamblio koncertas. 
Dirigentas — komp. Alfonsas 
Mikulskis. Šio koncerto progra
ma bus paminėtu kituose Darbi
ninko numeriuose, muzikos sky
riuje.

Sekmadienį, rugsėjo 2, iš pat 
ryto B. Sakalas referavo, apie 
naują organą — PLB Garbės 
teismą. Nuostatai priimti kaip 
pateikti projekte, su Vokietijos 
atstovo J. K. Valiūno pataisa.

Priartėta prie PLB valdybos ir 
kitų organų rinkimų. Rinkti į 
PLB valdybą 7 ar 9 asmenis? Už 
7 pasisakė 59 atstovai, už 9 
— 24. Kur bus naujosios valdy
bos būstinė? Už JAV pasisakė 
79, prieš — 1, susilaikė — 2.

Išstatyta 21 kandidatas. Kiek
vienas galėjo save pristatyti vie
nos minutės kalboje. Balsuota 
slaptai, raštu. Visų kandi datų pa-" 
vardės ir gauti balsai pateikti 
Darbininko pereito numerio pir
mam puslapy.

Seimo pamaldos vyko Wash- 
ingtono Šv. Mato katedroj. Mi
šias aukojo vysk. V. Brizgys. Su 
juo koncelebravo 10 lietuvių ku
nigų. Pamokslą pasakė jėzuitų 
provincijolas tėv. G. Kijauskas. 
Po mišių žodį tarė ir palaimi
nimą suteikė evangelikų dvasiš
kiai — kun. A. Trakis iš Chica- 
gos ir kun. A. Žilinskas iš To
ronto. Mišių metu giedojo Čiur
lionio ansamblis.

Grįžus į viešbučio posėdžių 
salę, kalbėjo St. Lozoraitis, Jr. 
tema “Tarptautinė padėtis ir 
Lietuvos laisvinimas”. Su jo pa
skaitos mintimis išsamiau su
pažindinsime ir Darbininko 
skaitytojus.

Po šios paskaitos ilgiau su
stota prie nutarimų priėmimo. 
Buvo suformuota eilė nutarimų, 
išplaukusių iš atskirų sekcijų 
svarstymų. Leista pasisakyti ir 
seimo dalyviam. Nutarimuose 
tartas žodis pavergtai tautai ir 
laisvojo pasaulio lietuviam, pa
sisakyta lietuviškos kultūros ug
dymo ir lietuviško švietimo rei
kalais, kreiptas dėmesys į lietu
višką jaunimą bei PL Jaunimo 
sąjungą, kreiptasi į lietuvius 
menininkus bei sportininkus, 
pasisakyta dėl lietuvių parapijų, 
Lietuvos laisvinimo, informaci
jos, išreikšta padėka sveikinto
jam, LB darbuotojam, spaudai.

Seimas užbaigtas sekmadie
nio vakarą banketu tame pačia
me Statler Hilton viešbuty. Pro
gramai vadovavo Amerikos lie
tuvių veikėjas J. B. Laučka. PLB 
Kultūros Tarybos pirm. dr. A. 
Nasvytis įteikė Lietuvių Fondo 
Mindaugo medalius 9 kultūri
ninkam: komp. A. Mikulskiui, 
muz. A. Kučiūnui, L. Sagiui, G. 
Breichmanienei, Bem. Braz
džioniui, St. Zobarskui, J. Kapo
čiui, dail. A. Varnui, Alg. Biels- 
kui.

Vyt. Volertas, JAV LB c.v. 
pirm.; paskelbė, kad dviejų nau
jų vienaveiksmių operų “Juodi 
laivai” ir “Lakštutės meilė” au
toriam paskirtos premijos. Lib- 
retistam A. Landsbergiui ir A. 
Kairiui — po 300 dol, kompo-

Los Angeles jaunimas stovyklavo. Rankdarbių valandėlė. 
B k. Gintaras Grušas, Tadas Dabšys, Linas Palubinskas, Da
rius Jatulis ir Linas Polikaitis.

LOS ANGELES ATEITININKŲ 
STOVYKLA ĄŽUOLYNE

Vingiuotais Santa Monica kal
nų keliais pro gyvulių ūkius 
rugpiūčio 16, ketvirtadienį, rie
dėjo mašinos, kuriomis iš įvai
rių Los Angeles apylinkių buvo 
vežamas jaunimas į dvyliktą 
ateitininkų jaunučių ir mokslei
vių stovyklą—Ąžuolynę. Stovyk
lavietė — gražus tėvų dominin
konų ispaniško stiliaus ūkis, kal
nų papėdėj prisidengęs tan
kiais išsišakojusiais Kalifornijos 
ąžuolais.

Stovyklautojų susirinko 40. 
Juos tuoj pasitiko stovyklos va
dovai — svečias studentas Vik
toras Nakas iš Detroito ir visiem 
pažįstami, jaunimo mėgstami 
studentai Daina ir Linas Kūje
liai iš Santa Monica. Jaunimas 
buvo apgyvendintas trijuose 
jaukiuose namukuose.

Pirmą naktį visi buvo pilni į- 
spūdžių, ilgai klegėjo, vėlai už
migo.

Rytojaus dieną buvo kelia
mas! anksti. Laukė įvairi ir įdo
mi programa: pašnekesiai, spor
tas, rankdarbiai, dainavimas, 
maudymasis baseine, vakarinės 
programos, iškylos.

Pašnekesiai lietė lietuvišku
mo sąvoką, dabartinę lietuvos 
politinę padėtį, šių dienų socia
lines problemas bei ateitininkų 
ideologiją. Buvo lavinamas! lie
tuvių kalboje, rašant rašinėlius, 
vaidinimus, turtinant vaikų žo
dyną rečiau sutinkamais lietu
viškais žodžiais. Sportas: teni
sas, tinklinis, krepšinis1. Rank
darbiai: skulptūra, teatro lėlių 
ir lenktynėm mašinėlių gamini
mas ir kt. Visa tai buvo atlie
kama prižiūrint stovyklos vado
vam. Pašnekesiam talkino ir 
kapelionas. Meno pamokose 
buvo mokomasi pavaizduoti gra
žią stovyklos aplinką vandeni
niais dažais; dėstė mokyt. Rita 
Bureikienė.

Pavakariais nuotaikingai nu
skambėdavo dabartinės moks
leivių mėgstamiausios lietu
viškos dainos, energingai prita
riant akordeonu Rimui Poli- 
kaičiui.

Po vakarienės — vėl progra-

zitoriam J. Kačinskui ir J. Gai
deliui — po 1000 dol.

Lietuvių Fondo vardu dr. K. 
Ambrozaitis perdavė 1000 dol. 
premiją Lietuvių Rašytojų Dr- 
jos pirm. kun. dr. L. Andriekui, 
OFM, už geriausią beletristikos 
veikalą. Premija bus įteikta E. 
Cinzui, kuris nespėjo atvykti į šį 
seimą. Šia proga padėkojo kun. 
Andriekus, iškeldamas keletą 
minčių apie lietuvių literatū
ros būklę.

Savo naujausios poezijos skai
tė Antanas Gustaitis iš Boston, 
Mass.

Naujosios PLB valdybos var
du kalbėjo Br. Nainys. Kalbą 
buvo paruošęs ir buvęs PLB 
pirmininkas, dabar išrinktas 
PLB garbės pirmininku, St. 
Barzdukas. Programai nusitęsus 
į gilią vėlumą, St. Barzdukas 
skaitė tik dalį kalbos. Pilnas jos 
tekstas spausdinamas šiame 
Darbininko numery.

Sugiedojus išeinančiam pir
mininkui Ilgiausių metų, po bai
giamojo J. B. Laučkos žodžio 
IV-tasis PLB Seimas* baigtas 
Lietuvos himnu.

jaunesnieji — Ramunė Ruzgytė 
ir Linas Polikaitis. Mašinėlių 
lenktynėse pirmą vietą laimėjo 
Jonas Žmuidzinas, antrą — Gin
taras Grušas. *

Savaitė praėjo labai greitai. 
Jau ir stovyklos uždarymas. Va
dovas V. Nakas peržvelgė sto
vykloj išeitą programą, padarė 
pastabų dėl ateities • stovyklų 
planavimo ir pastebėjo, kad jau
nimui šiuo metu gal ir sunku 
suprasti stovyklos vertę — ji 
paaiškės tik vėliau, praėjus 
daugiau laiko. Labai teisinga 
pastaba. Artimesni jaunimo 
bendravimas, savarankiškumo 
ugdymas stovyklos sąlygose bei 
dalyvavimas, nors ir trumpą 
laiką, grynai lietuviškoj aplin
koj, yra gana sunkiai apčiuopia
mas vertybės, bet jos neabejo
tinai padarys pozityvią įtaką toli
mesniam jaunimo brendi
mui.

