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Savaitės įvykiai OPIAUSIOS SIOS DIENOS ŽAIZDOS 
Rugsėjo 3-10

Tarp amerikiečių ir lietuvių

Iš dienoraščio Vilniaus žydo,
kuriam pavyko repatrijuoti į Izraelį

Prezidentui Fordui 
amnestavus Nixoną

Prezidento Fordo visuotinio 
šlovinimo mėnuo baigėsi, kada 
jis ėmė rodytis su konkrečiais 
darbais. Svarbiausias savaitės 
žingsnis, suskaldęs opiniją, bu
vo prezidento paskelbta rugsėjo 
8 amnestija R. Nixonui už nusi
kaltimus ar tariamus nusikalti
mus jo prezidentavimo metu. 
Nixonas į tą paskelbimą per po
rą valandų atsakė, kad amnesti
ją jis priima, apgailestauja savo 
klaidingus sprendimus dėl 
Watergate, kurie daugeliui ge
ros valios žmonių davė pagrin
dą laikyti juos nelegaliais ir sa
vanaudiškais.

Į Nixono žodžius netenka 
daug dėmesio kreipti, nes tai žo
džiai politiko pragmatiko, kuris 
vakar sakėsi esąs teisus, šian
dien save kaltina — pagal rei
kalą. Gal būt, ir prezidentas 
Fordas kreipia į savo žodžius 
tiek dėmesio, kiek jie šiuo me
tu naudingi. NYT ir prikišo, kad 
anksčiau prezidentas žadėjo ne
siskubinti su sprendimu dėl 
Nixono ir neužbėgti už akių 
Jaworskio išvadom šioje byloje. 
Dabar aiškinama, kad savo žo
džius prezidentas pakeitęs, kai 
patyrė iš Jaworskio, jog bylos 
reikalas užtruks keletą mėnesių, 
o gal ir metus.

Nixono amnestavimas suskal
dė vieningą pritarimą Fordui. 
NY Times ir Monitor jo elgesį 
pavadino “dvilypio standarto” 
•vartojimu. Dem. Muskie pavadi
no “neišmintingu veiksmu”. 
Daugelis demokratų jam pritarė. 
Daugelis respublikonų pritarė 
prezidentui. Prezidento spau
dos šefas protestui prieš amnes
tiją pasitraukė.

Vadinasi, baigėsi prezidento 
“medaus mėnuo”.

(Prezidentas pareiškė, kad 
Nixonas ilgai neturės nešališko 
teismo, nei nešališkos opinijos. 
Ir tikrai: kai vieni kaltina, kad 
Nixonas uzurpavęs Kongreso 
teises, tai kiti primena, kad jos 
uzurpuotos jau nuo Roosevelto 
laikų; kai vieni kaltina, kad 
Nixonas pradėjęs Cambodijos 
karą, kiti primena, kad Vietna
mo karas buvo pradėtas Ken
nedy ir tęstas Johnsono; kai 
vieni Nixoną kaltina dėl kišimo
si į Čilės reikalus, tai kiti prime
na, kad slaptoji 40 asmenų tary
ba ČIA kištis į svetimos valsty
bės reikalus buvo sudaryta Ken- 
nedy; kai vieni kaltina Nixoną 
dėl nelegalaus pinigų ėmimo 
rinkimų reikalam, tai kiti iškelia, 
kad ir kaltintojai pinigus ėmė iš 
tų pačių “pieninių”.

Jau iš šiokios tokios perspek
tyvos matyti, kad Nixono kaltė 
buvo ta, jog į korupcijos pri
pildytą taurę jis įliejo paskuti
nius lašus, kurie perpildė taurę 
ir išsiliejo viešai pastebima 
skandalinga bala. Jis dėl to pa
smerktas.

Opinija ragina grįžti prie tie
sos ir padorumo. Bet ar bus tik
rai grįžtama? Nes ir Nixonas ir 
kiti išaugo tokioje Amerikos filo
sofų sukurtame tiesos ir padoru
mo supratime, pagal kurį tiesa 
esanti tai, kas šiuo metu nau
dinga.

Nixono katastrofa parodė, į 
kokį akligatvį atvedė pragma
tizmo filosofija, įkalbėta, kad tai 
tautinė Amerikos filosofija. Tai 
pačios tos filosofijos bankrotas. 
Bet ar tas jos akivaizdus bank
rotas apsaugos kitus nuo ėjimo 
tuo pačiu keliu?

-o-
Prezidentas Fordas tęsia 

Nixono politiką dėl didžiausio 
palankumo principo Sovietų 
prekėm, o svarbiausia dėl Ame
rikos Import-Export banko ga-

Amerikiečiai sujudo dėl pir
minių rinkimų, kurie vyksta 
daugelyje valstijų šią savaitę. 
Tačiau daug daugiau sujudo dėl 
prezidento Fordo paskelbtos R. 
Nixonui amnestijos. Kodėl Nixo- 
nui, o ne patarėjam, kurie nu- 

rantuotų kreditų Sovietam. Kis- 
singeris derasi su senatoriais 
Jacksonu, Javits, Ribicoffu ir jau 
surado formulę senato pasiprie
šinimui palaužti: esą Sovietai iš- 
leisią kasmet per 50,000 žydų, 
neatleisią iš darbo pareiškusių 
norą emigruoti ir kitaip tokių ne- 
maltretuos. t Sovietai derybose 
tiesiogiai nedalyvauja. Už juos 
reikalą aiškina Kissingeris. 
Sprendimas būsiąs paskelbtas 
savaitės-poros eigoje.

Sovietai paleido iš kalėjimų 
eilę žydų. Paleido ir Simą Ku
dirką. Teigiama, kad tuo nori 
palenkti Amerikos Kongresą 
greičiau į nuolaidas, nes Sovie
tam ir šiemet reikia jau ne tik 
pinigų statybom, bet ir javų. 
Brežnevo pareiškimu, derlius 
Sibire ir Kazachstane šiemet 
menkesnis, nebu buvo tikėtasi.

Diplomatinę ekspansiją So
vietai sustiprino. Pažadėjo Egip
tui vėl duoti ginklus. Norvegi
ją spaudžia bendrai valdyti 
Špicbergeno salų grupę Arkti
koje. Tai susilpnintų Nato šiau
rinį sparną, kuris dengia Sovie
tų karinių laivų judėjimą nuo 
Murmansko pusės. Tuo pat me
tu Sovietai remia ginklais ir pi
nigais Afrikoje Somaliją. Joje ga
vo naudotis uostu ir aerodro
mais, iš kurių gali kontroliuoti 
Indijos vandenyną. O Somalija 
yra pagrindinis priešas Etiopi
jai, kurią dabar nusilpnino ka
riuomenės perversmai.

Nixono Brežnevo susitarimo 
dėl atominių bandymų mažini
mo — nesirengia nė siūlyti se
natui tvirtinti. Pentagonas pro
testuoja prieš vienašališką jo 
naudą Sovietam.

Nato susirūpino trim daly
kais: Graikijos kariuomenės pa
sitraukimu, Olandijos karinių jė
gų sumažinimu, Olandijos pasi
priešinimu, kad Nato viršininku 
būtų paskirtas Fordo siūlomas 
gen. A.M. Haig. Italijos socia
listai dar susirūpinę, kad Ameri
ka neišspaustų iš Italijos prezi
dento Leone naujų bazių vietoj 
galimų prarasti Graikijoje. Dėl 
to su prezidentu rugsėjo 25 į 
Washingtoną nori vykti ir so
cialistų atstovai.

Izraelis susirūpinęs, kad J.V. 
vėl spaus Izraelį atiduoti naujas 
teritorijas arabam. Dėl to Kis- 
singerio populiarumas Izraely 
sumažėjęs.

Kissingerio vis nepalieka ra
mybėje. Kongresm. Harrington, 
Mass., reikalauja apklausinėji
mo dėl ČIA kišimosi į Čilės 
reikalus. Esą ČIA direktorius 
Colby liudijęs, kad ČIA buvo 
leista 1970-73 8 mil. dol. pa
pirkinėti Čilės veikėjus ir spau
dą Allendei nušalinti. To paties 
Colby liudijimu, buvo sudary
tas 40 asmenų komitetas ČIA 
veiksmam kontroliuoti — pritar
ti ar atmesti. Komitetas sudary
tas dar prezidento Kennedy. 
Nixono metu tam komitetui va
dovavęs prezidento patarėjas 
Kissingeris. Žinias apie tai skel
bė NYT pirmame pusi.

Graikijoje nuotaikos prieš 
amerikiečius tiek įkaitusios, kad 
Amerikos atstovo Tasca išleistu
vėse atsisakė dalyvauti atsto
vybėje dirbą graikai. Iš 700 pa
kviestųjų tedalyvavę iš viso 200- 
300.

Gallupas rado, kad Fordas 
pralenkia Kennedy kaip kandi
datas į 1976 prezidentus san
tykiu 57:33.

teisti kalėti? Kodėl Nixonui, o 
ne dezertyram iš kariuomenės?

Kai kurie pareigūnai, atsista
tydindami iš Fordo štabo ar 
Jaworskio štabo, norėjo de
monstruoti savo protestus.

Nors laikai įsiūbavo palinki
mą į anarchiją, bet patikimiau 
yra kad šie protestai aprims.

-o-
Lietuviai, Australijos ir N. 

Zelandijos lietuviai, sujudo 
dėl Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą pripažinimo.

Australijos lietuviai parodė di
delio aktingumo ir vieningu
mo protestui ir į jį įtraukė 
australus, išleisdami “Mūsų Pa
stogės” didžiąją dalį anglų kal
ba. Joje rašoma kad senatorius 
Greenvvood pateikė senatui Bal
tų peticiją, kurioje prašoma lai
kyti neteisėtu aktu Whitlamo 
pripažintą Baltijos kraštų 
aneksiją. Po debatų senato opo
zicijos lyderis Withers pasiūlė 
vyriausybės aktą atšaukti. Klau
simas atidėtas kitai dienai svars
tyti.

Iš N. Zelandijos pranešimo 
neturime.
♦ -o-

Amerikos lietuvių tarpe gy
viausias Simo Kudirkos laisvės 
klausimas, radęs naujo ir plataus

Vargonininkų-Muzikų Sąjungos seimas Apreiškimo parapijos salėje rugsėjo 2. Pirmoje
eilėje iš k. A. Kačanauskas, JAV LB Krašto Valdybos pirm. J. Gaila, V. Mamaitis, kun. K. 
Pugevičius, kun. kleb. Pr. Raugalas, A. Aleksis, J. Augaitytė, Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, prel. J. Balkonas. (Aprašymą žiūr. 6 psl.) Nuotr. P. Ąžuolo

KVIETIMAS KUDIRKOS REIKALU
Rugpiūčio 29-30 visos JAV 

telegramų agentūros patvirtino 
žinią — Simas Kudirka paleistas 
iš kalėjimo ir yra išvykęs pas sa
vo šeimą į pavergtą Lietuvą. 
Žinia pasiekusi Vakarų kores
pondentus per žinomą rusų di
sidentą mokslininką Andrei Sa
charovą.

Nors valstybės departamen
tas, nežiūrint “Americans for 
Simas” ir JAV LB krašto valdy
bos tiesioginio ir per kongresi
nius kanalus kreipimosi, kol kas 
atsisakąs žinią patvirtinti, tenka 
vis dėlto patikėti jos teisingu
mu. Nepaprastai yra patenkinti 
JAV kongreso nariai, talkinę Ku
dirkos laisvinimo akcijoj, ypač 
jos iniciatorius kongr. Robert P. 
Hanrahan. Jam JAV LB krašto 
valdyba šiomis dienomis yra su
teikusi LB garbės nario titulą.

Stengiamasi, kad artimu laiku 
Sovietai leistų Kudirkai su šei
ma išvykti į JAV-bes.

Tačiau džiaugsmas, matant 
šią pavergto žmogaus tragediją 
teigiamai besisprendžiant, ver
čia mus pagalvoti apie Kudir
kos ir jo šeimos ateitį. Prieš akis 
Kudirkos sustiprėjimas po sun
kių kalėjimo kančių ir, tikimės, 
kelionė į JAV-bes ir jose įsikū- 

atgarsio amerikiečių spaudoje. 
“Daily News” vedamajam rašė, 
kad J.V. diplomatai turi progą 
atpirkti tautos garbę, kurią jie 
pažemino Kudirką išduodami. 
“Baltimore Morning Sun” taiko 
liberalam, kurie kalba už laisvę 
kitiem, bet slepiasi tarsi pel
kėj ar už akmens, kai iškyla Lie
tuvos, Latvijos, Estijos nepri
klausomybės klausimas. “Los 
Angeles Herald Examiner” ta
ria, kad Kudirka tampa šaukian
čiu simboliu apie neišmintį mū
sų užsienio politikos, kuri tar
nauja totalistiniam režimui, lai
kančiam asmenį tik priemone.

“Sunday News” vedamajam 
ragina vyriausybę spausti Mask
vą, kad išleistų Kudirką į lais
vę, kurios jis pradėjo siekti taip 
seniai ir su tokia didele asme
nine rizika.

-o-
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Tarnybos pranešime yra vienas 
didžios svarbos džiuginantis ir 
pastangas žadinantis faktas. Esą 
“pardavus Kansas City lietuvių 
parapiją, Vatikano įsikišimu, 
vyskupija buvo priversta gautus 
pinigus užšaldyti — ‘kol lietu
viai vėl steigs naują parapiją’.” 

Tai reikšmingas precedentas 
parapijų turtui išlaikyti lietuvių 
rankose.

rimas. JAV LB krašto valdyba, 
įsipareigojusi apmokėti visas 
Kudirkos ir jo šeimos kelionės į 
Ameriką išlaidas, yra įsteigusi 
specialų Kudirkos Fondą. Šio 
fondo lėšos bus naudojamos ap
mokėti išlaidom, susijusiom su 
Kudirkos laisvinimo akcija ir jo 
įsikūrimu Amerikoj. Tenka pa
žymėti, kad ligi šiol visa “Ame
ricans for Simas” organizacijos 
veikla buvo išimtinai finansuo
jama JAV LB krašto valdybos.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Altą pasveikino prezidentą
Altos vardu pirm. dr. K. Bo

belis pasiuntė naujam JAV pre
zidentui G. R. Fordui sveikini
mą, pasidžiaugdamas jo pra
eities laimėjimais, reikšdamas 
pasitikėjimą, kad jo vadovauja
mas kraštas nugalės vidines ir 
ekonomines problemas, ir paža
dėdamas lietuvių paramą. Mili
jono lietuvių kilmės amerikiečių 
vardu buvo pareikšta viltis, kad 
JAV nepakeis savo politikos — 
nepripažinti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių inkorporaci
jos. “Už geležinės uždangos

Rusiškas laikraštis “Grani”, 
Frankfurt a. M., Nr. 87 - 90 
paskelbė Valerij Tarsis parink 
tas ištraukas iš dienoraščio, ku
rį rašė Vilniaus žydas Schalom 
Jossman, kuriam pasisekė re
patrijuoti. Ištraukas pakartojo 
vokiškas “ZeitBild” (pasiekęs 
redakciją K. Č. dėka). Ištraukos 
yra įdomios kasdieninio sovie
tinio gyvenimo smulkmenų mo
zaika, kaip tai pavadino Tarsis.

- o -
“Draudžiama apie teisybę 

galvoti” — pradeda savo dieno
raštį vilnietis Schalom Jossman. 
Bet jis norėtų teisybę surašyti, 
rizikuodamas kalėjimu ar kace- 
tu, nes jis gyvena Vilniuje, kuris 
yra Sovietų valdžioje ir kur sa
kyti teisybę yra kriminalinis nu
sikaltimas.