Po - to įvyko visų laukiamas 
stovyklos atžymėjimų išdalini
mas. O įvertinti stovyklautojų 
pastangas nelengva, nes jie visi 
nuoširdžiai programoj dalyvavo, 
dirbo, stengėsi. Pagal taškų dau
gumą pirmą vietą laimėjo moks
leivių būrelis Narulės, o antrą 
— Cepelinai. Tarp jaunu
čių pirma vieta teko Lendrėm, 
antra Nabobam. Už pavyzdingu
mą trofėjos buvo įteiktos Elenai 
Bandžiulytei, Vitai Polikaitytei, 
Raimundui Radui ir Gintai Pa
lubinskaitei. Už tvarkingumą at- 
žymėjimai teko Vincui Skiriui, 
Andriui Kulikauskui ir visam 
Narulių būreliui. Nuotaikin- 
giausi stovyklautojai buvo Jūra
tė Raulinaitytė, Petras Norkus, 
Angelė Mičiulytė ir Sandra Ra- 
daitė. Mene išryškėjo eilė ta
lentų, kaip tai (pagal amžių) 
Marytė Žmuidzinaitė, Jūratė 
Raulinaitytė, Angelė Mičiulytė, 
Audrė Nelsaitė, Arvydas Rauli- 
naitis, Gintaras Grušas, Linas 
Palubinskas, Rita Bureikaitė, Vi
ta Strikaitytė, Andrius Kuli
kauskas, Ginta Palubinskaitė.

Stovykla puikiai pasisekė. 
Viskas buvo darniai suplanuota 
ir sklandžiai atlikta. Vis vei
duose galėjai išskaityti pasiten
kinimą. Be jau suminėtų pa
vardžių, stovyklos sėkmingumui 
labai daug pasidarbavo Mari
ja Grušienė, Irena Raulinaitienė 
ir Dalilė Polikaitienė.

R. Bureikienė

mos: būrelių pasirodymai prie 
laužo, karnavalas, lėlių teatras, 
žaidimai, dainos, šokiai. Sponta
niški ir kūrybingi jaunimo pasi
rodymai, nuotaikingai vedami 
sumanių vadovų, sukeldavo 
daug juokų. Ypatintai gerai pa
ruoštom programom pasiro
dydavo moksleivių būreliai —. . 
Narulės ir Cepelinai. Bet jie jau 
prityrę stovyklautojai, vyresni, 
tai geriau sugeba ir susiorgani
zuoti. Tačiau daug juoko sukel
davo ir jaunučių būreliai — Li
tai, Straubliai, Pampulkos, Len
drės, Nabobai. (Jei kiltų klausi
mas, iš kur atsirado tie retai 
girdimi būrelių pavadini mai, ga
lima atsakyti, kad jiebvivo spe
cialiai pasirinkti kaip retai varto
jami žodžiai). Prie vakarinių 
programų mielai prisidėdavo ir 
linksmi stovyklos vadovai. Vik
toras, Daina ir Linas tai tikri hu
moristinio žodžio bei pokštų 
menininkai. Maloniai visus nu
stebino ir visų šiltai buvo su
tiktas Jono Žmuidzino pasirody
mas su sava piano kompozi
cija.

Teko pasigėrėti vaikų kūry
bingumu, savarankilkcimu, bei 
drausminga laikysena. Tai at
kreipė net tėvų domininkonų 
vadovybės dėmesį. “Tai tikrai 
rinktiniai vaikai,” išsireiškė vie
nas iš šeimininkų. Užtarnautas 
komplimentas, ypafturint prieš 
akis, kad daugumą stovyklauto
jų sudarė vaikai tarp 7-12 metų 
amžiaus.

Stovykloj buvo ir staigmenų. 
Sekmadienį iš skautų stovyklos 
atvyko kapelionas kun_ V. Palu
binskas ir jo pažįstamas — 
svečias iš Argentinos. Pirma
dienį jie buvo išėjępasivaikščio- 
ti į aplinkinius kalnus ir grįžo 
su netikėtu radiniu— barškuo
le. Barškuolės yra dažnai sutin
kamos Kalifornijos gyven
tojos; todėl norėta vaikam paro
dyti, kaip tos pavojingos gyvatės 
atrodo, kad nuo jų galėtų geriau 
apsisaugoti.

Dienos greitai Itego. Trečia
dienį sporto popiete. Jaunimas 
rungtyniavo plaukime, bėgime, 
šokime į tolį, žaidė tinklinį; 
berniukai lenktyniavo savo pasi
gamintom mašinėlėm. Pagal 
surinktų taškų daugumą, 
atžymėjimus sporte gavo: vyres
nieji stovyklautojai — Angelė 
Mičiulytė, Raimundas Radas;

— Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungos 35-tasis seimas, į- 
vykęs Putnam, Conn., rugpiūčio 
22-23, ateinantiem dviem me
tam išrinko tokią centro valdy
bą: pirm. — Donna Kamm iš 
Chicago, III., I-ji vicepirm. — 
Ona Walls iš Detroit, Mich., 
II-ji vicepirm. — Julia Skrip- 
kus iš Keamy, N. J., ,sekr. — 
Marija Panavas iš Evergreen 
Park, 111., ižd. — Mary Drukta- 
nis iš Cicero, III., iždo globė
jos — Mary Ann Mineiko ir Jo- 
sephine Kilkus iš Chicago, 111.

— Dr. Jonas Genys paskirtas 
į Prince Georgės apskrities 
(VVashingtono metropolijos ri
bose) Sveikatos planavimo pata
riamąjį komitetą. Šio komiteto 
sprendimai turi įtakos tvarkant 
apskrities sveikatos reikalų pro
gramą. Apie šį paskyrimą skelbė 
ir Washingtono laikraščiai. Mi
nima, kad dr. Genys gimęs Lie
tuvoj, mokslus ėjęs Europoj ir 
Amerikoj, yra veiklus Amerikos 
etninių grupių organizacijose.

Vakaras baigiamas daina. Iš k. Rima Jasiukonytė, Vita Stri
kaitytė, Milda Tamkutė, Irena Raulinaitienė, Rita Bureikie
nė, Diana Miiiul-ytė, Lina Strikaitytė.

— Balfo direktorių suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 22 Detroite, 
Lietuvių namuose.

— Putnamo seserų rėmėjų 
sąskrydis šaukiamas rugsėjo 23, 
sekmadienį, Neringos stovyk
loje Vermonte. Mišios bus 11:30 
v., paskui pietūs, meninė pro
grama. Seserys visus pavaišins. 
Kviečiami visi praleisti rudens 
dieną gražioje Vermont gam
toje.

— Latvijos konsulu Londone, 
Anglijoj, paskirtas Erichs Žilins- 
kis.

— Hartford, Conn., lietuviam 
paskutinė proga pasinaudoti LB 
Hartfordo apylinkės organi
zuojama autobuso išvyka į gamtą 
— į gražųjį Vermontą, į Putna
mo seselių stovyklavietę Ne
ringą bus rugsėjo 23, sekmadie
nį. Programoj mišios, vaišės 
meninė dalis. Autobusas išvyks 
nuo L.P. Klubo, 227 Lawrence 
St. 9 vai. ryto ir sustos prie Švč. 
Trejybės bažnyčios 9:15 vai. 
Grįš apie 7 vai. vak. Apie va
žiavimą pranešti D. Grajauskie
nei tel. 688-1552 iki rugsėjo 22.

— Moterų tinklinio rinktinė 
Europoj, kaip praneša jos trene
ris Rytas Babickas, laimėjo dar 
3 rungtynes: rugpiūčio 29 prieš 
Bremeno apskrities čempijoną 
Bremen 1860 — 3:0, rugpiū
čio 30 prieš Bremeno rinktinę 
3:1 ir prieš Hemellinger SV 
3:0.

— Kun. dr. M. Cyvo, Albany 
lietuvių parapijos klebono, mo
tina mirė rugpiūčio 28 okupuo
to j Lietuvoj. Palaidota rugpiūčio 
31.

— Prof. dr. Antaną Vasį, gyv. 
Philadelphijoj, rugpiūčio 27 išti
ko sunkus širdies priepuolis. 
Nuvežtas ligoninėn, pamažu 
eina geryn.

— Rimas Vaišnys, Yale geolo
gijos ir geofizikos profesorius, 
rugpiūčio 4-5 dalyvavo MĖSA 
(Marine Ecosystems Analysis) 
programoj. NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Ad- 
ministration) buvo sukvietusi 35 
mokslininkus į Stony Brook, 
N. Y. suformuluoti New Yorko 
pakrančių ekologinius tyrinė
jimus.

— Liet. Kat. Mokslo Akade
mija skirs dar vieną premiją — 
už religinį veikalą. Iki šiol Aka
demija duodavo premijas už 
mokslo veikalą ir už žurnalisti
ką. Visų šių premijų iniciatorius 
ir mecenatas yra kun. dr. J. 
Prunskis.

— Urugvajaus lietuvių kata
likų radijo valandėlė liepos 
mėn. įžengė į23 darbo metus.

— Chicagos Lietuvių Opera 
naujo sezono repeticijas prade
da rugsėjo 21 Jaunimo centro 
patalpose. Operos chormeiste
riai — Alice Stephens ir Alfon
sas Gečas.

— “Pirmyn” choras Chicagoj 
naujam sezonui nutarė pastatyti 
komp. Planąuett veikalą “Kor- 
nevilio varpai”. Po vasaros atos
togų repeticijos pradėtos rugsė
jo 9 Vyčių salėj.

— Kazys Merkis, Darbininko 
šachmatų skyriaus ilgametis re
daktorius, sunegalavo ir pagul
dytas ligoninėj. Mielam talki
ninkui linkime kuo greičiau pa
sveikti.

— Phoenix, Arizona, rugsėjo 
30, sekmadienį, 3 vai. popiet 
kun. A. Valiuškos namuose, 
1802 N. 21st PL, šaukiamas lie
tuvių susirinkimas. Bus aptar
ta Lietuvių misijos ateities veik
la, išrinkta bažnytinė taryba ir 
diskutuojami pastoraciniai klau
simai.

— Dail. Antanas Mončys, gy
venąs Paryžiuj, atostogavo To
ronte pas kolegą dail. J. Bakį, 
turintį savo studiją prie Boltono 
miestelio. Rugpiūčio 25 svečias 
išskrido atgal į Paryžių.

— Jaunimo centro Chicagoj 
pabaigtuvės bus švenčiamos 
rugsėjo 23. Ta proga Jaunimo 
centre bus rodomas filmas "Sta
tyba”.

— V. Krėvės “Raganius" vėl 
bus vaidinamas Chicagoj, Jauni
mo centre, lapkričio 18.
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SUNKI DUONA MUSŲ
RINKTINĖS VYRAM
JURGIS JANUŠAITIS

Lengvai laimėję prieš Stras- 
bourge žaidusią Elzaso rinktinę, 
džiaugiamės. Čia mūsų vyrai 
parodė savitą žaidimo techniką, 
spartą, gražias kombinacijas; 
priešininką pelnytai įveikė.

Tačiau susitikimas Berck ir 
Touquet mum buvo visiškai 
nesėkmingas. Prancūzijos meis
teris buvo kietas riešutas. Pir
mos rungtynės su šia komanda 
įvyko rugpiūčio 29 Berck mies
te. Mūsiškiai neparodė reikiamo 
atsparumo neiš vystė greičio, 
nepajėgė gintis ir netaikliai mė
tė. ’o kietos kovos pralaimė
jom 97:79 jų naudai. Kitą dieną 
rungtynės buvo pakartotos Tou- 
quet mieste. Čia įvyko priešin
gai. Mūsų vyrai susiėmė, kietai 
ir neatlaidžiai kovojo, parodė 
tikrai aukštos klasės žaidimą,

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

SPECIALŪS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

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

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už. 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliuj, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
greičiausias pristatymas

priešininką stipriai spaudė ir 
pirmą puslaikį net vedė 49:44. 
Tačiau antrame puslaikyje teisė
jai buvo tokie akiplėšiškai ša
liški ir neteisingi, kad visus ge
riausius mūsų žaidėjus neva pel
nytomis baudomis pašalino iš 
aikštės, tuo tarpu saviškiam te
duodami po vieną baudą. Ži
noma, tokiai situacijai susida
rius, nebepajėgėm kovoti prieš 
teisėjų neteisingumą ir pra
laimėjom 94:88 santykiu. Net 
jau ir jų žaidėjai pripažino tei
sėjų šališkumą, ir publika aukš
tai vertino mūsų žaidėjų žaidi
mą.

Viešnagė Belgijoje baigėsi ne
sėkmingai. Mūsų vyrai perdaug 
lengvai vertino Belgijos vice- 
meisterį. Kai susitiko aikštėj, 
pirmąsias 10 minučių mūsiškiai 
sėkmingai vedė žaidimą, neš
dami keleto taškų pergalę. 
Po to laimė keitėsi. Mūsų 
žaidėjai pasimetė, o belgai, bū
dami daug silpnesni, ėmė spir- 

. tis, išvystė greitį, gražias pasuo
les, staigius prasiveržimus ir 
taikliai ėmė mėtyti. Rezultatas 
mūsų nenaudai 96:92.

Reikia pripažinti, kad mūsų 
vyrai ne visada pasirodė reikia
moj aukštumoj. Šį kartą net ne
bepajėgė dengti, labai blogai 
metė į krepšį, neišnaudojo daug 
gražių progų ir tik gal porą gra
žių akimirkų parodė aukštos kla
sės žaidimą. Reikėtų vis dėlto 
gerokai susimąstyti, ateityje su
darant rinktines. Reikėtų ir kito
kios mokyklos. Svarbu gerai iš
studijuoti ir priešininko gali
mumus bei jo žaidimo taktiką. 
To mūsiškiam, atrodo, šį kartą 
Europoj trūko.

Kelionė bendrai gera. Belgija 
— labai kultūringas kraštas. Mus 
gražiai ir kultūringai priėmė. 
Paryžiuj viešim dvi dienas: Į- 
domus miestas.

Mus pasitiko kun. Jonas Pet
rošius, labai simpatingas lietu
vis kunigas, aptarnaująs Pary- 
•žiaus ir Prancūzijos apie 1000 
lietuvių. Atrodo, jis čia labai var
gingai gyvena. Dabar persi
kraustė į naujas patalpas adre
su 7, rue dės Lions, 75004 
Paris, France. Tai savotiškas di
džiosios lietuvių parapijos Pran
cūzijoj klebonas. Jis Paryžiuj 
daug mum padėjo. Aprodė mies
tą, savo namuose sportininkam

• ir ekskursantam suruošė šaunų 
priėmimą, pavaišindamas vynu 
ir gerais užkandžiais. Pasveiki- 

t. no Prancūzijos LB vardu spor- 
į tininkus ir vieną vadovų — Gry

bauską, jam įteikdamas Gailiaus 
paveikslą. Daug padėjo visai 
mūsų ekskursijai, tvarkant vieš
bučius ir maistą. Mūsų mielas 
kun. J. Petrošius visada džiau
giasi sutiktais lietuviais ir mielai 
jiem padeda.

Kiek sugrįžtant atgal, mūsų 
grupė, keliaudama pėr Prancū
ziją, turėjo progos aplankyti Ve r- 
duną, tvirtoves, karių kapus. Tai 
ypatingai didingi dalykai. Mil- 

I žiniškose, labai gražiai sutvarky- 
I tose karių kapinėse palaidota 
f apie 100,000 atpažintų karių.

Kryžių jūra, ir prie kiekvieno 
kryžiaus žydinti rožė. Ant kalno 
paminklas. Net apima grau
dulys. Tai liudija, su kokiu ryž
tu prancūzai kovojo už savo tau
tos laisvę. Ar ir mūsų tautos 
didvyriam neišdygs kada didin
gas paminklas savoj žemėj?

Bendrai, ši ekskursija gera. 
Jeigu pravirksim po būsimų ne
sėkmių, kaip kad mūsų simpa
tingos mergaitės Violeta Opa- 
rinaitė, Irena Šnekutytė, Gilan- 
da Mieželytė ar jaunasis Ramo
nas, žinokit, kad mūsų vyrai 
valgė tikrai sunkią duoną sporto 
aikštėse.

Geriausi linkėjimai Darbi
ninko skaitytojam iš Paryžiaus!

Baltimorės žinios
Lietuvių dienos, arba mugė, 

buvo rugsėjo 8-9 miesto centre. 
Buvo surengta įvairių rankdar
bių paroda, buvo ir lietuviškų 
valgių stalai, turėję didelį pasi-' 
sekimą. Meninė programa buvo 
rugsėjo 9. Dalyvavo vyrų cho
ras Daina ir tautinių šokių gru
pė. Meninės programos žiūrėjo 
visokiausių tautų žmonės, kurie 
nuoširdžiai priėmė lietuviškas 
dainas ir šokius.

Maldininkų kelionė į Mt. St. 
Mary’s kolegijos Liurdą, Em- 
mitsburg, Md., buvo rugsėjo 9, 
sekmadienį. Vadovavo prel. L. 
Mendelis. Išvažiavo 5 autobusai 
nuo Šv. Alfonso bažnyčios 9 v. 
r. Liurde prel. aukojo mišias 
11:30 v. Pasimelsta už pasaulio 
taiką. Po mišių buvo pietūs ko
legijos valgykloje. Paskui buvo 
šventoji valanda gražioje seselių 
vienuolių koplyčioje, kur yra pa
laimintosios Motinos Seton re
likvijos. Maldininkai į Baltimorę 
grįžo 6 v.v.

Marylando valstybės ir Balti
morės miesto Amerikos legiono 
viršininkai ir lietuvių posto na
riai su savo šeimomis. Po iškil- 

• mių bus vaišės. Visi kviečiami 
dalyvauti. Pradžia 2 v. popiet.

Marė Norkienė, ankstesnės 
kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 

, Baltimorėje, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė rugsėjo 1. Velionė 
buvo ištikima Šv. Alfonso para
pijos narė, kol sveikatą leido, 
dalyvavo pamaldose ir dirbo pa
rapijos parengimuose. Trys ku- 

' nigai aukojo mišias už jos sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioje rugsėjo 
4. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko dukros Leonora 
ir Elena, sūnus Jonas ir eilė 

. anūkų.
Jonas Obelinis

REGAL ACCESSORIES INC. -

DEKTER PARK 
PHARMACY |E| 

Wta. Anaetad, B. S.
77-01 JAMAICA AKKnU*.