Esu pilnametis
1964 spalio mėn. Jossmanas 

buvo 18 metų, vadinas, pilna
metis. Bet tai nedaug ką reiš
kia. Ironiškai jis įsirašo: “Esu 
pilnametis ir turiu balsavimo 
teisę. Tai reiškia: rinkimuose 
.atiduoti balsą, kai agitatoriai 
ateis nusigabenti mane į rinki
mų būstinę. Ir jeigu nenueisiu 
į rinkimų būstinę, tada atvyks 
milicija ir nusigabens į milici
jos būstinę.

Tokia yra sovietinė demokra
tija”.

Opinija apie žydus
Jossmanas galėjo studijom 

įsirašyti tik į vakarinius poli
technikos instituto kursus. Jo 
šeima neturėjo pinigo studijom, 
tai jis dirbo žaislų fabrike kaip 
sandėlio darbininkas, gaudamas 
80 rublių. To užtekdavo tik tik 
pavalgyti. (Vakarinių kursų stu-

Lietuvių visuomenė yra pra
šoma gausiai aukoti Kudirkos 
Fondui, aukas siunčiant:

Simas Kudirka Fund, Account 
Number 153026-7, Liberty Fe- 
deral Savings & Loan Ass’n, 
202 N. Broad St., Philadelphia, 
Pa. 19102.

Atminkim, kad Simas Kudirka 
savo šuoliu laisvėn daug pasitar
navo Lietuvos laisvės troškimo 
skleidimui. Nepagailėkim mes 
jam, pakėlusiam kalėjimo kan
čias, savo piniginės aukos.

JAV LB Krašto Valdyba

esančių žmonių laisvės viltys 
yra nukreiptos į Jus. Pasitikim, 
jog Jūs darysit viską, kad jų 
laisvės viltys išsipildytų”, — 
tais žodžiais baigtas sveikini
mas.

Sveikinimas Rockefelleriui
Nominavus Nelsoną A. 

Rockefellerį JAV viceprezi
dentu, dr. K. Bobelis Altos var
du pasiuntė sveikinimą, pasi
džiaugdamas juo kaip žinomu 
žmogaus teisių gynėju. Pareiškė 
viltį, kad Rockefelleris turės 
minty komunistinę Lietuvos ir 

(nukelta į 2 psl.) 

dentai stipendijų negauna).
Su darbovietės viršininku 

Kasjukas (?) Jossmano santykiai 
geri. Viršininkas nesivaržo at
virai pasakyti savo nuomonę, 
kuri tarp UdSSR gyventojų yra 
populiari:

“Kodėl ne visi žydai yra san
dėlių darbininkai? Kodėl visi 
žydai yra inžinieriai, gydytojai 
ir spekuliantai?” Ir: “Jeigu ne 
tavo žydai, aš būčiau nepriklau
somos Lietuvos ministeris. Žy
dai atnešė revoliuciją į Lietu
vą, ir Lietuvos idiotai žydų pa
klausė”.

Jossmanas dėl to nesijaudina. 
Jis tik rūpinasi žaislų fabrike 
dirbti tol, kol jis taps inžinie
rium. Tada bus įdomiau: tada 
jis gaus 120 rb. (kurių perkamo
ji vertė bus apie ketvirtadalis 
ar trečdalis to, ką uždirba Švei
carijos inžinierius).

Pakeliui į atostoginius darbus
Per atostogas studentai atlieka 

praktikos darbus savo specialy
bėje, bent formaliai. Ir Jossma
nas 1965 buvo pasiųstas į sov- 
chozą Kryme į vynuogynus. To
kia tai inžinieriaus specialybė.

Jis keliavo su filologų grupe, 
kurioje karštai buvo ginčijamasi 
apie uždraustą Jossif Brodskij 
lyriką. O Jevtušenko bei kitų 
oficialių poetų niekas nė nesu
minėjo.

Paskirtą sovchozą galutinai 
pasiekė pėsčias, nes sovchozo 
direktorius užmiršo atsiųsti au
tobusą. Pakelėse plakatai ska
tino: “Pasivykim ir pralenkim 
JV gamybą mėsos, pieno, sviesto 
srity”.

Sovchoze
Nakvynei tebuvo “Lenino 

kambarys” su plikom grindim. 
Merginos taip buvo įkurdintos 
jau du mėnesiai.

Rytą sovchozo direktorius 
Košin supažindino su darbu iki 
vasaros galo. Reikės sudoroti 
dienai penkias lyses po 100 
metrų ilgio. Už tai bus mokama 
po 2 rb. Darbas pradedamas 
4 vai. ryto. Jossmanas apie darbą 
atsiliepia: “Visą dieną kepinan- 
čioj saulėj. Kankina troškulys, 
bet šalto vandens nėra. Ir dau
giau kaip penkias lyses nesu
tvarkysi nuo pat ankstyvo ryto. 
Dėl to einam anksčiau gulti. 
Neragina po sovchozą pakiemi- 
nėti, o sovchozo komendante 
lietuviam studentam paaiškino: 
“Mūsų žmonės yra bjauriai chu
liganiški. Neseniai jie prižiū
rėtoją Genką sudorojo peiliu, 
o sargybinį primušė lazdom”.

Kai vakarais klubas atidaras, 
visi sovchozo darbininkai geria 
iki nusigėrimo, net draugovi
ninkai (pagalbinė milicija) — 
kas tada tvarkos žiūrės. Žino
vai sugeba pavogti vyno iš sov
chozo vynyno. O šiaip sovchozo 
krautuvėje tegali pirkti duonos, 
vodkos ir vyno. Duonos ne vi
sada, bet vodkos ir vyno niekad 
netruks.

Kitaip gyvena tik direktorius
Svečiai darbininkai iš “euro

pinių” respublikų sako, kad gy
venimas čia skurdus, monoto
niškas, palyginti su jų kraštais, 
nekalbant jau apie Ameriką. 
Tik direktorius, žinoma, kitaip 
gyvena. Jo tikroji būstinė yra 
ne sovchoze, bet, kaip papras
tai Sovietų Sąjungoje, artimiau
siame mieste. Jo abidvi duk
ters pasikvietė keturis studen
tus, su kuriais buvo susidrauga
vusios. “Atvykite pas mus į Se
vastopolį; tik užčiaupkite bur
nas ir užmerkite akis! Mes gy
vename ne blogiau kaip milijo
nieriai amerikonai”.

. . . Ameriką pasivyti ir p ra-4 
lenkti . . . Tuos žodžius partijos 
direktorius priėmė į širdį ir 
įsitaisė prabangiai. Jis sukiojasi 
dažnai girtutėlis — tuo jis su
silygina su sovchozininkais.

Komsomolo organizacijos sek
retorė — manot, aistringa ko
votoja už marksistinio leninis- 
tinio plano įvykdymą mėsos ga
mybos srity? O ne. Ji taip pat 
tik žmogus. Ji su draugu nusi- 
gėrus guli pakelės griovy.

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

(Tąsa iš praeito nr.)

Valdžia: tikinčiųjų skaičius 
mažta

“Tikinčiųjų mažėjimas nulė
mė ir tai, — dėsto P. Migu
tis, — kad kai kurios religinės 
bendruomenės, ypač miestuose, 
buvo sustambintos .. .niekas 
“neniekina” užsidariusių baž
nyčių”?

Tikintieji: valdžios skaičiai 
netikri

Ar buvo sumažėjęs tikinčiųjų 
skaičius, kai tarybinė valdžia 
uždarė Vilniaus Katedrą, Kauno 
Soborą, Klaipėdos Taikos Kara
lienės šventovę ir daugelį kitų 
bažnyčių? Ar galima labiau iš
niekinti bažnyčias, kaip padarė 
tarybinė valdžia, daugelį jų pa
versdama sandėliais, sporto sa
lėmis, kino teatrais, ateistiniais 
muziejais?

”1972 mętais pirmą komuniją 
priėmė apie 20 tūkstančių vaikų, 
nors I-IV klasėse jų mokėsi dau
giau kaip ketvirtis milijono”.2

Iš Vilniaus žydo 
dienoraščio
(atkelta iš 2 psl.)

Kas daugiau uždirba?
1966 Jossmanas, kaip studen

tų korespondentas, nuvyko į 
Armėniją. “Apie kiekvieną 
miestą pasiryžau parašyti po du 
reportažu: vieną sau pačiam — 
kaip viskas tikrai yra; antrą laik
raščiam — kaip sovietinės žur
nalistikos etika reikalauja — sal
džių melų”.

Ir toliau jis pasakoja iš sau 
skirtų užrašų, kaip jį apšvietė 
gydytojas Spartakas, su kuriuo 
Jossmanas skrido drauge lėktu
vu. Gydytojas pakvietė jį pas 
save. Bet šeimininkas rado staig
meną: kol jis buvo Maskvoje, 
jo butas* buvo apiplėštas (ir tai 
jau trečias kartas). Išgabenta net 
skalbiatnoji mašina. Erevane 
vagys gyvuoja, nes “milicija, va
gys ir plėšikai yra geri drau
gai. Kiekvienoj nuovadijoj yra 
atskira vagių gauja, atskira mi
licijos grupė. Vagys moka kyšio 
porą tūkstantinių, ir milicija už
merkia akis ... Aš nežinau, kaip 
tas reikalas yra Amerikoje, bet 
Armėnijoje menkas vagis turi 
didesnes pajamas negu geras 
profesorius”, pareiškė Sparta
kas.

Gyvena ne menkiau ir speku
liantai. Užsieniniai turistai iške-

Čia Mišutis pasakė netiesą. 
1972/1973 m.m. pirmosiose 
keturiose klasėse mokėsi maž
daug po 57,000 vaikų (žr. “Lie
tuvos TSR gyventojai”, V., 1973, 
P. 175), t.y. mažiau kaip ketvir
tis milijono. Be to, kasmet Pir
majai Komunijai ruošiasi tik vie- 
nerių metų vaikai. 12% vaikų 
Lietuvoje yra nekatalikai: rusai, 
žydai, latviai ir kt. Pirmajai 
Komunijai kasmet turėtų ruoštis 
apie 50 tūkstančių vaikų. Faktiš
kai jų ruošiasi ne mažiau kaip 
44 tūkstančiai. P. Mišučio skai
čius 20 tūkstančių yra visiš
kai netikslus, nes valdžia pradė
jo reikalauti iš kunigų besiruo
šiančių Pirmajai Komunijai vai
kų skaičiaus tik nuo 1973 me
tų. Tačiau ir ateityje valdžios 
statistikos bus klaidingos^ nes 
dalis kunigų nepateikia jokių 
žinių apie katechizuojamus vai
kus, o kiti kunigai, kad “ateis
tams neskaudėtų širdies”, patei
kia tokias žinias, kokių ateisti
nė valdžia pageidauja.

Valdžia: moksleivių tik vie
nas kitas procentas

“Stebėjimai rodo, kad iš 350

tūkstančių aukštesniųjų klasių 
moksleivių tiki vienas kitas pro
centas,” — pasakoja Mišutis.

Tikintieji: iš 20 komjaunimo 
— tiki 16

Tai irgi netiesa. Pavyzdžiui, 
1974 sausio mėn. Lazdijų vidu
rinės mokyklos X-A klasėje 
moksleiviams buvo išdalinta 
anketa su klausimais: Ar tiki 
Dievą? Ar eini į bažnyčią? ir t.t. 
Iš 20 komjaunuolių 16 parašė 
tikį Dievą. Labiausiai niršo mo
kyklos komjaunimo sekretorė 
mokytoja Malinauskienė. Buvo 
sušauktas atviras komjaunimo 
susirinkimas* Mokytoja Mali
nauskienė atvirą moksleivių 
pasisakymą komentavo kaip 
mokyklos gėdą. Švietimo sky
riaus atstovas irgi kalbėjo, kad, 
esą, nesvarbu, ką galvojate, bet 
reikėjo parašyti “kaip reikia”. 
Ta proga vienas dešimtokas taip 
kalbėjo: “Verčiate mus stoti į 
komjaunimą. Sakote, kad apie į- 
stojimą tėvams galima nesakyti, 
net į bažnyčią galima nueiti. 
Net dabar buvo patarta, kad ga
lima vienaip galvoti, o kitaip 
parašyti. Kaip tai suprasti?”

1973 lapkričio mėn. Raudon
dvario vidurinės mokyklos X 
klasėje, mokytojai pradėjus kal
bėti apie besiartinančią komjau
nimo šventę, visa klasė pradėjo

kvatoti. Už tai dviem mokslei
viam buvo sumažintas elgesys. 
Kai šios klasės moksleivius pa
klausė: “Kurie einate į bažny
čią?” — pakilo visas miškas ran
kų—

Ko verta P. Mišučio statistika?

Valdžia: baudžiami tik už 
ginklą.

“Niekas nepersekioja bažny
čios, — rašo jis. — Baudžiami 
buvo tik tie dvasininkai, kurie, 
stengdamiesi atkurti buržuazinę 
santvarką, idėjinį ginklą pakei
tė į šaunamąjį”.2

Tikintieji: ginklo neturėję 
gavo po 10 metų

Įdomu, ar tiki pats Mišutis 
tuo, ką rašo? 1944-1962 vien iš 
mažiausios Lietuvoje Kaišiado
rių vyskupijos buvo nuteista ka
lėti 41 kunigas. Dauguma jų, 
savo gyvenime neturėję ginklo 
rankose, gavo po 10 metų, o kai 
kurie net po 25 metus. Pavyz
džiui, prel. J. Matulaitis-Labu- 
kas (dabartinis Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštališkasis administratorius) 
1945 metais už pamokslų saky
mą gavo 10 metų, nors, eidamas 
generalvikaro pareigas, pa
mokslų nesakydavo. Po Stalino 
mirties dauguma kunigų buvo 
reabilituoti. Nejaugi Mišutis ir 
to nežino?

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest / į 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu- į 
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

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

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

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

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

Pas mus visi turi būti spaliukai

Kybartai. Kybartų vidurinėje 
mokykloje prieš spalio revoliu
cijos dienas buvo norima padi
dinti spaliukų skaičių. Dalis 
mokinių ir tėvų tam priešinosi. 
Zitos Menčinskaitės motina į- 
davė savo dukrai nunešti į mo
kyklą raštelį, kuriame nurodoma 
neįrašyti Zitos į spaliukus. I kla
sės auklėtoja, į nieką neatsi
žvelgdama, visą klasę surašė į 
spaliukus. Neklusniems net 
ženkliukus nupirko. Dalis moki
nių grįžo iš mokyklos verkda
mi. Bailesnieji tėvai tylėjo. Ju- 
rienytės motina kreipėsi pas 
Česnienę, reikalaudama iš
braukti dukrelę iš spaliukų. “Jei 
nori, kad tamstos dukra nebūtų 
spaliuke, tai vežk ją į kapitalis
tines šalis. Pas mus visi turi būti 
spaliukai”, — atrėžė auklėtoja 
Čėsnienė.

— Žurnalistą Pranį Alšėną 
aprašė Toronto mėnesinis laik
raštis “Bloor VVest Villager” šių 
metų rugsėjo mėn. laidoje. Įdė
ta jo nuotrauka ir trijų skilčių 
straipsnis, kuriame aprašoma 
svarbesnieji P. Alšėno darbai ir 
jo žurnalistika.

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 8:05- 
9:00 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainslde, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 
(212) 229-9134.

BOSTON, MASS. —WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M in
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel.268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

liauja beveik apnuoginti. Už 
kaklaryšį jiem moka 30 - 40 
rublių, o labiausiai pageidauja
ma prekė yra doleris. Už jį 
moka po 5 - 6 rb., už stambes
nius banknotus ir po 10 rb.

Jossmanas vilkėjo užsieniniu 
apsiaustu. Vienas erevanietis 
prašyte prašė: “Parduok man jį 
— duosiu visą didįjį rublį (100 
rb.) ir dar pristatysiu visai nak
čiai gražiausią Erevano mergi
ną”. Ačiū — ne.

Iš kur tie pinigai
Savo šeimininką Jossmanas 

pasiteiravo, iš kur žmonės ima 
tokias pasakiškas sumas. At
sakymas: visai paprastai — pate
pi miesto vykdomąjį ir atidarai 
kokią dirbtuvę: kokią nori — 
batų, rankinukų, diržų, saulės 
akinių. Valstybei moki mokes
čius; šiek tiek prekių pristatai 
valstybinėm parduotuvėm, o 
visa kita parduodi privačiai. Taip 
daugelis sudaro sau pragyveni
mą už 30 tūkstančių mėnesiui, 
nors vidutiniškas dirbančio at
lyginimas yra 100 rb.

Tokios sąlygos yra visame 
Kaukaze — Gruzijoje, Azerbei- 
džane.

Net ir gydytojai nevengia pa
šalinių pajamų: jie sudarinėja 
vadinamus biuletenius, išrašo 
pažymėjimusa apie asmens ne
darbingumą; už tokį pažymėji
mą gauna 10 rb.. . . Kaip Spar
takas pasakojo, tai čia gydyto
jas susidaro iki 1,000 mėnesiui.

Nenuostabu, jei daugelis ar
mėnų Važinėja automobiliais, 
kuriuos perka irgi juodojoj rin
koj dviguba kaina nei oficia
lioji.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA INFORMUOJA
(atkelta iš 2 psl.)

kitų Baltijos kraštų priespaudą 
ir kad supras kovojančių dėl 
laisvės viltis.

JAV senate apie priespaudą 
Lietuvoj

Senatorius J. Javits JAV sena
te pasakė kalbą, kuri buvo iš
spausdinta “Congressional Re- 
cord”. Iškėlė didelius perse
kiojimus ir žmogaus teisių pa
neigimus Sovietų okupuotuose 
kraštuose.

Amerikos lietuvių kongresas 
jau šį mėnesį

Amerikos lietuvių kongresas 
prasidės rugsėjo 28, šeštadienį, 
Pick-Congress viešbuty, Chi- 
cago. 8 vai. 30 min. bus regist
racija; vėliau — posėdžiai: svei
kinimai, Altos pirm. dr. K. Bo
belio pagrindinė kalba, pa
skaitos.

Šeštadienio vakarą, 7 vai., ta
me pat viešbuty bus iškilmin
gas kongreso banketas. Meninę 
programą atliks solistė A. Simo
naitytė ir sol. A. Brazis, forte
pijonu palydint muz. A. Brazie- 
nei.

Rugsėjo 29, sekmadienį, 9 
vai. 30 min. bus kongreso pa
maldos Šv. Petro bažnyčioj, 110 
W. Madison. Mišias aukos vysk. 
A. Deksnys, pamokslą pasakys 
prel. J. Balkūnas. Giedos Dai
navos ansamblis. 1 vai. p. p. 
— iškilmingas baigiamasis 
kongreso posėdis Pick-Congress 
viešbuty.

Kongrese kalbės dr. Bronis

Kasias, Wilkes-Barre kolegijos 
naujųjų laikų istorijos ir politi
nių mokslų profesorius, eilės 
studijinių straipsnių ir knygų 
autorius; prieš keletą metų iš 
spaudos išėjo jo paruoštas rin
kinys dokumentų apie Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos agresiją 
prieš Lietuvą. Dr. Kasias studi
jinius darbus yra atlikęs Sor- 
bonos universitete Paryžiuj, o 
doktoratą gavęs Strasbourgo 
universitete Prancūzijoj.

Pagrindinis paskaitininkas 
bus ir De Paul universiteto Chi- 
cagoj tarptautinės teisės profe
sorius Cherif Bassiouni. Jis yra 
gimęs Egipte, yra to krašto bu
vusio senato pirmininko vaikai
tis. Teisių studijas’ išėjęs ke
turiose valstybėse: Egipte, 
Prancūzijoj, Šveicarijoj ir JAV- 
se. Turi eilę mokslo laipsnių, 
jų tarpe du doktoratus. Su pa
skaitomis važinėja po daugelį 
universitetų ir tarptautinių 
kongresų. Eilės mokslo veikalų 
ir studijinių straipsnių autorius.

Kongreso programoj bus ir 
daugiau svarių punktų. Lietu
viai kviečiami jame kuo gausiau 
dalyvauti.
Organizacijos domisi lietuvių 

kongresu
Daugelis organizacijų yra at- 

siuntusios sveikinimus Ameri
kos lietuvių kongresui. Pagrin
dinių organizacijų pirmininkai į- 
eina į kongreso garbės komite
tą. Be anksčiau skelbtųjų, į Ame
rikos lietuvių kongreso garbės 
komitetą sutiko įeiti Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Są

jungos pirmininkas dr. Gedi
minas Balukas, Lietuvos Vyčių 
centro vald. pirm. Leonas 
Paukšta, Lietuvių Prekybos Rū
mų pirm. P. P. Vilkelis, Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio pirm. 
Marijus Blynas, Lietuvių Evan
gelikų Tarybos pirm. kun. Sta
sys Neimanas, Liet. Skautų Są- 
juntos tarybos pirm. A. Saulai- 
tis.

Altos suvažiavimas
Amerikos lietuvių kongreso 

išvakarėse, rugsėjo 27, Pick- 
Congress viešbuty, Chicagoj, 
šaukiamas 34-tas metinis Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažiavi
mas. Prasidės 9 vai. r. registra
cija; 10 vai. — suvažiavimo ati
darymas, invokacija, sveikini
mai, valdybos pranešimai, Al
tos atstovo Washingtone prane- 
mas, skyrių atstovų pranešimai, 
valdybos ir iždo globėjų rinki
mai, rezoliucijų ir sveikinimų 
priėmimas.

Lietuva informuojama apie 
lietuvių kongresą

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas J. Audėno raštu 
kreipėsi į Amer. Liet. Tarybą, 
prašydamas serija straipsnių pa
ruošti informacijas apie Ameri
kos lietuvių kongreso tikslus, 
pasiruošimo eigą, kongreso dar
bus.. Straipsniai buvo pasiųs
ti. Jie bus per radiją perduoti į 
Lietuvą. Taip pat per radiją Lie
tuvos žmonės bus painformuoti 
apie kongreso posėdžių eigą, 
priimtus nutarimus ir užsimo
tus darbus.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

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

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

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

Monika Macežinskaitė, sav.

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Crtiises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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KULTŪROS TARYBA 
KVIEČIA PASISAKYTI

Čia spausdinamu laišku krei- 
piamąsi į visus lietuvių išeivijos 
kultūriniu gyvenimu besido
minčius asmenis. Visi kviečiami 
atsakyti į laiške pateiktus klausi
mus. Galima pasisakyti ir per 
Darbininko puslapius. (Red.)

-o-

Naujai sudarytoji JAV LB kul
tūros taryba, kurios sąstatas jau 
paskelbtas laikraščiuose, yra pa
siryžusi paruošti plačios ap
imties kultūrinės veiklos planą. 
Kad toks planas apimtų visas 
mūsų kultūrinio gyvenimo ap

raiškas, objektus ir asmenis, 
pirmiausia reikia sudaryti atitin
kamą projektą, kurį išanalizavus 
ir išdiskutavus, bus įmanoma 
paruošti ir patį planą.

Šį planą norima vykdyti siste
mingai, per keliolika metų, kiek- 
vieneriais metais skiriant atitin
kamą sumą lėšų, angažuojant 
numatytiem kultūriniam projek
tam tinkamus asmenis ir atlie
kant kitus numatytus uždavi
nius. Tokiam kultūrinės veiklos 
projektui sudaryti yra reikalinga 
visos išeivijos talka, atviras klau
simo nagrinėjimas ir kuo plates
nis mūsų kultūriniame gyve
nime dalyvaujančių asmenų pri
tarimas. Todėl maloniai krei
piuos į visus, prašydamas atsa
kyti į čia pateikiamus 4 klausi
mus:

1. Kas, Jūsų nuorrione, turi bū
ti daroma praktinėj kultūrinėj 
veikloj, kokie kultūriniai užda
viniai pirmiausia spręstini, ko
kios kultūrinės sritys (muzika, 
teatras, dailė, literatūra etc.) 
ypatingai iškeliamos ir kokios 
kultūrinės aktualijos turėtų 
dominuoti mūsų kultūrinę kas
dienybę? (t.y. konkreti kultūrinė 
veikla).

2. Kokie kultūriniai projektai, 
Jūsų nuomone, yra skubiai vyk
dytini, keliant mūsų kultūrinę 
pažangą teoretinėj plotmėj? Ko
kie asmenys (mokslininkai, me
nininkai, rašytojai, visuome

The Lithuanian Weekly Pubiished 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

nininkai etc. — nurodykit pavar
dėmis) ir kokiem darbam turėtų 
būti angažuojami? Kokie moks
liniai, meniniai, kalbiniai, lite
ratūriniai etc, projektai turi būti 
įvykdyti ir kaip greit? Pabandy
kit nustatyti mūsų kultūrinės 
veiklos darbų prioritetą ir jį pa- 
grįskit, jei įmanoma.

3. Ar, Jūsų nuomone, mūsų 
kultūrinė veikla turi reikštis a) 
tik savosios išeivijos tarpe, ke
liant tautinį-lituanistinį mo
mentą, b) derintis apskritai prie 
Lietuvos kultūrinės raidos, pa
brėžiant jos lietuviškumo pradą 
ar c) eiti į kitas tautas, į tarp
tautinį forumą, akcentuojant 
daugiau propagandinį mūsų kul
tūros aspektą?

4. Kuo ir kaip Jūs pats, jei 
būtumėt paprašytas, galėtumėt 
prisidėti prie mūsų kultūrinės 
veiklos pagyvinimo, pagerinimo 
ir praturtinimo, idant visi bend
romis pastangomis suteiktume 
mūsų gyvenimui egzilėj istorinį
įsiprasminimą?

Jūsų patarimų, sumanymų, 
siūlymų ir sugestijų lauksim iki 
spalio 31. Atsakymus malonėkit 
siųsti šiuo adresu: Anatolijus 
Kairys, 8457 S. Pulaski Rd., Chi- 
cago, III. 60652.

Anatolijus Kairys
JAV LB Kultūros Tarybos 

pirmininkas

Į Tarptautinės muzikinio auk
lėjimo draugijos konferenciją, 
kuri rugpiūčio pradžioje vyko 
Australijoje, buvo atvykęs ir 
Maskvos universiteto studentų 
kvintetas, vadovaujamas minė
tos draugijos pirmininko prof. 
D. Kabalevskio. Kai rusų muzi
kų trupė rugpiūčio 11 atvyko į 
Pertho aerodromą ir jau turė
jo išskristi, vienas trupės narys, 
18 metų Maskvos universiteto 
studentas Georgii Ermolenko, 
atsisakė lipti į lėktuvą ir krei
pėsi į esantį australų polici
ninką, pareikšdamas norįs pasi
likti Australijoje. Kiti kvinteto 
nariai nesutiko be Ermolenko 
skristi ir taip pat liko, iki su 
Ermolenko bus išsiaiškinta.

Teismas be teismo
Visas reikalas atsidūrė imigra

cijos departamento pareigūno 
rankose, o šis savo ruožtu refe
ravo užs. reikalų ministerijai.

Sekančią dieną po to, kai G. 
Ermolenko kreipėsi į Australi
jos policininką, pareikšdamas 
norą likti Australijoje, jis pakei
tė savo nuomonę ir pareiškė 
norįs grįžti į Maskvą. Bet trans
porto darbininkų unija paskelbė 
“juodu” britų lėktuvą, kuriuo 
Ermolenko turėjo būti išgaben
tas į Singaporą. Prie unijos narių 
prisidėjo keli politikai; universi
teto Guild of Undergraduates 
kreipėsi į teismą. Teismas pa
kvietė atitinkamus pareigūnus ir 
Sovietų ambasados kultūros at- 
tache, bet pastarasis atsisakė at
vykti į teismą, remdamasis savo 
diplomatiniu imunitetu, kurį 
Australijos užsienių reikalų mi
nisterija patvirtino (teismui atsi-

— Amerikos Balso estiškų 
transliacijų skyriui dabar va
dovauja naujas vadovas — is
torikas Voldemar Veedam.

— Toronto latvių kolonija pla
nuoja įsteigti savas mokslo į- 
staigas: nuo vaikų darželio ir 
paskutinės “high school” klasės. 
Bus dėstoma latvių ir anglų 
kalbomis.

— Okupuotoj Latvijoj įsteig
tas pirmas tautinis parkas prie 
Gauja upės, netoli Estijos sie
nos.

žygiai. Iš k. kalba vadovas V. Volertas, sėdi: B. Raugas, V. Kamantas, J. Ardys, 
dr. H. Brazaitis, J. Kojelis.

GEORGU ERMOLENKO 
NUOTYKIAI AUSTRALIJOJE
Laiškas iš Australijos

klausus). Teismas bylos ne
svarstė.

Smegenų plovimas
Užsienių reikalų ministerijos 

atstovas, remdamasis Ermo
lenko pareiškimu, buvo nuomo
nės, kad jis apsisprendęs laisva 
valia ir jo išvykimo į Maskvą 
negalima trukdyti. Bet unijos 
atstovai ir visi kiti, kurie rei
kalą buvo iš arčiau tyrę, tvirti
no, kad Ermolenko pareiškimas 
grįžti esąs išgautas vartojant į jį 
spaudimą, ir, būtent: nuo pirmo 
kreipimosi į policininką Ermo
lenko ir kitą kartą pareiškė no
rįs pasilikti Australijoje, nes esą 
jauniems žmonėms šis kiaštas 
geresnis; Rusijoje gi nėra pakan
kamai meninės laisvės. Šitai jis 
tvirtino ir radijo bei televizijos 
reporteriams. Ermolenko savo 
nusistatymą pakeitė tik po to, 
kai su juo 4 1/2 valandos,
nedalyvaujant liudininkam, kal
bėjosi prof. Kabalevski ir rusų 
ambasados pareigūnas.

Ermolenko nenorėjęs kalbėtis 
su Kabalevskiu, bet asmens 
(australai), su kuriais jis buvo 
anksčiau kalbėjęs, jam patarė 
kalbėtis — tuo bus įrodyta ru
sam, kad jis norįs pasilikti ne
spaudžiamas.

Tarnautojų boikotas
Po pasikalbėjimo su rusais 

Ermolenko pasidarė kaip žais

lelis: ir radijo bei televizijos 
reporteriams ir, kas tik jį klausė, 
tvirtino tą patį: jis norįs grįžti į 
Maskvą, žmogus be savo kraš
to — niekas; grįžęs jis mokysis 
Čaikovskio vardo konservatori
joj. Atsakymai atrodė tariami ne
natūraliai, automatiškai> Papra
šytas kai ką atsakinėti angliš
kai, jis išsigynė nemokąs. Kai 
reporteris priminė, kad pirmu 
kartu jis kalbėjęs angliškai, Er
molenko sakė, kad gal kokį pa
laidą sakinį pasakęs.