MkHgM 24130

V1CTORY MAŽA AUTO BODY

24 Hr. TowingAvailable, Auto A pp raišo r 
Collision repairs, Fiberglass Rep&rs, 
Comolete Custom refinishing. Days — 
201 — 721-0900 Eves. — 201 721-4905

Opportunity with Division of West 
Bend Full Time Pay, Port Time Work 
Average $7.00 per hr. Men and 
Women over 21. No exp. necessary.

For Further infb. Call 824-0218 
3PM—6PM.

BROWNSMILL$' 
MOBILE HOME SALES BUV-tyRADE—* SELL

NEW MOBILE HOME f r J4.»50. 
SITES AVAIL. or on YOUR LA.ND 
15 Mln. to N.J. Turnpike. ex t 7 
W«ymouth Road, Brownsmdls, U J 

PHONE (609) 693-SM3

ROGERS DANCE STUD1O

Group B Individus! Inatraetlon 
Ratiar Road, Wayna, N. J. Cal 201 181-0704 

Coma to our Spoclal Partloa

PETE’S 
AUTO AIR CONDITIONING CENTEB, 

314 East 126th St.
Between Ist and 2nd Avės. 

NEW YORK CITY 
Open Mon.-Sat. 
Call 427-4854

THE WIG SHOPPE
Opan Erom Monday-SaL For Man and Wonxn. 
Wa Spaclaltoa In “GI" Wlg Cuto for Sorvlco Mon 
■too Latoat In Craativa HaOatyilng for Womon 
AFomBy Maco for HuoBondo and WIvm 121 Echaton 

HaB Voortiaea Townahlp Cal 609—772-2220

MOVING ANY BORO. 
and TRI—STATE AREA, LIC/INS. 
Free Storage. Free phone ėst. Lge. or 
sznall jobs-. Call 8 AM to 10 PM 645- 

7641

BOAT MEED F1XIMG?
W* repo* Ftoartfaaa Beata, Plekup and DolIv.
Yard Serv. W«rranty. Work. Cuatom Raflnlahlng.

MoM* Bar*. CaB ua today for Eattonatoa 
ANOREWS MARINE F1NISHING

SEW1NG MACMNE OFERATORS NEEDED «n 
Slngl* and Donbto Naadte. SliutamTluty. Man and 
W<xnan wm> Eapartonca. Good Vaeatton and 
Banalia. AMFESCO INO. Locatod at 1660 Oid 
CounOy Road, Malnvtoar, N. Y. Ftoaaa Talaphona 
686-4444 and Atoo (616) 6*4-7272. Aak for Dtonialo 
or Angelo.

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.80 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

ŠALFASS centro valdyba Ir 
NABAF skelbia lietuvių ir Šiau
rės Amerikos pabaltiečlų šau
dymo pirmenybes

TO PLACE 
' YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

A. M. WEARY CO.
Your Totai Locksmith Service“ w 

Engraving, Lamenting, Rubber Stamps 
Also a Full Line of'Hardware Goods.

Special September Bargains.
Located at 2127 2nd. Avė. 
New York, N.Y. 876-1309

FORMICA KITCHENS
Bath, Vanity, Formica Counter Tops
Free Estimates. Ali 5 Work Boros.

Nassau and Suffblk Counties.
FRIDE KITCHEN CABINETS 

(516) 420-1894

James David

DURA CUAN INTKRNATIOHAL*

Cal 346-6761

JEFF GERHARD 
CUSTOM CABINETS

Specialists in Plastic Laminates. Free 
Estimates on Kitchen and Bathroom 

Walnut Avė. Berlin, PO. Albion, N.J.
Call 609-767-4852

MASUCCI & SONS 
HA 4-1308 _ 

Call us lašt then compare 
Prices!! Ali Rubbish removed, no 
įGimmicks. Commercial and Residenfįa’ 
Established 30 years. Free ėst. Rentals

CONDOR PAINTING
Attention Landlords, Home Owners 
Quality Painting at Reasonable Prices 

Private — Commercial, Interior and 
Exterior. Call (212) 424-5330

BAKERY
06% Rotai, Grano* ovor 11704100 a Yaar. Eatab- 
lUiod m Yoor*. Good Looklng Stora and Shop. 
Own*r Ratirtng. 316,000 totai prie* 120,000 
Caah Down and Batone* on Torma. Broad Rhrar 
Bakary, 120 N*w Canaan Aro. Nonrak, Conn, 
0SM0 Cal Eva*. Only — 6 FM — • PM (203) 

•47-3062

MR. JOHN žiro 
MASON CONTRACTOR 

517 Moomachie Road’• • > 
South Hackensaick, N. J.

Call 201 440-3568

HERMAN PENNICK
1501 Perk Avė. N.Y.C., 

Ftoor Waxing, Floors Cloenod, Waxed 
and Pollshod

Storee, Romeo and Officoe 
Call 212 289-1727

Custom Woodworking 
Cabinets, Bookcases, Storage Units etc. 

ARTHUR CHRYST1E WOOOWORKING 
195 Chrystie St N.Y.C. Open Mon-Sat.

9 AM to 6 PM Call (212) 260-2822

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 

Flfth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBŪS 
AUTOMOBILIAI

Greičiausias pristatymas

Pirmenybių ruošėjai ir šeimi
ninkai: Hamiltono medžiotojų ir 
žūklautųjų klubas Giedraitis.

Šaudyklos vieta: prie Caledo- 
nia, Ont., 54 ir 6 kelių sankry
žoj; 6 keliu į pietus; Wigton St. 
kairėn 2 1/2 mylios iki Yord 
Rd.; Yord Rd. kairėn 1 1/2 my
lios iki šaudyklos.

Pirmenybės vyksta rugsėjo 15 
ir 16. Registracija — nuo 8 vai. 
ryto iki 3 vai. p. p.

Giedraičio klubas: Anicetas 
Povilauskas, 371 Bailey Avė., 
Ancaster, Ont.; tel. 648-2500.

ŠALFASS centro valdyba: 
Juozas Usvaltas, 75 Evelyn 
Avė., Toronto, Ont. M6P 2Z2; 
tel. 262-5019.

Vištienos pietūs bus rugsėjo 
16 Šv. Alfonso salėje. Prasidės 
1 vai., baigsis 6 v.v. Šokiam gros 
orkestras. Bus ir loterija. Šeimi
ninkės svečius pavaišins ska
niais valgiais. Visi kviečiami da
lyvauti ir tuo būdu paremti pa
rapinės mokyklos išlaikymą.

Lietuvių postas 154 ir jų pa
dėjėjos rugsėjo 30 ruošia susi
pažinimo iškilmes savo įreng
tuose kambariuose Lietuvių 
svetainėje. Iškilmėse dalyvaus

IE

IE

ZHIGULI VAZ 2101 
$3812.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4365.00 
ZHIGULI VAZ 2102 
Station Wagon $4195.50 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 
$3862.00 
MOSKviiCH 408 
$3551.00
ZAPOKOZHETS ZAZ 
968 $2435.00

Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 24 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

CHARLES DEAMS 
ĮPĖDINIAM

Prieš penkerius metus Ore- 
gon valstijoje mirė 1881 Lie- ', 
tuvoj gimęs Charles Deams, sū
nus Karolio ir Barboros Burnei- 
kytės (?) Deams. Mirusiojo lie
tuviška pavardė galėjo būti Ka
zimieras Dima, Dimša, Dimavi- 
čius ar panašiai. Mirusysis vie
nam banke yra palikęs apie de
šimtį tūkstančių dolerių, kurie 
galėtų tekti jo giminaičiam, jei 
tokių atsirastų. Giminaičiai arba 
apie juos žinantieji malonėkite 
rašyti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke tokiu ad
resu: Consulate General of Lith- 
uania, 41 West 82nd Street, New

Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 

.Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

7500 West Side Avė. 
North Bergen, New Jersey 

(201) 869-5600

N.Y.’s Boautiful Groana County..?

IT’S'TMEVIA VEHETO” 
VIATHEJNMiWAY!

Luniry accomro<Ja!:on5. (^ntmenta 
cuiline — Ali SDorts. swimming — tfiy 
camp for the bamb<r,os — Music md 
entertainmer.t 7 dr/s • weet Sony 
fuDy booked for Laoor Pay. Low. ic* 
rites 9-5 to 12/18. EjrceUent H'inUa 
tCcuntr/ Beitty.

Heated Pool!
RESERVENOW!

IDA's DINER
iroekfest, Leach, Nimer sarved I AM. to 10

SepteetoM, 1973 ogM six dopa feeywr 
cbuvmImcb. Taesdap tkni Fridai fra* & AM. 
te 10 PJŲ Setvrdey freai I AJA te 10 F JA 
SeMley freei • AM. te 1 P.M.
Ideol for Weddings, Bomjuets, Special luncheon, 
Birthday Parties, Beoutiful spocious surroūndiogs.