Nežiūrint šios abejotinos pa
dėties, užs. reikalų ministerija 
reikalavo išvykimo nekliudyti. 
Ir transporto darbininkų unija 
pagaliau sutiko nuimti draudi
mą. Bet čia įsikišo aerodromo 
tarnautojų sąjunga ir neišdavė 
bilietų. Išskridimas buvo ati
dėtas.

Australijos valdžios rūpestis
Ermolenko dabar tapo tikru 

kaliniu: nieks daugiau prie jo 
nebuvo prileidžiamas, jis buvo 
laikomas uždarytas viešbutyje. 
Sovietų atstovas Canberroje įpy
kęs dėl “nežmoniško Ermo
lenko traktavimo Australijoje” 
pareiškė, kad Sov. Sąjunga 
esanti ir legaliai ir moraliai į- 
pareigota rūpintis savo pilie
čiais. Australijos užs. reikalų 
ministeris senatorius Willesee 
viešai pareiškė, kad esą nėra jo
kių įrodymų kaip tik tie, kad 
Ermolenko norįs grįžti į Sov. Są
jungą. Senatorius dar pridūrė, 

kad “tam tikros grupės”, turė
damos savo interesus, stengiasi 
sudrumsti Australijos — Sov. Są
jungos santykius.

Valdžia kalinį išvogė
Tuo metu, kai šie pareiški

mai buvo daromi, Ermolenko vi
siškai slapta buvo išgabentas 
iš viešbučio ir draugę su savo, 
kolegomis ir rusais palydovais 
australų valdžios mašinomis, 
kurių buvo užleistos langinės, • 
nepaprastu greičiu ir aplenkiant 
civilinį aerodromą (kad apeitų: 
unijų pastangas sutrukdyti) nu
gabentas į apie 40 km nuo 
Pertho esantį karinės aviacijos 
aerodromą, įsodintas į australų 
karinį lėktuvą (su specialiais 
įrengimais povand. laivams sek
ti). Aerodromas buvo iš anksto 
parengtas — apstatytas sargy
bomis, nieks neįleidžiamas. 
Lėktuvas pakilo Singapore. 
Žurnalistai patyrę, kad Ermo
lenko išvežtas į karinį aerodro
mą, skubėjo ten, bet lėktuvas jau 
buvo pakilęs.

Singapore lėktuvas nusileido 
spec. paskirtoje vietoje, į kurią 
nieks nebuvo įleidžiamas, ir ke
leiviai, iš jo persodinti į rusų 
lėktuvą, išskrido į Maskvą. Šen. 
Willesee vakare per televiziją 
pareiškė, kad Ermolenko, so
vietų Charge d’Affaire Canber
roje užtikrinimu, nebus Rusijoje 
baudžiamas.

Opozicijos kritika vyriausybei
Ermolenko įvykis, nors oficia

liai baigtas, paliko karčias at- 
rūgas visoje australų visuome
nėje. Opozicijos lyderis Mr. 
Snedden pareiškė, kad įvykis 
parodė Labour Party vy
riausybės panieką individui ir 
kad jai valstybė esanti aukščiau 
visko. Įvykis buvo traktuojamas 
šlykščių ir gramozdišku būdu. 
Fed. senato opozicijos lyderis 
šen. Witters pareiškė, kad užs. 
reikalų ministeris šen. Willesee 
“nusilenkė rusų ambasados rei->.■= c? 
kalavimams nusikratyti painia 
problema, kuri galėtų sutrukdy
ti min. pirm. Whitlam numatytą 
kelionę į Maskvą, ir paaukojo 
teisingumą dėl naudos”.

Didžiausias Sydnejaus dien
raštis “The Sydney Morning 
Herald” rugp. 16 d. vedamaja
me “Biaurios abejonės”, kriti
kuodamas vyriausybės veiks
mus Ermolenko byloje, rašė: 
“Niekas, teisingai ar klaidingai, 
netiki, kad Ermolenko grįžo at
gal laisva valia, be spaudimo. 
Tebelieka biaurus ir šlykštus į- * 
tarimas, kad šis nelaimingas jau
nuolis buvo visai sąmoningai 

(nukelta į 9 psl.)
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Troškinta jautiena su krienų įdaru
2 sv. pirmos rūšies jautienos,
2 unc. sviesto ar alyvos,
0,5 stiklinės trintų krienų,
1 unc. sviesto,
1 šaukštas džiuvėsėlių,
1 šaukštelis cukraus,
2 tryniai,
1 citrina, druskos ir pipirų.

Į puodelyje ištirpintą sviestą sudedama džiuvėsėliai, krienai, 
cukrus, druska, ištrinti tryniai, citrinos sunka ir tas viskas mai
šant pakaitinama.

Mėsa truputį pamušama, ištrinama druska ir pipirais, apkepa
ma įkaitintuose riebaluose ir prikaistuvyje troškinama su įvairiais 
prieskoniais: svogūnais, lauro lapais, pipirais, morkomis, salierais, 
petražolių lapais ir porais. Kad mėsa nepridegtų, užpilama trupu
tis sultinio. Pusiau minkšta mėsa keliose vietose įpiaunama, pri
kemšama paruoštu anksčiau minėtu krienų įdaru, surišama ir troš
kinama, kol pasidarys visai minkšta. Į stalą duodama supiaus
tyta taip, kaip anksčiau minėtos mėsos. Prie jos tinka virtos bulvės, 
bulvių košė, agurkai ir kitos daržovės.

Muštiniai (bifŠtekai)
3 sv. pirmos rūšies jautienos (nugarinės),
3 svogūnai,
1 šaukštas trintų krienų,
2 unc. sviesto, truputį taukų, pipirų, druskos.

Muštiniai (bifŠtekai)
3 sv. pirmos rūšies jautienos (nugarinės),

3 svogūnai,
1 šaukšt. trintų krienų,
2 unc. svieto, truputį taukų, pipirų, druskos.

Nuo mėsos nuimamos visos plėvės; skersai raumenis ji su- 
piaustoma piršto storumo gabalais, ir kiekvienas jų atskirai išmu
šamas. Mušant reikia žiūrėti, kad muštiniai būtų pailgai apvalios 
formos ir nestori.

Taip paruošta mėsa apkepinama (keptuvėje) ant karštos ug
nies įkaitintuose riebaluose. Kepinamos abi pusės, pabarstant 
džiuvėsėliais, druska ir pipirais. Apkepę muštiniai sudedami į 
prikaistuvį, palaistomi riebalais, kuriuose kepė, ir įkišami 10 — 15 
min. į karštą krosnį. Muštiniai gaminami prieš duodant į stalą. 
Duodant į stalą, sudedama į pakaitintą pusdubenį. Ant kiekvieno 
muštinio uždedama po šaukštą spirgintų svogūnų. Šalia muštinių 
sudedamos keptos bulvės.

Atskirai duodama žalios salotos ar rauginti agurkai.
Muštiniai į stalą gali būti paduodami ir su leistais kiaušiniais, 

kurie uždedami ant kiekvieno muštinio. Gražiai atrodo, kai ant 
jų viršaus uždedama dar po griežinėlį pomidoro. Pusdubenio šo
nai apdedami keptomis bulvėmis.

Muštiniai — rumštikai
3 sv. pirmos rūšies jautienos,
2 unc. sviesto,
I citrina,
1 šaukštas džiuvėsėlių,
2 kiaušiniai,
0,5 stikl. grietinės,
0,5 stikl. sultinio, druskos ir pipirų.

Iš mėsos išrenkamos gyslos ir nuimamos plėvės, skersai rau
menis supiaustoma piršto storumo gabalais ir išmušama kiek ga
lima plonai, saugojant, kad muštiniai būtų keturkampės formos. 
Po to muštiniai pavilgomi išplaktuose kiaušiniuose ir kepami karš
tai įkaitintuose riebaluose, apvartant ir pabarstant pipirais ir drus
ka. Jei muštiniai gaminami anglišku būdu, tai tuoj duodami į 
stalą, bet jei kas nemėgsta pusiau žalios mėsos, ją galima ilgiau 
pakepinti ant mažesnės ugnies ir, užpylus sviesto ir sultinio, tru
putį patroškinti. Minkšti muštiniai sudedami į pusdubenį, ant kiek
vieno uždedamas citrinos griežinėlis (be žievės), iš šonų sude
damos apkepintos bulvės, ir paduodamos agurkų salotos su grie
tine. Į riebalus, kuriuose mėsa kepė, įdedama truputį miltų, sul
tinio, grietinės, ir padaromas padažas. Padažas paduodamas atski
roje padažinėje.

Lietuviški riestiniai
3 sv. minkštos jautienos,
2 unc. sviesto,
2 svogūnai, pipirų, druskos,
1 stikl. senos trintos juodos duonos,
4 džiovinti grybai,
1 kiaušinis,
1 šaukšt. miltų,
1 morka,
0,5 stikl. grietinės, 5
1,5 stikl. sultinio.

Mėsa skersai raumenis supiaustoma plonai, pailgais keturkam
piais (tik nepadaryti skylių), ištrinama miltais, pipirais ir palai
koma. Tuo tarpu daromas įdaras: svogūnai smulkiai supiaustomi 
ir pakepinami svieste; prie jų pridedami išvirti ir smulkiai su- 
piaustyti grybai, sutrinta sena, juoda duona, truputis druskos ir 
įmušamas kiaušinis; viskas sumaišoma, ir jei masė per tiršta, įpi
lama truputį sultinio arba grietinės.

Mėsa pabarstoma druska, aptepama įdaru, suvyniojama, ga
lai gerai užtaisomi ir apkepama keptuvėje įkaitintuose riebaluose. 
Po to sudedama į prikaistuvį, į kurį dedama trintų morkų, už
pilama riebalais ir sultiniu, ir nekarštai troškinama. Baigiant troš
kinti, įdedama truputį juodos džiovintos duonos.

Kai riestiniai minkšti, išimami ir nuimami siūlai. Likęs skys
timas perkošiamas, įdedama miltų, pavirinama, supilama grietinė ' 
ir dar pakaitinama. Riestiniai įstrižai gražiai sudedami į pusdu
benį ir užpilami paruoštu padažu. Pusdubenio šonuose sudeda
mos keptos bulvės arba miežinių kruopų košė. Tinka rauginti 
agurkai, kopūstai ir marinuotos daržovės.

Jautienos maltiniai
2 sv. jautienos,
8 unc. lajaus,
1 svogūnas,
3 šaukšt. džiuvėsėlių,
0,5 stikl. grietinės, • <
2 unc. sviesto, pipirų ir druskos.

Mėsa, išrinkus plėves ir gyslas, sumalama, įdedama džiuvė
sėliai, smulkiai kapoti ir svieste pakepinti svogūnai, pipirai, drus- j 
ka, ir viskas dar kartą permalama. Sudedama suskųstas lajus, ir 
viskas suminkoma.

(Bus daugiau)
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“JĮ PAŽYMI KRISTUS SAVAIS
ANTSPAUDAIS”

Šv. Pranciškaus Asyžiečio 750 m. 
stigmų gavimo proga

BENVENUTAS RAMANAUSKAS, OFM

Apie Šv. Pranciškų Asyžietį, 
pradedant pirmaisiais jo biogra
fais — Tomu Celanu ir šv. Bo
naventūra, įvairiomis kalbomis 
yra prirašyta labai daug knygų. 
Šv. Pranciškus puoselėja poetus 
—kaip Celaną, moko šventuo
sius — kaip Bonaventūrą, iš
šaukia kritikus — kaip Sabatier, 
sužavi sociologus — kaip Du 
Bois. Pranciškus parūpina nau
jus paradoksus rašytojui kritikui 
Chestertonui, jis išprovokuoja 
rašyti romanus danų konvertitą 
Jorgenseną, jis apšviečia Schim- 
bergą savo paprastumu; įkvepia 
garsius pranciškonus — kaip 
Bernardą Andermatt, Augustiną 
Gemelli, Hilarijoną Felder, 
Cuthbert, taip pat ir Giovanni 
Papini.

Lietuvių tauta turi savo filo
sofą Antaną Maceiną, religinei 
lietuvių literatūrai davusį išsa
mų veikalą apie šv. Pranciškų 
— “Saulės giesmę” (1953). Tai 
yra daugiau negu gyvenimas — 
tai to nepaprasto Asyžiaus Be
turčio švento neturto filosofija.

Ne tik rašytojai ir istorikai, 
bet ir įvairių rūšių menininkai, 
dailininkai, skulptoriai, muzi
kai, aktoriai, pasauliečiai ir po
piežiai — visi mato šv. Pranciš
kuje nuostabius dalykus, dėl jo 
ir per jį Dievo padarytus.

Pagaliau štai ir poetas Dantė 
savo “Dieviškojoj komedijoj”: 
“Jį (Pranciškų) piržymi Kristus 
savais antspaudais, ir dvejetą 
metų tai paslėpta likos” (Rojus, 
XI, 106).

Beveik kiekvienas krikščionis 
žino, kad šv. Pranciškus iš Kris
taus ant Alvernos kalno Italijoj 
gavo savo kūne stigmas. Tą įvy
kį katalikų Bažnyčia švenčia 
rugsėjo 17. Šiemet nuo to laiko 
sueina 750 metų.

“Eikime į Alvemą...”
Šv. Pranciškų visuomet lydėjo 

riterystės idealas. Šv. Mykolas 
Arkangelas viduramžiuose buvo 
riterių globėjas. Anuomet dau
gely Europos vietų net kalnai 
bei jūrų krantai buvo pavesti šv. 
Mykolo globai.

Kai 1213 kunigaikštis Orlan- 
das šv. Pranciškui padovanojo 
Alvernos kalną, jis tuoj tą kalno 
viršūnę pavedė šv. Mykolo glo
bai. Netrukus pasiuntė du bro
lius, kad ten iš medžio šakų 
pastatytų kelias palapines. Net 
ir pats 1215 nuvyko ten ir atliko 
40 dienų pasninką. Po to dar ap
lankė Alvemą 1216, 1217 ir 
1221.

“Eikime į Alverną, į didžiu
lę šventę ir praleiskime pasnin
ką šv. Mykolo garbei”, — Pran
ciškus sakė savo broliam, — 
“gal su Dievo pagalba tenai pri
sirinksime dvasiškų turtų” (2 C 
197).

Štai 1224, po Žolinės 
šventės, basakojai broliai — 
Pranciškus, Leonas, Masėjus, 
Angelus ir Illuminatus — išsi
rengė Alvernos link (apie 95 my
lias į šiaurę nuo Asyžiaus). Pran
ciškus pasirinko sau vietą atstu 
nuo kitų brolių, ant šiurkščios 
uolos. Nė vienas negalėjo jo ap
lankyti, išskyrus brolį Leoną, 
kuris atnešdavo duonos bei van
dens, dargi kaip kunigas jam pa
tarnaudavo dvasiškai. Br. Leo
nas dažnai matydavo Pranciškų 
ekstazėje.

Šv. Pranciškaus malda
Šv. Kryžiaus išaukštinimo 

šventėj (rugsėjo 14), brėkštant, 
sukniubęs prie lūšnelės, šventa
sis, apmąstydamas Kristaus kan
čią ir begalinę jo meilę, kalbė
jo: “Viešpatie Jėzau Kristau, 
prašau Tave, suteik man dvi do
vanas prieš mano mirtį: pirma, 
kad visa savo siela ir visu savo 
kūnu galėčiau jausti, kiek tik ga
lima, visus skausmus, kuriuos 
Tu esi iškentėjęs; antra, kad aš 
širdyje pajusčiau, kiek tai yra ga
lima, tą visą meilę, kurią Tu tu
rėjai ir kuri Tave vertė kentėti 
už mus nusidėjėlius” (Fioretti, 
3 a).

Broliai nujausdami laukė į

vykstant kažko nuostabaus. Ir iš 
tiesų šventajam apsireiškė ant 
kryžiaus Kristus Serafino pavi
dalu. Staiga Pranciškus pajuto 
skausmus. Kristus nusižeminu
siam savo tarnui įspaudė į ran
kas, kojas ir dešinį šoną penkias 
savo kančios žaizdas.

Šį stebuklingą įvykį šventasis 
ilgai slėpė ir prašė brolius, kad 
niekam nesakytų. Br. Elijas po 
šv. Pranciškaus mirties visam 
ordinui pranešė raštu: “ . . .Pa
galiau prie šios žinios skelbiu 
jum didelį džiaugsmą ir naują 
stebuklą. Nuo amžių nebuvo 
girdėta tokio stebuklingo ženk
lo, išskyrus Dievo Sūnų, kuris 
yra Kristus Dievas. Netrukus 
prieš mirtį mūsų brolis ir tėvas 
Pranciškus, matyti, buvo prikry- 
žiuotas. Jis savo kūne nešiojo 
penkias žaizdas, kurios yra Kris
taus stigmos. Jo rankos ir kojos 
buvo pervertos iš abiejų pusių 
vinimis, paliko randus, rodan
čius juodas vinių spalvas. Šo
nas buvo pervertas ietimi ir daž
nai kraujavo. Kol dar siela gyve
no jo kūne, veido išraiškoj ne
buvo jokio grožio, o buvo mato
mas tik menkumas. Nė vienas jo 
kūno narys nepaliko be ypatin
go kentėjimo . . . Bet po jo mir
ties jo išvaizda buvo labai malo
ni. Jis nuostabiai spindėjo ir 
džiugino visus, kurie jį matė. 
Jo kūno sąnariai, kurie anks
čiau buvo sustingę, pasidarė 
lankstūs, kaip švelnaus kūdi
kio . . .” (Fr. Elias, De stigmt. 
testimonia, a. 1226, Oct. 4).

Padėkos malda ir psalmė 
Viešpačiui

Būdamas silpnas, Pranciškus 
puolėant kelių ir kalbėjo: “Vieš
patie Dieve, aš Tau dėkoju už 
visus mano kentėjimus ir prašau 
Tave, kad šimteriopai pridė- 
tumei, jei Tau patinka. Užtat 
man labai miela, kad mane be 
pasigailėjimo kankintų kentėji
mai. Tavo šventos valios įvyk
dymas yra daugiau negu didelė 
paguoda” (Leg. maj. XIV, 2).

Kadangi pats Pranciškus jau 
nebegalėjo, tad prašė savo vieną 
brolį, kad akmenį, ant kurio sto
vėjo Serafinas, pašventintų, kaip 
patriarchas Jokūbas pašventino 
vietą, kur jis regėjo dangaus 
laiptus (Gen. 28, 18). Nuo to lai
ko ta uola ir kartu visas Al
vernos kalnas jo sekėjų laikomi 
didžioj pagarboj iki šių dienų 
(Ann. Franc., 1897, 67).

Ant Alvernos kalno už stigmų 
gavimą Pranciškus ant perga
mento sukūrė padėkos psalmę, 
br. Leonui kitoj pusėj užrašė 
palaiminimą, paraštėj pažymė
damas raidę “T”, iš profilio ky
lančią aukštyn. Galėjo tai būti 

Alvernos vienuolynas 1128 metrų aukštumoje. Ant šito kalno 
šv. Pranciškus gavo stigmas.

Alvernos kalno kontūras arba 
žmogaus kaukolė. Yra žinoma, 
kad Pranciškus pasirašė kry
žiaus ženklu. Šiandien tą per
gamentą galima matyti Šv. Pran
ciškaus bazilikos zakristijoj, 
Asyžiuj.

Raidė “T”
Raidė “T” panaši į kryžių. 

Popiežius Inocentas III Latera- 
no II susirinkime (1215) aiški
no: “Paskutinė hebrajų abėcėlės 
raidė yra “T”, pavaizduota kry
žiaus forma. Užtat prieš Pilotą ji 
pateikė savo užrašą. Šį ženklą 
nešiojo ant savo kaktos kiekvie
nas, kuris darbuose rodo kry
žiaus jėgą, pagal apaštalo žo
džius: “Tie nukryžiavo savo kū
nus su aistromis ir geismais” 
(Gal. 5, 24).

Ši popiežiaus kalba Pranciš
kui padarė didelės įtakos (nes jis 
dalyvavo Laterano susirinkime). 
Jis raidę “T” paliko kaip ant
spaudą savo ordinui.

Šv. Bonaventūra praneša, jog 
šiuo ženklu Pranciškus dažnai 
pasirašydavo. Net celių sienas 
paženklindavo “T” raide. (3. 
Ann. X).

Umbrijoj, Fontocolombo 
kalvoj, tarp miškų yra senas 
pranciškonų vienuolynas. Pili
grimas dar gali matyti ir raidę 
“T”, paties šventojo ranka įbrėž
tą ten prie lango, koplyčios 
viduj.

Ta serafiškoji meilė
Šv. Bonaventūra rašo: “Kas 

gali išmatuoti tobulos meilės ug
nį, kuria Sužieduotinio draugas 
(Pranciškus) žėrėjo Dievui? Jis 
atrodė kaip gyva žarija židinyje, 
paskendęs dieviškosios meilės 
liepsnoje . . . Užtat jis pats save 
troško aukoti kaip gyvą auką 
Dievui” (Leg. maj. IX).

Pranciškaus širdis degino jį 
patį ligi tobulo džiaugsmo, ligi 
aštrios atgailos, liki kančios 
troškulio. Vis dar nesudega, o 
nori sudegti iš meilės kaip Kris
tus ant kryžiaus. Keliauja Afri- 
kon, kad pelnytų kankinio pal
mę. Tačiau Apvaizdos planai ki
tokie. Dangiškasis Tėvas pa
siunčia angelą — Serafiną, kad 
Pranciškaus kūne įspaustų savo 
Sūnaus Kristaus penkias žymes.

Atlikta! Pranciškaus agonija il
ga — tęsėsi dvejus metus. Kris
taus žaizdomis paženklintos ko
jos vaikščioja, rankos laimina, 
širdis plaka ir myli. Tai buvo ta 
serafiškoji meilė!

Šv. Pranciškus Salezietis išsi
tarė: “Nuo to laiko, kai šv. 
Pranciškus Asyžietis gavo stig
mas, iki savo mirties jis ant že
mės vedė Serafino gyvenimą.”

Šv. Pranciškaus stigmos, Giotto paveikslas Luvro mu
ziejuje, Paryžiuje.

Stigmų šventė rugsėjo 17
Gal gražiausiai visas Pranciš

kaus gyvenimas, kryžiaus idea
las atsispindi Stigmų šventės — 
rugsėjo 17 — senojo pranciš
konų brevioriaus maldų antifo
nose ir himnuose. Serafiškojo 
brevioriaus maldas sukūrė 18- 
asis pranciškonų ordino genero
las Geraldus Odonis (1329-42), 
maždaug po 100 metų nuo šv. 
Pranciškaus mirties.

Pirmųjų mišparų himno pir
moji strofa, aušrinės himno sep
tynios strofos, rytmetinių šlovių 
penkios antifonos ir viena M ag
ni ficat antifona — visos prasi
deda su “Crucis” — kryžiaus 
žodžiu.

Būdinga, kad himno autoriaus 
septynios strofos simboliškai 
primena septynis Kristaus žo
džius nuo kryžiaus ir penkios 
antifonos vėl simboliškai pri
mena penkias Kristaus ir šv. 
Pranciškaus žaizdas.

Čionai šv. Pranciškaus istori
niai ir legendiniai metmenys, 
susidedu iš 14 posmų, yra skir
ti kryžiaus šlovei ir simbolizuo
ja 14 kryžiaus stočių. Himno 
branduolys, stigmų gavimas yra 
paimtas iš Celano ir Tres socii, 
kaip istoriškas pagrindas. Tokiu 
būdu užtikrinama, kad šventą
jį atsivertimo pradžioj Nukry
žiuotasis San Damijone prakal
bino: “Pranciškau, eik, atstatyk 
mano begriūvančią Bažnyčią!” 
Apvaizda Pranciškų išsirinko 
kryžiaus šaukliu.

Stigmų šventė pranciškonų 
ordine buvo leista popiežiaus 
Benedikto XI, 1303 rugsėjo 20. 
Pranciškonų ordino kapitula, į- 
vykusi 1337 Cahors (Prancūzi
joj), šventę atkėlė į rugsėjo 17.

Šv. Bonaventūra apie Alver
nos kryžiaus pasirodymą sako: 
“Teisingai pasirodo tas šventas 
vyras, paženklintas šia vie
nintele privilegija, kadangi visi 
jo siekiai koncentravosi apie 
Viešpaties kryžių. Todėl nuosta
bus, švelnus ramumas, griežtas 
gyvenimo vedimas, tas gilus nu
sižeminimas, pasiduodąs klus
numas, ypatingas neturtas, ne
paliestas skaistumas, karčiai 
graudus gailesys, ašarų versmė, 
stiprus pamaldumas, degantis 
uolumas, kankinystės troškimas, 
kitus uždeganti meilė, pagaliau 
visokeriopas dorybių kilnumas 
jam ne ką kitą reiškia, kaip pa
našėjimą į Kristų ir tikrą jo pa
sirodymą stigmom?” (Min. leg.
IV. 9).

Pranciškonų era
Pranciškonų kristocentriškas 

pamaldumas taip greitai plėtė
si visame jų ordine, jog vėliau 
visą tą laikotarpį vadino pranciš
konų era. Šv. Pranciškaus sū
nūs šį pamaldumą saugoja kaip 
brangų pranciškonų ordino pa
veldėjimo bruožą.

Krikščionim brangios Švento
sios Žemės vietos pranciškonų 
imtos saugoti nuo 1217 paties 
Pranciškaus noru ir pageidavi
mu; popiežius Klemensas V 
(1312) pranciškonam pavedė 
saugoti ir globoti šventoves ir 
šventas vietas visoj Palestinoj.

Pranciškonų pamaldumo į 
Nukryžiuotąjį įtaka vėliau atsi
spindi pamaldžiojo tretininko 
Tomo Kempiečio (m. 1417) pa- 
rašytoj “Kristaus sekimo” kny
goj, kurią šiandien gerai pažįs
ta visi ordinai ir krikščionys.

Pęięš pranciškonų erą nė vie
nas nedrįso rašyti jokios knygu
tės ar veikalo su “Kristaus seki
mo” titulu. Kiekviename to vei
kalėlio skyriuje dvelkia ir atsi
spindi pranciškoniškos mintys 
bei maldos; ypač yra pranciš
koniška intymi sielos vienybė 
su kryžium ir tabernakulu.

Po šv. Pranciškaus mirties 
Nukryžiuotasis ir kryžiai me
niškai buvo piešiami pranciško
nų vienuolynuose ir jų bažny
čiose. 1236 br. Elijo įsakymu 
Giunta nutapė Nukryžiuotąjį Šv. 
Pranciškaus bazilikoj, Asyžiuj. 
Popiežius Inocentas IV 1253 
pašventino įvairiuose vienuo
lynuose nupieštus bei nutapytus 
kryžius.

Pradedant Giotto, pranyksta 
lotyniškoji kryžiaus forma, tik 
skersinio vidury truputį išsikiša 
INRI lentelė; kryžius prade
damas vaizduoti “T” raidės for
ma. Pirmiausia tai pritaikė Nic- 
colo Pisano ant sakyklos Pizoj, 
paskui Giotto Paduvoj ir Asy
žiuj.

Sukryžiuotos rankos
Šiandien pranciškonų ordino 

herbas pavaizduoja žaizdas su 
sukryžiuotomis Kristaus ir Pran
ciškaus rankomis ir su įrašu: 
“Bet aš niekuo nesigirsiu, ne-

MIRĖ PREL. VL. SALAVIEJUS
Prelatas Vladas Salaviejus, 

gudų vyriausias sielovados tvar
kytojas Vokietijoj, didelis lietu
vių bičiulis ir kun. V. Šarkos 
seminarijos kurso draugas, rug
piūčio 17 buvo sunkiai sužeistas 
automobilių susidūrime. Tą pa
čią dieną mirė ligoninėj, aprū
pintas Šv. Sakramentais. Pa
laidotas Miunchene rugpiūčio 
22.

Velionis buvo gimęs 1913 rug
sėjo 15 Vilniaus krašte. Baigęs 
vidurinius mokslus, įstojo į 
Vilniaus lietuvių kunigų semi
nariją, o vėliau su išeivijos ban
ga pasiekė Vokietiją. Karo ir po
kario metais studijavo Vokieti
joj, Eichstaetto kunigų seminari
joj, kurią baigė ir 1946 liepos 21 
buvo įšventintas kunigu.

Kun. Vladas Salaviejus dirbo 
su lietuviais ir lietuviam Nord- 

bent mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kryžiumi” (Gal. 6, 14).

Kada beturtis Pranciškus buvo 
arti mirties, tada jo broliai susi
rinko aplink jį ir prašė palaimi
nimo. Brolis Elijas (pirmas Pran
ciškaus įpėdinis) stovėjo kairėj, 
o brolis Bernardas (pirmasis jo 
sekėjas) — dešinėj pusėj. Ta
čiau Pranciškus norėjo Eliją pa
laiminti dešine ranka, parodyda
mas, kad jis buvo atgailojus, ir 
norėdamas jam atleisti. Todėl 
šv. Pranciškus sukryžiavo savo 
rankas taip, kad jo dešinioji bū
tų ant br. Elijo galvos. Ir taip 
sukryžiuotos Kristaus ir šv. 
Pranciškaus rankos iki šių dienų 
pasiliko pranciškonų ordino 
simboliu ir herbu.

Kartą vienas domininkonų 
broliukas, lyg švento pavydo 
vedamas, kad pranciškonų ordi
no įkūrėjas yra su Kristaus žaiz
domis, o domininkonų ne, iš 
šv. Pranciškaus paveikslo ėmęs 
skusti žaizdas. Tuoj pat pradėjęs 
gausiai tekėti šviežias kraujas. 
Tas stebuklas paskatinęs šven
tės įvedimą.

Dailininkas Giotto Šv. Pran
ciškaus bazilikoj (Asyžiuj) yra 
nutapęs popiežiaus Grigaliaus 
IX (m. 1241) sapną, kuris pa
vaizduoja popiežiaus abejonę 
apie Pranciškaus stigmų tikru
mą. Šventasis pasirodo sapne su 
atvira žaizda šone ir sako po
piežiui: “Paduok man tuščią in
dą! Paduoda Pranciškui ir ma
to, kaip indas prisipildo iš šono 
žaizdos su krauju.” (Leg. maj. in 
miracula).

Popiežius Klemensas XIV 
(1769-74), pranciškonas, savo 
herbą paženklino sukryžiuotom 
Kristaus ir šv. Pranciškaus ran
kom.

Katalikų Bažnyčioj per 321 
stigmatizuotųjų

Dr. Imbert-Gourbeyer apy
tikriai suskaičiavo 321 stigmati- 
zuotą asmenį, įvairaus amžiaus, 
įvairių šalių ir gyvenimo kelių. 
Iš to skaičiaus buvo 41 vy-f 
ras ir 280 moterų. Bažnyčios pa
skelbta 61 palaimintais ar šven
tais su stigmomis.