82

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 Idl. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Forcę 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

DON’S VARSTTY SHOP 
Sportlng Goods A Equlpmsnt 

2704 Bridge Avenue 
Point Pleasant, N. J. 
Call (201) 295-4404

mriHaOGlo

8B-1B FL, lllddlo VūtagA N.T. 11279.

tLY. Diract in* (212) 582-5143 or 
(518) 589-5000.

o -u Bklyn.,N.Y 
2-5388

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

Litas Investing Co. Ine
86-01 U4th SL, Richmond Hili, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUONAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS 

(212) 846-1650
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KULTŪROS ŽIDINIO STATYBA 
VEDAMA PRIE PABAIGOS “

Kai skaitome Darbininke nau
jus statybos komiteto pareiš
kimus ir paskolų prašymus, tuoj 
susidomime: .ir kaip gi vyksta 
toji Kultūros Židinio statyba?

Aprimus didiesiem karščiam, 
teko aplankyti kalnelį ir pamaty
ti visą statybą.

Km padaryta senajame 
pastate?

Senasis pastatas, kur vyko vi
sas kultūrinis bei visuomeninis 
gyvenimas, dabar pritaikomas 
vienuolynui. Pirmame vesti
biulyje ir laiptuose dar nieko ne
pakeista. Tebestovi ir du kamba
riai dešinėje (kur sienos medžia
ga išklotos). Nugriauta galinė 
verandėlė, į -kurią išstumdavo 
stalus ir sudėdavo kokius nerei
kalingus daiktus. Čia rengiama 
maža koplytėlė vienuolynui. Pa
statytos ėementinės sienos. Bus 
įdėti ir vitražiniai langai.

Buvusioji biblioteka pertvar
koma pagrindinai. Čia bus kop-

KNYGA APIE SIBIRO 
KALĖJIMUS

Praeitame Darbininko nu
meryje buvo paskelbta, kad 
New Yorko Simo Kudirkos šau
lių kuopa išleidžia įdomią kny
gą apie gyvenimą Sibiro kalėji
muose. Ją parašė Elena Juciutė, 
pati buvusi tuose kalėjimuose, 
išvežta iš Lietuvos.

Knygos paruošiamieji darbai 
baigti. Ji bus spausdinama pran
ciškonų spaustuvėje Brooklyne. 
Knyga bus didelio formato, 
iliustruota nuotraukomis iš Sibi
ro lietuvių gyvenimo, suvenyrų 
nuotraukomis. Ji bus pardavinė
jama po 10 dol. Iš anksto užsi
sakantiems — 8 dol.

Paskelbus spaudoje, pirmą 
dieną jau knygą užsisakė 5 žmo
nės. Pati autorė anksčiau buvo 
atsiuntusi knygai leisti 50 dol.

Knygos leidimo reikalus tvar
ko prie.-kuopos..valdybos suda
ryta speciali komisija. Visais 
knygos reikalais rašyti tos komi
sijos iždininkui K. Bačauskui, 
84-55 86 Avė., Woodhaven, N.Y. 
11421.

Stamfordo Lietuvių Tėvui

A.A. Juozui Kliukinskui

mirus, Stamfordo Lietuvių Bendruomenės vardu šir
dingą užuojautą jo žmonai Rožei Kliukinskienei-Čiur- 
lionytei reiškia

Gintautas V. Žemaitaitis
Stamfordo L.B. Pirmininkas

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam Į Lietuvą.

(Polyester-Knlts y ardas 2.50, Polyester Cotton 2 
y arda i už 1 dol.)

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

Rldgewood, N. Y. 11227 Tel. 450-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti Iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežlnskaltė, sav.

ADOLF SCHRAGER’S BALDŲ
VASAROS IŠPARDAVIMAS *

lyčia. Koplyčiai ir pritaikoma 
viskas, įdedami dideli vitraži
niai langai.

Iš kambarių išimtos medinės 
kolonos, medžio apmušimai, 
knygų lentyna, išgriautas židi
nys. Užpakalyje (į gatvės pusę) 
įdėti trys vitražai. Iš jų — du 
siauri, o vienas platus.

Gale, kur buvo lenktas langas 
su užuolaidomis, irgi viskas pa
keista. Išimtas tas lenktas lan
gas ir dedami vitražai.

Vitražai yra pervežami iš se
nojo vienuolyno Bushwick Avė.

Sienoje, kur buvo židinys, 
yra išplautos durys į naujojo pa
stato koridorių. Ten bus vienuo
lyno kambariai.

Visoje šioje erdvėje darbas 
vyksta pilnu tempu. Primesta 
lentų, plytgalių, šiukšlių.

Naujoje statyboje
Naujoji statyba jau daug ap

tvarkyta. Iš lauko atrodo kaip ir 
baigta — va vaizdžiai iškyla sie
nos, rusvi mūrai. Viduje labiau
siai atbaigta salė. Jau sudėtos lu
bos, aptvarkytos sienos. Scena 
dar netvarkyta. Vienuolynui 
skirtuose kambariuose dar vis
kas tvarkoma.

Žemai, kur bus kavinė, patal
pos posėdžiam, susirinkimam, 
dabar liedinamos grindys, tvar
komos sienos. Čia pilna medžia-

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ
Ramovėnų ir Simo Kudirkos 

šaulių kuopos iniciatyva rugsėjo 
9 buvo surengtas tautos šven
tės minėjimas, kuris čia ilgą 
laiką buvo užmirštas. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje 11 vai. 
buvo iškilmingos pamaldos. Mi
šias koncelebravo klebonas kun. 
Pr. Raugalas, kun. A. Račkaus
kas, tėv. V. Gidžiūnas, OFM. 
Presbiterijoje buvo organizacijų 
vėliavos.

Šventei pritaikytą pamokslą ; 
pasakė tėv. Viktoras Gidžiūnas,. 
OFM, iškeldamas rugsėjo 8 — 
Marijos Gimimo šventės reikš
mę, sujungdamas su Vytautu Di
džiuoju, skatindamas palaikyti

- gų, laidų. Sunku net susigaudy
ti, kur eini, kur sustoji, kaip iš
eiti. čia bus bent keli kamba
riai, saliukės, vyrų chorui kam
barys, virtuvė.

Tvarkomos alkitoiėa
Už naujojo pastato kieme bu

vo priversta daugybė žemės. 
Dabar ta žemė jau išvežta ir 
daroma aikštė, kur galės sustoti 
automobiliai. AiHtė išpilama 
skaldytais akmenėliais — skal
da. Daubas dar nebaigtas.

Spaustuvės darbai irgi dar ne
baigti. Trūksta dar grindų. Ne
baigtas tvarkyti ir redakcijai bei 
administracijai skirtas pastatas.

Kada bus baigta?
Visur vyksta dideli statybos 

darbai, dirbama su įkarščiu, 
binama. Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, statybos komiteto pirmi
ninkas, mano, kad per tris savai
tes bus darbai baigti. Sunku da
bar pasakyti, nes pasitaiko įvai
riausių kliūčių. Darbų dar daug, 
o lėšų trūksta. Komitetas yra pri
verstas ieškotis net paskolos. 
Čia bus baigta tik sienos ir lauko 
darbai, o viduje — reikės at
baigti įrengimus, tvarkytis, to
bulintis.

Šiuo metu kviečiami visi pa
skubėti su savo aukomis, pa
žadais, prašomi įsijungti ir į pa
skolas. Tik tokiu būdu greičiau 
bus galima įeiti į Kultūros Židi
nį.

krikščioniškus papročius, gilinti 
religinę praktiką.

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Al
girdo Kačanausko. Tai buvo pir
mas choro pasirodymas po vasa
ros atostogų. Per komuniją solo 
giedojo M. Razgaitis, kuris daž
nai savo, giedojimu praturtina ir 
papuošia čia pamaldas. Žmonių 
buvo gana daug.

Tuoj po pamaldų visi perėjo 
į parapijos salę. Viršutinė salė 
labai pagražinta, atnaujinta. Iš- 
Yėtlytos ir išlakuotos grindys, 
išvalyti ir kambariai prie scenos, 
aptvarkyta ir pati scena.

Sceną šventei dekoravo dail. 
J. Juodis. Buvo pakabintas vytis 
ant ilgo* nusileidžiančio raudono 
šilko, kuris apdengė net stalą ir 
siekė grindis. Šonuose buvo du 
stilizuoti kalavijai.

Žmonių į salę susirinko apie 
150.

Pradėjo šaulių kuopos pirm. 
Julius Kumpikas, pakviesdamas 
dienos paskaitininkų Darbi
ninko redaktorių Paulių Jurkų.

Paskaitoje buvo išryškinta, 
kodėl minima ši šventė, ką svar-

“Čia jau reikia rimtai pagalvoti” .. . Berniukų stovykloje nie- 
rinooie. Viduryje būrelio vadovė N. Balčiūnienė. Nuotr. PG

7-a» METINIS LIETUVOS VYČIŲ PIKNIKAS 
•u kultūrine programa

Petras Jurgėla, lietuviškos 
skautijos įkūrėjas, šių metų 
jubiliejinėje skautų stovyk
loje. Nuotr. D. Peniko.

biausio nuveikė Vytautas Didy
sis, praeities klaidos, laimėji
mai, kaip praeitis veikė mūsų 
tautinį atgimimą. Paskaita už
truko tik 30 minučių.

Antroje dalyje savo kūrybą 
skaitė Jonas Rūtenis. Pirma pa
skaitė ištrauką iš Libreto apie 
Mindaugą, paskui fragmentus iš 

ciklo apie sostinę ir pabaigai — 
apie Lietuvą. Paskaitė ryškiai ir 
pagaunančiai.

Programa buvo sklandi, visa 
užtruko tik 55 minutes. Žmonės 
nepavargo ir mielai su dėmesiu 
visa išklausė. Pabaigoje ramovė- 
nų pirm. V. Šventoraitis padėko
jo visiems, prisidėjusiems prie 
šventės surengimo. Baigta Lie
tuvos himnu.

Vaišės salėje
Tada visi nusileido į žemuti

nę salę. Ir ši salė atremon
tuota, išvalytos grindys. Čia pa
rapijos klebonas kun. Pr. Rauga
las visiem surengė vaišes, visi 
buvo pavaišinti kavute, pyra
gais, užkandžiais. Žmonių prisi
rinko apie 150, o gal ir daugiau.

Užkandžių metu buvo pagerb
ti bent keli gimtadienio proga. 
Jiem sugiedota Ilgiausių metų.

Tokios kavutės duoda progos 
visiem pabendrauti, arčiau susi
pažinti, pasikalbėti, visus sujun
gia į vieną šeimą, parapiją. Tai

N. A. Lietuvos vyčių septin
tas metinis piknikas bus rugsėjo 
16, sekmadienį, Maironio parke, 
So. QuinsigamončĮ Avė., prie 
White City Shopping Center, 
Shr»»wsbury, Mass.jBus lietuviš
kų rankdarbių, drožinių paroda 
nuo 12 vai. iki pikniko uždary- _ 
mo. Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos choras iš New Britain, 
Conn., 3 v. popiet, atliks dainų 
programą. Diriguoja muzikas J. 
Beinoris. Piknikas bus po sto- ' 
gu. Įėjimas nemokamas, yra vie- 

nemokamai pasistatyti auto
mobilius. Apskrities pirminin
kas Albertas Jaritis kviečia visus 
lietuvius atsilankyti. Jam talkina 
Aleksandras Akule iš Saugus, 
Edmundas Rudis iš So. Bostono, 
Rita Pinkus, Ona Bender, Helen 
Gillius iš Worcesterio, Jonas Ar
lauskas iš Waterburio, Conn., 
Mary Minkus iš Westfield. Pro
gramos vedėjas bus Jonas Stoš
kus iš Providence. Antanas Mi- 
ner iš Worcesterio parodys eilę 
lietuviškų dalykų. Bronė Wis- 
niauskas iš Gardner ir Veronika ' 
Bizinkauskas iš Brocktono 
ruošia kultūrinę parodą.

Pusmetinis Liet, vyčių N. 
Anglijos apskrities seimas bus 
spalio 7 Providence, R. I. Kle
bonas kun. V. Martiniais seimą 
globoja ir aukoja mišias 10:30 
v .r. Posėdžiai bus 1:30 v. parapi
jos salėj, 350 Smith St., Provi
dence. Priešseiminiai šokiai bus 
rugsėjo 29 Liet, piliečių salėj 
So. Bostone. (A.J.)

Marija Mockienė aplankė sū
nų Valentiną, jo žmoną Laimą 
ir jų vaikučius, gyvenančius 
Bufialo, N. Y. Algis ir Ramin
ta Mockai buvo išvykę pas Ra
mintos tėvelius į Bogotą, Ko- 
lumbijon. Vėliau jie dar atosto
gavo šv. Andriejaus saloje.

LB Bostono apygarda rugsėjo 
23 Maironio parke Worcesteryje 
rengia LB apygardos dieną. Bus 
ir meninė programa.

LB Bostono apylinkė rugsėjo 
30 rengia tautos šventės minėji
mą Lietuvių piliečių draugijos 
salėj So. Bostone.

Radijo valandėlės Laisvės 
Varpo rudens parengimas įvyks 
spalio 21.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas įvyks lapkričio 
23.

gražus paprotys.
Vaišės tęsėsi apie dvi tris va

landas.
Šiemet jau nebeveikia Apreiš

kimo parapijos mokykla. Taip 
visur remontuojama, atnaujina
ma. Visur matyti administrato
riaus ranka, švara ir tvarka. Ir 
tai daro gerą įspūdį.

DARBININKE 
GAUNAMOS ŠIOS 

KNYGOS:

Šventasis Raštas, Naujasis 
Testamentas 5 dol.

Dievas Šiandien, kun. dr. J. 
Gutausko 6 dol.

Ištiestos rankos, J. Gailiaus 5 
dol.

Už mylimą Baltiją, A. Bražins
ko eilės 2 dol.

Karnavalo aikštėje, J. Švaisto 
novelės 5 dol.

Didieji dabarties klausimai, 
Dr. A. Maceinos 6 dol.

Dabarties kankiniai, M. Raiš
upio 10 dol.

Alan Mikai, lietuviškos Idl- - 
mės rašytojas, parašęs knygą 
apie saleles Bostono uoste.

Alan Mikai parašė knygą “Ex- 
ploring Boston Harbor” — apie 
Bostono uosto srityje esančias 
saleles. Dirbo jis apie pusantrų 
metų, fotografuodamas ir rink
damas istorines žinias apie Šias 
saleles. Kaip The South Boston 
Tribūne rašo, tai pats jauniau* 
sias rašytojas, esąs vos 20 metų. 
Jis yra kilęs iš So. Bostono.

Alan Mikai yra lietuviškos kil
mės. Jo tėvas Stanley Mikai 
yra žinomas Bostono chirurgas. 
Daug lietuvių perėjo per jo kabi
netą ar buvo operuoti. Seniau 
dr. Mikai savo gydymo kabine
tą turėjo So. Bostone, o dabar 
turi Commonwealth Avė. Dr. 
Mikai kalba ir lietuviškai. Jo se
suo Alice Mikalonis ir dabar 
gyvena So. Bostone. Taip pat 
So. Bostone gyvena ir daktaro 
motina Marija Mikalonienė- 
Makauskienė.

Sveikiname jauną tyrinėtoją 
rašytoją Alan "Mikai ir linkime 
geriausios sėkmės.

Raimundas Žičkus ir jo žmona 
Marija, kurie gyvena Nashua, 
N. H., laimėjo to miesto teniso 
pirmenybes. Raimundas laijnė- 
jo jau antrus metus iš eilės, o jo 
žmona pirmą kartą. Laikraštis 
Nashua Telegraph rugpiūčio 27 
paskyrė daugiau nei pusę pusla
pio aprašymam ir įdėjo fotogra
fijų, kurios vaizduoja dovanų į- 
teikimą.

Steponas Kontautas, kun. 
AlbertojKontauto tėvas, mirė ’ 
ir rugsėj _ _ _____
Šv. Petrp lietuvių bažnyčios.

Vincas ir Norma Šnipai rug
piūčio mėnesį susilaukė trečio 
kūdikio — dukrelės. Vincas Šni
pas yra mokytojas, vėliausios 
kartos ateivis. Jo žmona Norma 
yra Razvadauskaitė, gimusi ir 
augusi Bostone, turi biologios 
magistro laipsnį. Abu jie moks
lus baigė Amerikoje. Visi vaikai 
labai gražiai kalba lietuviškai.

1 buvo palaidotas iš

Iškilmės poniai T. Tattan 
pagerbti

Rugsėjo 28 7 v.v. Lenox vieš
buty Bostone įvyks iškilminga 
pagerbimo vakarienė ponios 
Teofilės Tattan garbei. Teofilė 
Tattan savo didesnę gyvenimo 
dalį paskyrė imigracijos į Ameri
ką darbui, vienintelė mum ži
noma lietuvė, kada mes atvyk- 
davome į šį kraštą. Ji visą savo 
energiją, meilę ir atsidavimą 
skyrė mum, naujai atvykstan- 
tiem iš Europos. Pilna energi
jos ponia Tattan išeina į pensi
ją, ir jos darbo užbaigai yra ruo
šiamas pagerbimas-vakarienė.

Tikime, kad visi jos gerbėjai 
ir iš jos gavę pagelbos emigra
cijos reikaluose, dalyvaus ši
tame pagerbime, sakydami ačiū 
už patarnavimus.

Iškilmės įvyks rugsėjo 28, 
penktadienį, 7 v.v. Lenox vieš
butyje, kuris yra Boylston ir 
Exeter gatvių kampe, Boston, 
Mass. Smulkesnių informacijų 
galima gauti pas ponią Namasky, 
tel. 332-2645.

10%-50% NUOLAIDOS
ant miegamųjų su 2 lovomis, salionų, bufetų su baru, 
sofų, atverčiamų sofų, fotelių, matracų, vieniškų baldų, 
lempų, taipogi ir ant naujausių modelių importuotų 
ir vietinių baldų.

ADOLF SCHRAGER’S 
FURNITURE

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės) Neu> York City
♦ ’ Tel.: TR 9-0400

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

Ruošia Naujos Anglijos apskritis

SekmadlenĮ, RugsOjo-September 16, 1973

MAIRONIO PARKE So. Oulnslgamond Avė. (off Rt. 9). 
Shrewsbury, Mass.