Apaštalas Paulius yra pirma
sis, kalbąs apie stigmas “religi
ne prasme”. Jis kalba galatie- 
čiam apie būdingas “žymes” Jė
zaus Kristaus opozicijai — se
nom apipiaustymo žymėm Se
najame Testamente: “Aš savo 
kūne nešioju Jėzaus tarnystės 
žymes” (Gal. 6, 17). “Jėzaus 
tarnystės žymės” — randai, gau
ti tarnaujant Jėzui, bet ne stig
mos šiuolaikine prasme.

Pauliaus stigmos buvo žaizdų 
randai, gauti jam sėkmingai 
apaštalaujant: “Nuo žydų gavau 
penkis kartus po keturiasdešimt 
be vieno kirčio” (Kor. 11. 24). 
Čia kalbama apie plakimo baus
mę.

Tėvas Augustinas Gemelli, 
OFM, biologas ir gydytojas, tei
gia: “Šv. Pranciškus Asyžietis 
vienas tik gali būti laikomas tik
rai stigmatizuotu, t.y. vienin
telis atvejis, kur apologetika tu
ri įsikišti ir kur ji gali įrodyti 
antgamtinį pobūdį”.

(Bus daugiau)

lingene, Bamberge ir Schongau. 
Vėliau buvo paskirtas gudų sie
lovadai ir jai vadovavo. Tarnau
damas gudam, visada surasdavo 
laiko patarnauti ir lietuviam bei 
latviam. Jis puikiai kalbėjo gu
diškai, lietuviškai, lenkiškai, 
ukrainietiškai, rusiškai, vokiškai 
ir angliškai. Buvo uolus ir šven
tas kunigas.

Tragiškos nelaimės dieną 
velionis važiavo automobiliu iš 
vasaros vaikų stovyklos su ukrai
niečių vyskupu Platonu Kornyl- 
jak ir kun. Dmytryšynu. Po au
tomobilių susidūrimo vyskupas 
ir jo sekretorius liko tik su
trenkti, o prel. Salaviejus ir šo
feris buvo sunkiai sužeisti. Su
žeistieji helikopteriu buvo nu
gabenti į artimiausią ligoninę, 
kur prelatas netrukus ir mirė.
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LOS ANGELES, CALIF. metinis balius įvyks spalio 19 
Miramar viešbuty, Santa Moni- 
ca, Calif.

Simas Kudirka jau išleistas iš 
kalėjimo Sovietijoj. O į kalėji
mą pateko, kad, trokšdamas lais- 
\ As, perbėgo į amerikiečių lai
vą, o iš ten buvo grąžintas ru
sam. Vietos laikraštis “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose”, aprašy
damas S. Kudirkos tragedijos 
eigą, pastebi: “Dabar jau paaiš
kėjo, kad Valstybės Departa
mente buvęs komunistas pa
reigūnas, kuris laivo kapitonui 
davė leidimą Kudirką atiduoti 
Sovietų laivo tarnautojam. Ko
dėl tokie tarnautojai nėra paša
linami iš tarnybos?” Šį pareiš
kimą galima papildyti: S. Ku
dirką grąžinti rusam galutinį 
sprendimą padarė buvusio JAV 
prezidento R. Nixono patarėjas 
John W. Dean III. Ar jis buvo 
komunistas — nežinome, bet 
aišku, kad jis dabar iš tarnybos

Programa vyks Marshall aukš
tesniosios mokyklos salėj.

Skautų stovyklos komiteto va
karas rengiamas rugsėjo 28, šeš
tadienį, 8 vai. vak. Šv. Kazimie
ro parapijos salėj. Vakaras turės 
Havajų temą: havajietiški pie
tūs, gėrimai, programa ir muzi
ka.

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo pietūs ir programa įvyks Šv. 
Kazimiero parapijos salėj spalio 
6.

Šaulių Daumanto kuopos de
šimtmečio minėjimas ir vakaras 
vyks spalio 12 Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.

Santa Monica Lietuvių Klubo

Metinis bazaras, rengiamas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos, šiais metais įvyks spalio 20 
parapijos kieme ir salėj. Tarp 
įvairių žaidimų ir laimėjimų bus 
leidžiama ir 18 stambių bei 
vertingų dovanų. Stambiausia 
dovana — kelionė lėktuvu iš Los 
Angeles į Havajus ir atgal su 
apmokėtomis 8 dienų atostogo
mis arba 300 dol. grynais.

Kpt. Uogintas Kubilius, iš Los 
Angeles, Calif., išvyko į Penn- 
syltfanijos universitetą ruoštis 
doktoratui prekybos ir pritaiko
mosios ekonomijos srityje. U. 
Kubiliaus tėvai gyvena West-
wood, Mass. — L.Ž.K.

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS
AIDAS KONCERTAVO HAMBURGE

atleistas ir sėdi kalėjime. Tai 
įvyko ne dėl S. Kudirkos išda
vimo, bet dėl nusikaltimų 
Watergate byloj.

Religinei Lietuvių Šalpai Los 
Angeles lietuviai per Šv. Kazi
miero parapiją suaukojo 3252 
dol. Tai beveik 1000 dol. dau
giau negu pereitais metais.

Parapijos mokykla Šv. Kazi
miero lietuvių parapijoj šiuos 

; mokslo metus pradėjo rugsėjo 4 
•'su 289 mokiniais.

Grandinėlės filmas Los 
Angeles bus rodomas rugsėjo 
21, šeštadienį, 7:30 vai. vak. Šv. 
Kazimiero parapijos salėj. Tai 
Pauliaus Jasiukonio susuktas 
dokumentinis garsinis filmas 
“Grandinėlė prie Ramiojo Van
denyno”. Filme vaizduojamos 
Grandinėlės ansamblio gastro
lės Los Angeles 1973. Be to, 
bus rodomas priedas “Gamtos 
draugai”. Tai spalvotas filmas iš 
Los Angeles skautų veiklos tarp 
1955 ir 1958. Rengia “Gintaras” 
— filmų ir plokštelių gamyba 
Hollywoode.

Lietuvių diena, rengiama Lie
tuvių Bendruomenės, įvyks rug
sėjo 22. Programoj dalyvaus dai
nininkai iš Chicagos: Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra- 
pūole'nis, o taip pat Onos Ra- 
zutienės tautinių šokių grupė.

Hamiltono mergaičių choras 
Aidas, vadovaujamas dirigento 
Vaclovo Verikaičio, išvyko į 
Europą. Jis dainavo Anglijos ir 
Vokietijos lietuviam. Vokietijoje 
jo koncertai buvo Hamburge ir 
Miunchene.

Hamburge choro apsilankymo 
proga buvo surengta lietuvių 
savaitė.

Choras atvyko rugpiūčio 21 
traukiniu. Stotyje jį sutiko lietu
vių delegacija ir įkurdino Kata
likų Akademijos namuose. Čia 
vyko lietuvių savaitė, čia erd
vios ir modernios patalpos buvo 
užleistos lietuviam ir chorui ir jų 
palydovam.

Susipažinimas su choru 
ir parodos

Savaitė pradėta susipažinimu 
su choru. Tai buvo rugpiūčio 22, 
ketvirtadienį. Scenoje buvo pri
statytas visas choras — 49 mer
gaitės ir dirigentas. Chorą pa
sveikino kun. V. Šarka. Atsaky
damas į sveikinimus, choras su
dainavo kelias dainas.

Pertraukos metu buvo ap
žiūrima paroda. Toji paroda 
buvo įvairi, buvo čia ir dailės 
kūrinių, buvo plakatų, laikraš
čių, leidinių, knygų.

Apžiūrėjus parodą, parodyti 
filmai. Tai buvo gamtos vaiz

dai iš Lietuvos ir lietuvių gy
venimas Vokietijoje.

Choras miesto rotušėje
Rugpiūčio 23, penktadienis, 

chorui buvo didelio žygio ir 
didelių pasirodymų diena. Vi
durdienį choras lankėsi miesto 
rotušėje, kur buvo oficialus cho
ro priėmimas. Priėmė senato 
direktorius kultūros bei mokslo 
reikalam. Jis pasveikino chorą 
kalba, kuri paskui buvo išversta 
choristam. Jam atsakyta kalba 
vokiškai, pasikeista dovanomis. 
•Karalių ir diplomatų salėje cho
ras sudainavo tris dainas — lie
tuviškai, vokiškai ir angliškai.

Miesto tarnautoja angliškai 
choristus supažindino su rotušės 
meno turtais ir su pačia miesto 
istorija. Vizitas užtruko dvi va
landas.

Choras televizijoje
Iš rotušės choras nukeliavo į 

televizijos stotį. Pirmiausia bu
vo padarytas trumpas filmas 
apie chorą, įdainavo po vieną 
lietuvišką ir vokišką dainą. Po to 
dalyvavo ir pačioje televizijos 
programoje, padainuodami vie
ną vokišką dainą.

Koncertas universiteto salėje
Tos pačios dienos vakarą 

Hamburgo universiteto didžio

Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos 25 metų sukakties 
proga tos mokyklos įkūrėjas prel. Jonas Kučingis mokyklos 
tėvų vardu apdovanojamas lietuviška stula. Šalia stovi 
Romas Nelsas, tėvų komiteto pirmininkas. Nustebusi žiūri 
dr. Rolando ir dr. Danutės Giedraičių dukrelė Audrėja. 
Nuotr. L. Kanto

joje salėje buvo gražus ir įspū

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir LSSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome, • 
pasinaudoti mūšų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į 1

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
723 Itfalnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

Centrinės įstaigos New Yorke:

240 FIFTH AVENUE, NcW YORK, N.Y. 1000! 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. , WA 5-8878
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206,Eastern Avė. DI 2-2374
>0. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadvvay A N 8-8764 
CHICAGO, "i II. 60622 — 2242 W- Ąye, B£5-77ftA
CLEVELAND, Ohio 44119- 877 E. 185th Street 486-1836
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė. TA 5-7560
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Avė. 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campaų Avė. 365-6350

HANSAS C1TY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LQS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd.
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Centrai Avė. NE 
NEVV BRITAI N, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow A*ve. 
OMĄ H A, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street
PARMA, Ohio 44134 r- 5432 Statė Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
>AN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue
SEATTLE, Wash. 98125 11551 6th Place, N.E.
SOUTH RIVER, N.J. 08882— 168 Whitehead Avė. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St.
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street

AT 1-1757 
382-1568

FR 9-8712 
788-2545 
224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 

EM 3-5556
257-2113 
798-3347 

LY 9-9163
VINELAND, N.J. 08360 — Parlsh Hali, West Landis Avė. 609-696-9796

■N*

dingas Aido koncertas. Atsilan
kė labai daug publikos, buvo ir 
valdžios atstovų, konsulų. Cho

ras padainavo lietuvių, vokie
čių, anglų dainų, dainavo ir sol. 
V. Verikaitis. Koncertas praėjo 
labai pakiliai ir patraukliai, 
publikos buvo nuoširdžiai pri
imtas. Tai tikrai buvo graži lie
tuvių reprezentacija šiame vo
kiečių mieste.

Po koncerto choras ir jo paly
dovai buvo pavaišinti vietos mo
terų rūpesčiu.

Apžiūri miestą
Šeštadienį, rugpiūčio 24, cho

ras lankė miestą, plaukė laivu, 
važinėjo autobusu. Čia lietu
vaitė gidė chorui visa išaiškino.

NAUJI LAIMĖJIMAI

Marija Saulaitytė, Oakville, 
Conn., 1973-74 mokslo metais 
literatūrą ir anglų kalbą studija
vusi Western Connecticut Statė 
kolegijoje Denbury, šį pavasarį 
gavo magistro (Master of Arts) 
laipsnį.

Dabar priimta į Connecticuto 
universitetą Storrs siekti litera
tūros daktarato. Taip pat pa
kviesta dėstyti įvadinį literatū
ros kursą tame pačiame univer
sitete.

Lituanistinius dalykus ji yra 
studijavusi Fordhamo universi
tete New Yorke, Annhursto ko
legijoje Woodstocke, Conn., ir 
praeitais mokslo metais dar ir II- 
linois universitete Chicagoje. 
Šalia formalių studijų univer
sitetuose, plačiai naudojasi li
tuanistinėmis knygomis bei ki
tais leidiniais, kurių nemaža 
yra ir šeimoje.

Lietuvių kalbos yra mokiusi 
keliose lituanistinėse mokyk
lose; kelerius metus mokė Put- 
namo mergaičių akademijoje 
(aukštesn. mokykloje), taip pat 
Vasario 16 d. gimnazijoje Vo
kietijoje; lietuvių literatūros 
kursą kurį laiką dėstė Annhursto 
kolegijoje Woodstocke, Conn.

Studijuodama literatūros ma
gistro laipsniui gauti, kiek buvę

Marija Saulaitytė

galima, studijų darbuose lies- 
davusi ir lietuviškąsias temas. 
Keli referatai buvę specialiai pa
rašyti lituanistiniais klausimais.

Magistro laipsnį įgijo per vie
nerius studijų metus, o visi 
mokslo metų, studijų bei refera
tų ir baigiamųjų egzaminų į- 
vertinimo pažymiai buvo aukš
čiausi — A.

M. Saulaitytė, Lietuvių Rašy
tojų Draugijos narė, yra išleidusi 
keturias savo poezijos knygas, 
kurių paskutinioji — Šeštoji die
na — ką tik išėjo iš spaudos 
Anglijoje.

D.

______ Atsiųsta
:____ paminėti

Gieda pamaldose
Tos dienos vakarą 6:30 v. Šv. 

Ansargo bažnyčioje buvo pa
maldos. Mišias koncelebravo 
lotyniškai, evangeliją skaitė trim 
kalbom: angliškai kun. J. Čeka- 
vičius, kun. V. Šarka vokiškai ir 
kun. P. Girčius lietuviškai. Mi
šiose dalyvavo ir vietos sukaktu
vininkas vyskupas, švenčiąs 
savo kunigystės 50 metų.

Choras giedojo Br. Budriūno 
mišias, o vokiečiai sugiedojo tris 
giesmes.

Po pamaldų Kat. Akademijos 
patalpose buvo vaišės ir drauge 
atsisveikinimas. Tą patį vakarą 
choras išvyko traukiniu į Miun
cheną, palikęs visiem tikrai gra
žius ir nuotaiką pakeliančius 
įspūdžius.

Choro palyda
Choras išsirengė kelionei 

su visa reikiama palyda. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vac
lovas Verikaitis, choro akompa
niatorius — J. Govėdas, admi
nistratorius — J. Pleinys, paly
dovės — H. Norkienė, M. Boru- 
sienė, gailestingoji sesuo — 
Mrs. V. Morkūnas, tėvų komi
teto pirmininkas — V. Sakas, 
dar lydėjo E. Šakienė, F. Kri- 
vinskienė, E. Barzevičiūtė.

K.Š.

ANSONIA, CONN.

Lietuvių kalbos pamokos vietos 
gimnazijoj

Šių metų kovo mėn. gale K. 
Švelnys suorganizavo nemažą 
antros ir trečios kartos Ameri
kos lietuvių grupę, kuri kas ant
radienį iki birželio mėn. pra
džios Šv. Antano parapijos salėj 
susirinkdavo mokytis lietuvių 
kalbos, papročių, istorijos apie 
tautodailę ir vargingą lietuvių 
tautos dabartį. Rinkosi ištisomis 
šeimomis. Greta sėdėjo seneliai, 
jų vaikai ir vaikaičiai. Mokinių 
skaičius, užsidegimas ir darbin
gumas buvo toks didelis, kad po 
keleto pamokų pasidalinta į dvi 
grupes. Vaikus nuo 7 iki 13 m. 
amžiaus (iš viso 10) mokė Mil- 

. da Liaukienė. Suaugusius — 
nuo gimnazistų iki gerokai pa
gyvenusių (iš viso apie 38 žmo
nes) mokė Gintarė Ivaškienė. 
Netrukus jaunimas pareiškė no

rą mokytis ir tautinių šokių. 
Merginos pasiryžo pačios siūtis 
ir siuvinėti tautinius drabužius. 
M. Liaukienė pradėjo ir tauti
nių šokių pamokas. Mokytojų al
gas mokėjo Šv. Antano parapijos

klebonas ir parapinės organiza
cijos.

Ansonijos gimnazijos mokyto
jos D. Dubinsky dėka, šį rude
nį suaugusiųjų grupė persikels 
savo vakarinėm pamokom į An
sonijos gimnazijos patalpas. 
Lietuvių kalbos pamokos į- 
trauktos vakarinių suaugusiųjų 
kursų programon. Taigi galima 
bus nemokamai naudotis viso
mis gimnazijos turimomis tech
ninėmis priemonėmis. Mokyto
jos algą apmokės Ansonijos švie
timo valdyba.

Kursą gali lankyti ir ne Anso- 
nijoj gyveną. Jiem reikės užsi
mokėti 10 dol. registracijos mo
kestį. Registracija Ansonijos 
gimnazijoj vyks rugsėjo 17, 18 
ir 19, nuo 7 vai. vakaro. Pamo
kos prasidės antradienį, rugsėjo 
24 dieną (7 vai. iki 9:30) ir tę
sis 8 savaites. Vasario mėnesį 
prasidės kitas aštuonių savaičių 
kursas.

Gimnazijos suaugusiųjų kursų 
vadovybė kviečia kuo daugiau 
lietuvių registruotis šiam kursui. 
Jei atsirastų daug naujų kursan
tų, vadovybė mielai sudarys ke
letą grupių, kurios lankytų pa
mokas skirtingais vakarais.

G.I.

Julija Švabaitė-Gylienė — 
SEPTYNI SAULĖS PATE
KĖJIMAI. Eilėraščiai. Išleido 
Ateitis 1974. Aplanką ir vinjetes 
piešė Danguolė Stončiūtė. Kie
tais viršeliais. 80 psl. Kaina 3.50 
dol. Galima užsisakyti Ateities 
leidykloj, c/o Mrs. M. Bajorū- 
nienė, 17689 Goldwin Drive, 
Southfield, Mich. 48075.

Autorė, pernai pasirodžiusi su 
apysaka jaunimui (Gabriuko už
rašai), su pirmuoju eilėraščių 
rinkiniu (Vynuogės ir kaktusai) 
jau buvo pasirodžiusi prieš de
šimtmetį (1963). Septyni saulės 
patekėjimai yra jos antrasis eilė
raščių rinkinys; literatūriniame 
“sporte” jis pralenkia pirmąjį. 
Yra tikrai sportiškų posmų, kaip 
šis:

Aš pasodinsiu vijoklį 
po virtuvės laikrodžio kojom, 
teauga, tevyjoja, 
puodam šnypščiant 
ir grojant.
Autorė ypatingai įdomi savo 

“virtuviniais” siužetais. Nors 
rinkiny esama ir miglotų vietų, 
bet poetės talentas ryškus.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietu
viškojo ugdymo žurnalas mo
kyklai ir šeimai. Nr. 10 (14). 
Leidžia JAV LB Švietimo Tary
ba. Čikaga, 1974. Redaktorius — 
Petras Maldeikis. Redaktoriaus 
pavaduotojai — Juozas Masi- 
lionis ir Antanas Rinkūnas. Žur
nalo mecenatas — Lietuvių 
Fondas. Išeina du kartus per 
metus. Šis numeris 96 psl. Ilius
truotas jaunimo pokalbio nuo
trauka. Kaina 1.50 dol. Meti
nė prenumerata 3 dol. Adresas 
užsakymam: Stasys Rudys, 415 
Plum St., Michigan City, lūd. 
46360.

Šio numerio turinys: P.M. — 
Kas toliau dirbs lietuviškose 
mokyklose?, dr. Algis Norvilas
— Psichologo žvilgsnis į litua
nistinį auklėjimą išeivijoje, dr. 
A. Liaugminas — Šeima ir mo
kykla išeivijoje,- Rimas Černius
— Lietuvių literatūros dėsty
mas: tikslas, būdai ir progra
ma, L. Dambriūnas — Kelios pa
stabos lietuvių kalbos mokymo 
klausimu, Ignas Malėnas — 
Skiemenų metodas, kai dar ne
turėta elementoriaus, Juozas 
Plačas — Žaidimai — mokymo 
priemonė, dr. Neris Ankuvienė
— Psichoaktyvinių vaistų įtaka, 
Antanas Rinkūnas — PLB švie
timo kelias 1968-73 metais, Juo
zas Masilionis — Jaunimas pasi
sako, Petras Maldeikis — Dis
ciplinos klausimas amerikiečių 
pedagoginėj e lite ratūroje ,~S ta^ 
sys Rudys — Švietimo tarybos 
pranešimai, J. Kavaliūnas —- Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
lietuviškojo švietimo reikalai, 
Knygos, Lietuviško auklėjimo 
aktualijos, Juozas Masilionis — 
Nauja lietuvių literatūros prog
rama, Aukštesniųjų lituanistinių 
mokyklų lietuvių literatūros 
programa.

Aloyzas Baronas — ŠILKO 
TINKLAI. Pasakojimai. Išleido 
Ateitis 1974. Viršelis bei ap
lankas Kazio Veselkos. 184 psl. 
Kaina 4.50 dol. Galima užsi
sakyti Ateities leidykloj, c/o 
Mrs. M. Bajorūnienė, 17689 
Goldwin Drive, Southfield, 
Mich. 48075.

Su pirmąja savo knyga (no
velių rinkiniu) pasirodęs 1951, 
dabar išleistais pasakojimais 
autorius papildo jau ir taip 
nemažą savo kūrybinį lobį — 
daugiau kaip 20 knygų (ro
manų, novelių, eilėraščių, ap
žvalgų), kurių tarpe yra ir lai
mėjusių premijas. Tų knygų 
skaičių dar padidina kai kurių 
iš jų antrosios laidos bei ver
timai į anglų ir latvių kal
bas. Į šią, naująją, knygą su
dėti devyni pasakojimai, pasi- 
žymį originaliu spalvingumu, 
kaip ir ankstesnės šio auto
riaus knygos.
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PENKERI METAI NUO MUZ. JUOZO 
BERTULIO MIRTIES

Pažvelgę į muz. Juozo Bertu
lio žemiškąjį kelią, matom, kad 
ilgą laikotarpį jis ieškojo savęs. 
Ieškojo, kad, save pažinęs, galė
tų šiame žemiškame kelyje vyk
dyti Kūrėjo valią.

Juozas gimė 1893 Paaudruvės 
kaime, Joniškio vaisė., Šiaulių 
apskr. Jo tėvas apylinkėj buvo 
geriausias dailidė, o laisvalaikiu 
grojo smuiku, klarnetu, triūba ir 
šiek tiek fortepijonu. Mėgo lie
tuvišką spaudą, kuri tuo metu 
buvo draudžiama.

Juozo augimo ir brendimo 
metui pailiustruoti čia pateikiu 
kelias ištraukas iš jo atsiminimų 
užrašų:

— ... Retkarčiais tėvelis iš

lės. Be to, dar būdavo padaro
mas mažas lankelis, panašus į tą 
didįjį, tik be barškučių ir be pūs
lės. Tuo mažuoju lankeliu būda
vo brūžuojama į storąją virvę 
ir atitinkamu momentu drūt
galiu suduodama į grindis, kad 
sukeltų triukšmą. Tuo boseliu 
aš kartais grodavau tėvelio ka
peloje, jeigu grodavo pažįstamų
jų vestuvėse. Bet tada iš manęs 
brolaičiai boselį atimdavo ir iš
darinėdavo su juo visokias išdai
gas .. .

Man su sesute augant pas tė
velį, mūsų troboje dažnai vyk
davo įvairūs susibūrimai. Taigi 
nuolatinės dainos, ir šokiai, ir

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

kažkur parsinešdavo Aušrą. Aš 
skaityti dar nemokėjau. Tėvelis 
sakydavo, kad tai esąs brangus 
ir pavojingas laikraštis (gazeta). 
Liepė apie jį niekam nepasako
ti. Laikraštį laikydavo už spintos 
specialiai įtaisytoje dėžutėje . . . 
Sykį parsinešė Vytį. Įrėmino. 
Bet antroje pusėje įstatė rusų 
caro šeimos paveikslą. Kai tik 
pajusdavo kokį pavojų (nepažįs
tamą įtartiną asmenį, policinin
ką ar pan.), paveikslą tėvelis ar 
mamutė apsukdavo antran šo
nan . . .

Galėjo būti apie 1897-8 me
tus. Atbėgo į mūsų kambarį mo
terėlė šaukdama: “Bėkite, žiū
rėkite, Antikristo vežimas jau 
ima važinėti.” Išbėgome į gatvę. 
Žmonių pilna gatvė. Mane tėve
lis iškėlė ant rankų. Matau — va
žiuoja vežimas be arklių. Sėdi 
priešaky du ponai ir užpakaly 
du. Vienas iš jų turi nutvėręs 
ratuką, kitas su triūba trimituo
ja, kad duotų kelią. Žmonės ėmė 
kalbėti, jog tai grafas Komaras 
važiuoja. Kai nuėjome į kambarį, 
viena moterėlė, priėjusi prie 
manęs, uždėjo ranką man ant 
galvos ir sako: “Mes jau nebe
sulauksime, bet tu, vaikeli, 
pamatysi, kad žmonės ims skrai
dyti, lyg paukščiai ... Po to 
ateis “sūdna diena”, Antikristas 
važinės su pečium be arklių 
ir ten kiš visus, kurie tikės į 
Dievą. Bet Dievo Motina tokius 
iš pečiaus antrojo galo ištrauks ir 
nuves į dangų . . . Šventėms 
tėvelis mum padarydavo “bo
selį” (kiti jį vadindavo “baset- 
le”). Tai buvo savotiškas mu
zikos instrumentas. Tėvelis iš 
anksto iš miško parsinešdavo 
lazdyno (riešuto medžio) lazdą 
— žmogaus dydžio. Nuskusdavo 
žievę ir išdžiovindavo. Tai tu
rėjo būti daroma su kantrumu, 
kad nesuskiltų. Tos lazdos ga
lus sulenkęs, surišdavo stipria 
virve, kad pasidarytų lankas. Į 
smaigalį įkaldavo apystorę vinį, 
ant kurios užmaudavo įvairaus 
dydžio skardos gabaliukus. Bet 
skylė neturėjo būti siaura, kad 
skardinėlės galėtų laisvai barš
kėti. Taip pat prieš tai parūpin
davo kiaulės pūslę. Ją, ža
liai esant, pelenuose stipriai iš- 
trindavo ir tik po to išdžio
vindavo. Kai imdavo džiūti, bet 
per skylę dar būdavo įmano
ma, įpildavo saujelę sausų žir
nių. Pūslei pakankamai iš
džiūvus, ją užkišdavo lanko apa
tinėje drūtgalio dalyje už virve-

susigrojimai. Aš ir sesutė irgi 
dainuodavome ir šokdavome iš 
mažens. O kai truputį paūgė
jau, šokiuose net figūras vesda
vau, ypač vestuvėse.

Pastebėjęs mano gabumus, tė
velis ir ėmė mane mokyti smui
kuoti, groti klarnetu ir triūba. 
Kadangi tame miestuke niekur 
negalima buvo gauti išnuo
moti fortepijono, tėvelis padarė 
klavikordą. Čia tai buvo mano 
mėgstamiausias instrumen
tas . . .—

Tik keli čia suminėti velionies 
praeities bruožai nusako, jog jis 
nuo pat vaikystės turėjo polin
kius į visuomeninę veiklą ir mu
ziką. Vėliau jį matom kaip Lie
tuvos kariuomenės karininką, 
nepriklausomybės kovų dalyvį, 
kompozitorių, pedagogą, žurna
listą, chorų vadovą, režisorių, 
vargonininką, kultūrinių būrelių 
rėmėją ir t.t. Ypač buvo pa
milęs jaunimą ir su juo daug 
dirbo.

Didelis spaudos mėgėjas: pre
numeravo 10 laikraščių, 9 perio
dinius leidinius, 6 žurnalus. Pri
klausė prie keturiolikos organi
zacijų ir jose aktyviai reiškėsi. 
Parašė nemaža muzikos kūrinių; 
giesmių, dainų, operečių, melo
deklamacijų, vaidinimėlių jau
nimui ir kitų. Buvo kūrybingas 
visą amžių iki karsto lentos.

Teko jį lankyti Šv. Kryžiaus 
ligoninėj prieš jo sunkią opera
ciją, po kurios nebepakilo. Jis 
mirė 1969 rugsėjo 13. Palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se.

Nors fiziškai ir miręs, bet jo 
dvasia tebedalyvauja mūsų sam
būriuose ir tebeskelbia garbingą 
Lietuvos praeitį saviesiem ir 
svetimiesiem. Muz. J. Bertulio 
sukrauti dvasiniai turtai kruopš
čiai saugojami Lietuvių Muzi
kologijos Archyve, esančiame 
tėvų jėzuitų namuose. Archyvo 
steigėjas ir dabartinis vadovas 
muz. Juozas Žilevičius su gilia 
meile lietuviškajam menui 
kruopščiai renka ir telkia visa 
tai, kas lietuvių atlikta muziki
nės kūrybos srity.

Lankantis L.M. Archyve, ten
ka matyti muziką ir dainą pa
mėgusių, čia mokslus baigusių 
jaunuolių, ateinančių pasisemti 
lietuviškosios dvasios, sklindan
čios tarp išsibarsčiusiųjų po įvai
rius kraštus.

Velionis muz. Juozas Bertulis 
Lietuvių Muzikologijos Archyve

A. a. J. Bertulis (viduryje su gėle rankoje) savo gerbėjų tarpe vieno parengimo metu 
Chicagoje. Nuotr. Petro Maletos

VARGONININKŲ — MUZIKŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS NEVV YORKE
Vargonininkų-Muzikų Sąjun

gos seimas įvyko rugsėjo 2, 
Darbo dieną, Apreiškimo pa
rapijoje, Brooklyne. Tai buvo 
51-masis seimas. Pideš porą me
tų buvo jubiliejinis 50-tasis sei
mas, surengtas Angelų Karalie
nės parapijos salėje.

Pradėta iškilmingomis 
pamaldomis

Seimas pradėtas 10 vai. iškil
mingomis mišiomis, kurias kon- 
celebravo klebonas kun. Pr. 
Raugalas, prel. J. Balkūnas, kun. 
A. Račkauskas, kun. St. Raila, 
kun. L. Budreckas, kun. K. Pu
gevičius ir kun. Jonas Pakalniš
kis.

Klebonas pasveikino visus 
seimo dalyvius ir pakvietė kun. 
Joną Pakalniškį pasakyti pa
mokslą. Jis kalbėjo apie naujuo
sius sąjūdžius Bažnyčioje ir Baž
nyčios pažiūrą į dabarties muzi
ką.

Aukas atnešė Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungos garbės pirmi
ninkas muzikas kompozitorius 
^Aleksandras Aleksis ir buvusi 
Lietuvos valstybinės operos so
listė Juzė Augaitytė.