12:00 vai. Pikniko pradžia, rankdarbių paroda
3:00 vai. šv. Andriejaus parapijos choras dainuoja
4:30 vai. šokiai prie gero orkestro

■ v.

Bus skanių Hetuvlškų valgių. Laukiame svečių!

Piknikas bua po pastoge įėjimas nemokamai

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK 
inkorporuotas im 

460 We«t Broeckey, South Boston MttMchMUtti 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

AUMDlr. friMrttont
Mo banko «raktortj taryboje yra adv. Mm J. GrtfcaMa Rdbbb 
su patarnauto jais galima sudlralbttl ir BetuvUkal b TMlaa JUH

cuRMbrr DiviBtaro MATBi
o lUcutara/e—o lysarTmnO^Mt—
♦ •padai Motieaa/e — Sfc • lyaar TacmDapcdt—♦*

--------- Afl AedMMEa OtnapoenAM Dafly —
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darbą. Rugsėjo 7 buvo pirmoji 
repeticija. Choras gražiai giedo
jo rugsėjo 9 per sumą, kai buvo

rą savaitę vyko Kennebunk- 
port, Maine. Iš Brooklyno vie
nuolyno buvo išvykę: viršinin
kas. tėv. Leonardas Andriekus, 
provincijolo patarėjai: tėv. Pau
lius Baltakis, tėv. Juozapas Ba
cevičius, tėv. Komelįjus Buč
inys, o taip pat ir rinkti atsto
vai: tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
tėv. Pranciškus Giedgaudas, tėv. 
Petras Baniūnas.

Dievo diena bus šį šeštadienį, 
rugsėjo 15, 1 v. popiet Šv. Jono 
universitete. Bus iškilmingos 
mišios, koncelebruojamos vys
kupų, po mišių — meninė pro
grama, kurioje pasirodys įvairių 
tautų šokių grupės. Visi kvie
čiami dalyvauti. Kaip važiuoti 
automobiliais, nurodyta skelbi
me. Kas važiuoja traukiniais, 
važiuoti Jamaica linija J iki 
pat galo, iki 168 St. Ten 
paeiti vieną bloką iki 169 St. 
Prie Mays krautuvės yra autobu
sų sustojimo vieta. Važiuoti 
Q 17 A autobusu, kuris nuveš 
tiesiai iki universiteto.

Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje rugsėjo 16 vyskupiškas 
vikaras Msgr. Leonard J. Hunt 
padarys kanonišką vizitavimą. 
Jis dalyvaus 11 vai. mišiose, po 
mišių bus pasikalbėjimas su pa- 
rapiečiais. Klebonas kun. J. 
Gurinskas įsakmiai prašo visus 
parapiečius gausiai dalyvauti 
pamaldose.

Moterų Vienybės pirmas susi
rinkimas po vasaros atostogų 
įvyks rugsėjo (September) 18 d. 
7:30 v.v., 84-13 90 Street, Wood- 
havene, ponios Gorienės na
muose. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Dr. Jonas Algimantas Žukas 
nuo šio rudens pradeda dėstyti 
Baltimorės universitete.

A. a. dr. Juozui Pajaujui at
minti Kultūros Židiniui po 25 
dol. aukojo James Horton, Jo
no Kiaušio ir Vinco Staknio 
šeimos. Nuoširdus ačiū.

9% UŽ PASKOLĄ KULTŪROS ŽIDINIUI

Tėvai Pranciškonai, norėdami pagreitinti Kultūros Židinio statybos Ir 
(rengimo užbaigimą, Išleido PASKOLOS LAKŠTUS—“MORTGAGĖ BONDS 
Už paskolą bus mokama 9%. 1 paskolos lakšto kaina 1000 dol.
Visi paskolos lakštai — Mortgagė Bonds bus atpirkti po penkerių metų. 
Reikalui esant paskolą galima bus atsiimti po 3 metą.
Paskolos grąžinimą Ir nuošimčių mokėjimą garantuoja Tėvų Pranciškonų 
vienuolija ir UTO bendrovė.
Užuot laikę savo santaupas bankuose, kur mokama daug mažesni nuo
šimčiai, investuokime jas j Kultūros Židinį, užp įriedami 9% duodančius 
“Mortgagė Bonds”.
Kuo greičiau išplrkslme “Mortgagė Bonds”, tuo greičiau galėsime įeiti Į 
naujas ir erdvias Kultūros Židinio patalpas.
Užsakant “Mortgagė Bonds” prašom naudotis šio skelbimo atkarpą.

Gerbiami Tėvai Pranciškonai:
Siunčiu čekį /........... už kuriuos prašau atsiųsti Jūsų aukščiau minėtas “Mortgagė
Bonds”.
Ai suprantu, kad už šluos “Bonds” bus mokama 9% metinio dlvldento tokia tvarka: 
8% matinio dlvldento bus Išmokama kas metų ketvirty Ir 5% ekstra dlvldentas bus pridėtas 
atperkant šluos “Bonds" po 5 motųAš turiu teisę šluos “Bonds” Iškeisti po 3 metų, 
bot tada metinis dlvldentas bus tik 8%.

aęe-ęOOT tes proga- Kviečiami nauji dx>
Spaustuvė ~^453-6916
Vienuolynas ^.^......^..455-7068
Kultūros Židinys. .^^887-9865

Lietuviškų dirbinių paroda 
įvyksta šį sekmadienį, rugsėjo 
16 d., nuo 11 v. iki 7 v.v. Re- 
publican Club patalpose, Lef- 
ferts Blvd., tarp Jamaica ir Hill- 
side Avė., Richmond Hill. Paro
da vyksta ryšium su Richmond 
Hill apylinkės 100 metų jubilie
jumi. Birutės Radzivaūienės ini
ciatyva šventės rengimo komite
tas sutiko ir pakvietė LMKF 
New Yorko klubą parodai su
rengti. Parodai vadovauja klubo 
pirm. dr. M. Žukauskienė. Visi 
lietuviai kviečiami į parodą atsi
lankyti.

Kun. Pranas I. Jaraška, atvy
kęs iš Šv. Jurgio parapijos Phi- 
ladelphijoje, lankėsi pranciško
nų vienuolyne Brooklyne, kur 
turi savo draugų bei pažįstamų 
iš studijų laikų Italijoje. Taip pat 
aplankė ir savo draugus New 
Yorke, kur jam teko gyventi. Ku
nigu jis įšventintas Romoje. Pir
mąsias mišias laikė 1972 gruo
džio 24 Šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Dabar eina vikaro pa
reigas minėtoje Šv. Jurgio para
pijoje Philadelphijoje.

Maironio lituanistinė mokyk
la pradėjo naujus mokslo metus 
rugsėjo 9. Į mokymo darbą įsi
traukė naujų mokytojų, atėjo ir 
visa eilė naujų mokinių.

Visi tėvai nuoširdžiai prašomi 
savo vaikus leisti į šįą šeštadie
ninę mokyklą ir tuo praturtin
ti vaikų gyvenimą.

Labai prašomi leisti vaikus j 
aukštesniąją mokyklą, kuri taip 
pat pradėjo savo darbą drauge su 
Maironio mokykla tose pačiose 
patalpose. Į šią mokyklą kviečia
mas jaunimas, jau baigęs Mai
ronio lituanistinę mokyklą. Šie
met veikia tos mokyklos tik vie
na klasė. Tėvai prašomi paska
tinti vaikus. Tai labai gera pro
ga praturtinti jų jaunystę bran
giomis žiniomis apie Lietuvą, 
lietuvių kalbą, literatūrą, kultū

ristai su entuziazmu stoti į cho
rą. Choras mokosi nauju giesmių | 
ir dainų ir rengiasi savo meti
niam koncertui. Chorui vado
vauja muzikas Algirdas Kača
nauskas. < |

Balio 100 skyriaus susi
rinkimas šaukiamas rugsėjo 16, ! 
sekmadienį, 12:30 v. popiet Bal
fb namuose, 105 Grand 'St., Į 
Brooklyne. Visi nariai prašomi / 
dalyvauti.

N. Y. tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja Jadvyga Matu
laitienė, išradėjo 24 metus. Re
peticijos būna laekvieną penkta
dienį 6 v.v. Apreiškimo parapi
jos salėje. Kviečiamas jaunimas 
įsijungti į grupę. Grupė pasi
rodys šį šeštadienį Dievo dieno
je, kuri rengiama šv. Jono uni
versitete.

Už a.a. Anelės Rekašienės 
vėlę jos mirties metinėse mi
šios su egzekvijomis bus auko
jamos Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj Paterson, N.J., rugsė
jo 15, šeštadienį, 10 vai. ryto. 
Mišias užprašė sūnus Juozas 
bei Jurgis ir Ona Rekešiai.

Vera Yomantienė, ilgametė 
Darbininko skaitytoja ir rėmėja, 
gyv. Floridoj, vasaros atostogas 
praleido Augusta, Maine. Iš ten 
sveikina savo drauges New Yor- 
ko apylinkėj, kur anksčiau gy
veno ilgus metus.

s

Praturtinkime 
jų jaunystę 
žiniomis 
apie Lietuvę!

Loup City, Nebraska, buvo 
atvykęs į New Yorką ir čia, 
J. Giedraičio lydimas, apžiū
rėjo statomą Kultūros Židinį 
ir lankėsi Darbininko re
dakcijoje. Jis yra veterina
rijos gydytojas, dirbęs įvai- 

. riose įstaigose, dabar turi 
savo didelį gyvulių ūkį.

Ieškomi broliai: Petras Mic
kevičius ir Ona Brusokienė, 
gyV. Brooklyne. Ieško sesers sū
nus Petras Kurapka. Prašom ra
šyti: A. Trinkūnas, 233 Grace- 
dale Blvd., Weston, Ont. Canada 
M9L 2C3.

John McCormack minėjimas 
WNYC radijo programoj rugsėjo 
16. N.Y. miesto radijo stotis 
WNCN 93.9 FM bangomis rug
sėjo 16, sekmadienį, nuo 10 iki 
10:55 PM transliuos specialią 
programą “John McCormack 
minėjimas”. Programos vedėjas 
Desmond Jennings. Programos 
dieną sueina 28 metai nuo 
Count John McCormack mirties.

PASKIRTA LIETUVIŠKŲ MIŠIŲ PREMIJA

Rugsėjo 9 Newarke pas muzi
ką Klemensą Bagdonavičių po
sėdžiavo komisija, kuri buvo su
sipažinusi su konkursui atsiųsto
mis lietuviškomis mišiomis.

Konkursą skelbė žurnalas Mu
zikos Žinios. Premija buvo 400 
dol. Jos mecenatas — muzikas 
Klemensas Bagdonavičius. Bu
vo atsiųstos 5 mišios.

Balsų dauguma atrinktos mi
šios, parašytos Kristaus Rūpin
tojėlio garbei, pasirašytos Ak
menėlio slapyvardžiu.

Atidarius voką, paaiškėjo, kad 
šių mišių autorius yra kun. Ge- 
<diminas Šukys, gyvenąs Lietu
voje, Zarasuose, žinomas mu
zikas, kompozitorius.

Vertinimo komisiją sudarė:

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas Cypress Hills rajone Brook
lyne, antram aukšte, naujai atre
montuotas. Patogus šeimai su 
dviem vaikais. Skambinti tel. 
647-1160 po 5 PM.

Pigiai parduodamas vienos 
šeimos namas New Yorke, 
Bronx. Skambinti 378-1568.

DIEVO DIENA

KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI
paskola su 9 procentais

Tėvas Paulius Baltakis, staty
bos komiteto pirmininkas, pra
neša:

Kultūros Židinio statyba artėja 
prie pabaigos. Kontraktorius už
tikrina, kad' visi darbai bus 
baigti dar šį rugsėjį.

Kontraktoriai paprastai pa
gražina, bet žinant, kiek yra be
likę nebaigtų darbų, galima tikė
ti, kad šį kartą savo pažadą

I ištesės.
I Taigi rugsėjo pabaigoje ar 
I spalio pirmose savaitėse turėsi- 
| me baigtą Kultūros Židinį: su 
I visom grindim, lubom, šviesa, 
I apšildymu bei apšaldymu, su į- 

rengtais patogumais ir dažytom 
—sienom. __

Beliks neįrengta tik scena ir 
virtuvė ir nesupirkti baldai.

Nors mūsų statybos fondas vi
siškai išseko ir kbntraktoriui ap
mokėti iki spalio mėnesiu pra
džios dar turime sutelkti apie 
$60,000, tačiau, norėdami pa
skubinti visos statybos baigimą, 
sudarėme sutartis, ir kai kuriem 
bendrajame kontrakte nenu
matytiem darbam.

Yra reikalingi būtiniausi 
scenos ir virtuvės įrengimai, kad 
galėtume gauti valdžios leidimą 
naudotis patalpomis.

Scenos ir virtuvės įrengimai 
bei baldų įsigijimas reikalauja 
ne tik nemažo pinigo, bet ir lai
ko. Norint spalio mėn. juos turė
ti, tenka jau dabar užsakyti ir pa
sirašyti sutartis.

Šios rizikos, deja, negalime 
imtis, neturėdami garantijos, 
kad būsime pajėgūs laiku atsi
lyginti. Pagal kontraktą ar pirki
mo sutartį už atliktą darbą ar pri
statytą prekę turi būti sumokė
ta per 15-30 dienų.

pirm. Algirdas Kačanauskas, se.- 
kretorius-mecenatas Klemensas 
dras Aleksis, -Jonas Čižauskas, 
Antanas Giedraitis iš Chicagos. 
Posėdyje dalyvavo A. Kačanaus
kas, J. Čižauskas, K. Bagdona
vičius. Kiti savo.balsus buvo 
atsiuntę paštu.

GRAŽU NAUJOJE 
ANGLIJOJE,

ypač rudenį, kai medžių lapai keičia spalvas. Kitiems 
geriau patinka rudens grožis, nei pavasario.

Atitrūkę nuo kasdieninių darbų Ir miesto triukšmo, 
aplankykite Ir Įsitikinkite. Visada galite apsistoti pas 
seseles keliom dienom, savaitei, mėnesiui Ir Lt. čia 
rasite malonų priėmimų Ir lietuvišką maistą.

Mūsų adresas:

Sisters of the Immaculate Conceptlon 
Convent

Putnam, Conn. 06260.
Tel. (203) 928-5828 arba (203) 928-3135

Žinodama, kad per tokį trum
pė laiką nebus įmanoma aukų 
būdu sutelkti visos sumos staty
bai baigti ir būtiniausiem įren
gimam atlikti,

Lietuvių Pranciškonų provin
cija išleido $100,000 vertės pas
kolos lakštus — . Mortgagė 
Bonds.

— Vieno paskolos lakšto vertė 
yra tūkstantis dolerių.

Už šią “Mortgagė Bond” 
formos paskolą bus mokama 9 
proc.

— Nuošimčiai bus išmokami 
kas metų ketvirtis.

— Visi paskolos lakštai bus at
pirkti po penkerių metų.

— Reikalui esant, paskolą bus 
galima atsiimti po 3 metų.

— Taip pat, su Tėvu Pranciš
konų sutikimu, šios paskolos 
lakštus bus galima parduoti ki
tam asmeniui bet kuriuo laiku.

— Paskolos grąžinimą ir nuo
šimčių mokėjimą garantuoja Tė
vų Pranciškonų vienuolija ir 
Lito Bendrovė.

Kadangi yra labai svarbus lai
kas, aš nuoširdžiai prašau už
sisakyti šiuos Mortgagė Bonds” 
kiek galima greičiau, naudojant 
Darbininke įdėto skelbimo at
karpą.

— Kad neprarastume 
banko mokamų nuošimčių, čekį 
prašom rašyti spalio mėnesio 1 
dienos data.

— Mums svarbu kuo greičiau 
sužinoti, kiek mes spalio mėnesį 
turėsime pinigo, kad galėtume 
tuoj pat užsakyti scenos ir vir
tuvės įrengimus ir užpirkti bal
dus.

Mieli Lietuviai! Kurie galite 
ateiti j pagalbą papildoma auka, 
maloniai esate laukiami.

Kurie galvojate, kad pagal sa
vo biudžetą jau atidavėte savo 
dalį, nusipirkite bent vieną pa
skolos lakštą, duodantį Jums ga
rantuotą 9% metinį dividendą.

Pirkdami šios paskolos lakš
tus, Jūs ne tik pagreitinsite Kul
tūros Židinio statybą ir jo į- 
rengimą, bet sykiu protingai 
investuosite savo santaupas — 
nė vienas bankas nemoka 9%.

Šluos “Mortgagė Bonds” prašau užregistruoti:

Mano vardu ............................................... .

Mano vardu lygiom taisėm su .

Šokančiu vardu ..............................
paskiriant mano kaip legalų globėją.

Pavardė Ir vardas

Adresas

Sočiai Securtty numeris

Parašas

Prašom siųsti: Francltcan Fathors 
c/o Litas Investlng Co., Ine. 
88-01 114 Str., 
Richmond Hill, N.Y., 11418 
Tatof. 212 —441-8799

Maldos, pamaldų Ir susitelkimo valandos Dievo garbei Įvyksta rugsėjo 15 dieną, 1 vai. pp. 
šeštadienį, šv. Jono Universitete Grand Central ir Utopla Parkways, Jamaica.

Visi lietuviai kviečiami Ir visi laukiami

ypač organizacijos su savo vėliavomis Ir uniformomis bei tautiniais drabužiais.

“Pavergtų Tautų Tautinių šoklų Šokėjai“ atliks meninę programą. Dalyvauja Now 
Yorko Lietuvių Tautinių šoklų Ansamblis, vad. Jadvygai Matulaitienei.

Įėjimas nemokamas. Automobiliais Ir autobusais Įvažiuoti Ii Union Tumplke prie 175
St., Gate 4; Utopla Pkwy. Gate 2 ar 3; Grand Central Pkwy. Gate 7 ar 8

Užbaigiama Sv. Tėvo palaiminimu.

LIETUVI, DALYVAUK IR KITUS PARAGINKI

s