Mišių metu giedojo Nevv Yor
ko ir New Jersey vargonininkai 
kun. Ged. Šukio sukurtas mišias 
Kristaus Rūpintojėlio garbei. 
Dirigavo ir vadovavo muz. Al
girdas Kačanauskas.

Solo giedojo Ona Žubavi- 
čienė — kun. Gedimino Šukio 
“Sveika Karalienė”.

Sol. Irena Stankūnaitė sugie
dojo L. Stuko Maldą.

Mišiom pasibaigus, buvo var
gonų rečitalis, kurį atliko Albi
nas Prižgintas. Jis pagrojo du 
dalykus — Liszto preliudą ir fu
gą pagal B-A-C-H ir savo paties

yra palikęs nemažą įnašą, nes 
buvo jo kuratorium iki mirties.

Šias mintis apie a.a. Juozą, 
mylėjusį Lietuvą ir daug jai dir
busį, baigiu mūsų dainiaus Mai
ronio žodžiais: “Tegul bėga mū
sų upės į marias giliausias! Te
gul skamba mūsų dainos po šalis 
plačiausias!”

St. Juras

Solistė Laimutė Stepaitienė tarp jaunųjų akompaniatorių Europos lietuvių XXI studijų 
savaitėje Šveicarijoje. Kairėje V. Hermanas (V. Vokietija), dešinėje Eugenijus Krikš

čiūnas (Toronto).
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sukurtą pirmo nokturno pirmą 
antifoną — Dirige.

Įspūdingas vargonų koncertas 
truko 20 minučių.

Tuoj po koncerto visi buvo pa
kviesti pusryčių, kurie tęsėsi tik 
pusę valandos žemutinėje para
pijos salėje.

Pradedamas seimas
Pirmoji seimo dalis buvo ofi

cialioji. Čia į garbės prezidiumą 
buvo pakviesta: prel. J. Balkū
nas, Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, JAV LB krašto valdy
bos pirm. J. Gaila, Vargoninin
kų-Muzikų Sąjungos garbės 
pirmininkas A. Aleksis, kun. Pr. 
Raugalas — Apreiškimo parapi
jos klebonas, Liet, operos so
listė J. Augaitytė, Liet, tautinių 
šokių instituto pirmininkė J. 
Matulaitienė, paskaitininkas 
kun. K. Pugevičius, dailininkų 
atstovas dail. J. Juodis, rašytojų 
atstovas poetas L. Žitkevičius. 
Iškilmėm pirmininkavo pats 
centro valdybos pirmininkas
V. Mamaitis, sekretoriavo A. Ka- 
čanauskas.

Visi prezidiumo nariai pasakė 
sveikinimo kalbas. Žodžiu dar 
sveikino ir Garso redaktorius 
Matas Zujus. Sąjungos dvasios 

vadui kun. Antanui Petrauskui 
sergant, jo ir savo vardu seimą 
pasveikino kun. St. Raila.

Raštu sveikino: Lietuvos at
stovas Washingtone J. Kajeckas, 
vysk. V. Brizgys, prof. J. Žile
vičius, kun. K. Senkus, Br. Bud- 
riūnas, M. Cibas, Pr. Ambrazas, 
J. Žukas, J. Beinoris, V. Ro
manas, Steponas Bučmys, Elena 
Čiurlienė, Kazys Jakutis. Prie 
sveikinimų pridėta ir aukų.

Klebonui kun. Pr. Raugalui 
prisegtas auksinis ženklelis už 
nuopelnus ir seimo globą.

Prof. J. Žilevičiui pasiūlius, 
V. Mamaitis, ilgametis Sąjun
gos pirmininkas, pakeltas į Są
jungos garbės narius.

Pirmoji oficialioji dalis baigta 
kun. K. Pūgevičiaus paskaita — 
Naujosios liturgijos uždaviniai 
Amerikos lietuviams vargoni- 
ninkams-muzikams. Paskaitą 
spausdiname atskirai.

Darbo posėdis
Pertraukos metu buvo pasiųs

ta delegacija pas Sąjungos dva
sios vadą kun. A. Petrauską, ku
ris dabar gydosi namie, grįžęs 
iš ligoninės. Delegaciją sudarė 
J. Stankūnas, R. Mainelytė, V. 
Kerbelis. Jie perdavė klebonui 
seimo sveikinimus.

Antroji seimo dalis buvo dar
bo posėdis. Pirmininkavo se
niausias šios Sąjungos narys, 
daugelio seimų pirmininkas mu
zikas A. Aleksis iš Waterburio, 
sekretoriavo Petras Matekūnas.

Padaryti visi apyskaitiniai pra
nešimai. Seimas priėmė bendrą 
padėkos laišką muz. Klemensui 
Bagdonavičiui, kuris skyrė pini
gų ir išleido premijuotas mišias.

Nauja valdyba
Pirm. V. Mamaitis atsisakė 

kandidaduoti į naują valdybą. 
Išrinkta: Algirdas Kačanauskas, 
Mykolas Cibas, Vytautas Strolia, 
Rožė Mainelytė, Ona Zubavi- 
čienė, Vytautas Kerbelis. Val
dyba savo pirmininką išsirinks.

nauskas. Pirmiausia jis priminė, 
kad šiemet yra 50 metų sukak
tis nuo pirmosios dainų šventės. 
Toliau išdėstė, kad reikia 1976 
dainų šventę sujungti su Ameri
kos 200 nepriklausomybės su
kaktimi ir ją surengti kur nors 
rytuose.

Šventės klausimu pasisakė 
J. Gaila, J. Matulaitienė, prel. 
J. Balkūnas, prof. J. Stukas, J. 
Šaučiūnas ir k. Pasisakyta, kad 

tokią šventę 1976 metais su
rengti New Yorke ir ją sujung
ti su tautinių šokių švente.

Seimas jau buvo užsitęsęs. 
Baigiant jį, maldą sukalbėjo 
prel. J. Balkūnas. Sugiedota Lie
tuvos himnas ir “God, Bless 
America”.

Gražios vaišės
Persikelta į žemutinę salę, kur 

buvo iškilmingai ir skoningai 
patiesti stalai. Dalyvių buvo per 
50. Maldą sukalbėjo kun. K. Pu
gevičius, vaišėm vadovavo A. 
Kačanauskas. Muzikam pritai
kytos išdaigios humoristikos 
paskaitė Leonardas Žitkevičius. 
Sveikinimo kalbas pasakė Pau
lius Jurkus, kun. L. Budreckas, 
prof. J. Stukas, kun. P. Jaraška.

Vaišės buvo gražios ir ištai
gingos. Padėkota šeimininkui 
kleb. kun. Pr. Raugalui ir su
giedota Ilgiausių metų. Padėko
ta ir šeimininkėm. Geriant kavą, 
buvo ir sudainuota. Vaišės bai
gėsi apie 6 v.v. (p.j.)

APIE DAINŲ
ŠVENTES
Muzikas Algirdas Kačanaus

kas Vargonininkų-Muzikų Są
jungos seime prisiminė dainų 
šventės reikalą. Čia ir panaudo- 
jame jo pranešimą, primindami 
praeitį ir sustodami ties ateitimi.

50 metų nuo pirmos 
dainų šventės

Rugpiūčio mėnesį suėjo 50 
metų, kai buvo surengta pirmo
ji dainų šventė nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tai įvyko 1924 rug
piūčio 23-25.

Buvo sudaryta šventės reper
tuaro projektui paruošti muzi
kų komisija. Į ją įėjo J. Nauja
lis, A. Kačanauskas ir J. Žile
vičius, kandidatas V. Žadeika. 
Vėliau buvo išrinkti vyr. diri
gentai: J. Naujalis, S. Šimkus ir 
J. Štarka.

Šventė vadinosi ne dainų 
švente, bet dainų diena. Joje 
dalyvavo 77 chorai su 3000 dai
nininkų. Klausėsi 50,000 minia. 
Atlikta 34 dainos, jų tarpe 21 
harmonizuota liaudies daina ir

13 originalių kom
pozicijų. Tai buvo 16 kompozi
torių kūriniai.

Pirmoji dainų šventė davė 
pradžią dainų švenčių tradicijai.

— Vilniuje rugpiūčio 12 nau
juose rūmuose įsikūrė Akade
minio operos ir baleto kolekty
vas. Teatras savo sezoną pradė
siąs bolševikų revoliucijos šven
čių išvakarėse. Ligi to meto ei
siančios repeticijos. Teatro rū
mų autorė ir vyriausioji archi
tektė esanti N. Bučiūtė, o staty
bos aikštelės viršininkas A. 
Šimonis. Teatro scena esanti 
pilnai mechanizuota, pagal pas
kutinius technikos reikala
vimus. Teatro salę ir fojė puo
šiančios dailios _ keramikos 
plokštelės. Vestibiulio ir terasų 
grindys puošiamos paveikslais. 
Visa tai sukūręs dailininkas J.
Markojevas. (E)

— Dainos chorams, LB leidi
nys, liepos 28 buvo paminė
tos amerikiečių laikrašty Water- 
bury Sunday Republican. Rašo
ma, kad tai graži knyga, ku
rioj yra 61 kompozicija chorams, 
sukurta 27 lietuvių kompozito
rių. Pažymėma, kad šį leidinį, 
skirtą lietuvių išeivijos sunkios 
kelionės į laisvę trisdešimtme
čiui paminėti, Waterburio Šilas 
Bronson bibliotekai įteikė prof. 
Aleksandras J. Aleksis, kurio 
kompozicija “Jaunystei” taip pat 
įdėta į šį leidinį.

— Solistė Laimutė Stepai
tienė, o ne solistė A. Stempužie- 
nė dainavo Europos lietuvių 
XXI studijų savaitėj Šveicari
joj rugpiūčio 9, kaip klaidingai 
buvo paskelbta korespon
dencijoj iš Šveicarijos, Darbi
ninke rugpiūčio 30. Laimutės 
Stepaitienės rečitalis Chicagoj, 
Jaunimo Centro salėj, įvyks rug
sėjo 29. Programoj Jakubėno, 
Banaičio, Gruodžio, Šimkaus, 
Mozart, Schubert, Puccini ir 
Benedict kūriniai.

— Adelaidės lietuvių choras 
ir tautinių šokių ansamblis “Žil
vitis” koncertavo ukrainiečių 
namuose. Rasos Kubiliūtės diri
guojamas choras padainavo 14 
dainų, Rūtos Bielskytės veda- u . 
mas ansamblis pašoko 6 tauti
nius šokius. Ukrainiečiai pasiro
dė su dviem chorais ir tauti
nių šokių grupe. Buvo pasikeis
ta kalbomis apie pavergtų tautų 
vienybę. Šis parengimas gerai 
suartino lietuvių ir ukrainiečių 
tautas. Planuojama panašių 
švenčių ateityje suruošti ir dau
giau.

— Sol. Elenos Blandytės liau
dies dainų koncertas - rečitalis 
įvyks rugsėjo 22 Chicagoj, Jau
nimo Centre.

— V. K. Banaičio operą “Jū
ratę ir Kastytį” rugpiūčio 18 
transliavo plačiai žinoma radijo 
stotis WFMT, banga FM 98.7 
Chicagoj. Operą plokštelėj įdai
navo Chicagos lietuvių operos 
choras. Visa tai per galingą radi
jo stotį skambėjo labai gražiai. 
Stoties pranešėjas taisyklingai 
ištarė lietuviškus vardus ir davė 
reikiamus komentarus.

— Solistai Nerija Linkevičiū
tė ir Bernardas Prapuolenis rug
sėjo 22 dalyvaus meninėj prog
ramoj lietuvių dienoj, kurią ren
gia Los Angeles, Calif., Lietuvių 
Bendruomenės apygarda.

Kitas muzikos puslapis pasiro
dys ateinančiam Darbininke. Ja
me bus apie muzikę Seserį Ber
nadetą, kun. K. Pūgevičiaus pa
skaita, skaityta Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungos seime, muzi
ko Albino Prižginto pastabos 
dėl Vargonininkų-Muzikų sei
mo.

Dėl dainų šventės
Dainų šventės reikalu pra

nešimą padarė Algirdas Kača-

Dainų šventės Amerikoje
Čia Amerikoje pirmoji dainų 

šventė įvyko 1935 rugpiūčio 4 
Vytauto parke Chicagoje. Daina
vo Chicagos provincijos lietuvių 
parapijų chorai.

Dabartinės dainų šventės pra
sidėjo žymiai vėliau. Pirmoji bu
vo 1956 Chicagoje. Šventės 
buvo ruošiamos kas 5 metai.

Dabar penktoji dainų šventė 
turėtų įvykti 1976 — JAV 200

metų nepriklausomybės paskel
bimo metais.

Šventes ruošdavo LB. Pasku
tiniąją ketvirtąją pagal susitarimą 
su LB ruošė LB ir rūpinosi vi
sais administraciniais reikalais, 
o Vargonininkų-Muzikų Sąjun
gos centro valdyba — meno — 
muzikos reikalais.

Vargonininkų — Muzikų Są
jungos centro valdyba mano, 
kad tokia 5 dainų šventė turi 
įvykti Amerikoje, ne Kanadoje, 
kaip buvo projektavusi LB kraš
to va valdyba. Dainų šventė turi 
paminėti JAV 200 metų nepri
klausomybės sukaktį. Prie jos 
jungtiną ir tautinių šokių šventė.
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DANGUM
A. Smetonos minėjimas

Lietuvių Tautiniuose na
muose rugpiūčio 28 įvyko Lie
tuvos prezidento Antano Smeto
nos minėjimui Chicagoj rengti 
jungtinio komiteto ir Chicagos 
lietuvių organizacijų atstovų 
susitikima^. Dalyvavo 20 su vir
šum lietuvių organizacijų atsto
vų.

Komiteto pirmininkas Mečys 
Valiukėnas pradėjo posėdį ir pa
teikė šventės planą.

Šventę numatoma suruošti 
spalio 6, sekmadienį. Tą rytą 
Lietuvių Plazoj bus pakeliama 
vėliava. Pamaldos vyks Švč. M. 
Marijos Gimimo ir Tėviškės 
bažnyčiose. 3 vai. popiet Mari
jos aukštesniosios mokyklos au
ditorijoj bus akademija. Paskaitą 
skaitys Vytautas Alantas. Po pa
skaitos — meninė dalis, koncer
tas.

Jaunimo Centre ruošiama An
tano Smetonos raštų paroda.

Susirinkusieji organizacijų at
stovai šventės programą patvir
tino.

Pasiūlyta komitetui kreiptis 
raštu į švietimo tarybą, kad ji 
išleistų aplinkraštį lituanistinių 
mokyklų vedėjam — direkto
riam, skatindama juos suruošti 
prez. Antano Smetonos minėji
mus. Posėdis praėjo darnioj ir 
vieningoj nuotaikoj.

monstrantų su įvairiais plakatais 
prieš Australijos vyriausybę, pri
pažinusią rusų okupaciją Pabal
tijo valstybėse. Konsulas priėmė 
demonstrantų delegaciją, kuri 
jam įteikė peticiją su daug pa
rašų.

Demonstracijos prie Australijos 
konsulato

Chicagos vidurmiesty prie 
Australijos konsulato rugpiūčio 
28 vyko lietuvių demonstraci
jos. Susirinko keli šimtai de-

Demonstracijas ruošė lietuvių 
respublikonų federacija, o jom 
vadovavo federacijos vicepirmi
ninkas Edvardas Šumanas.

J. Kaunas
-o-

Illinois respublikonų partijos 
. konvencijoj rugpiūčio 14 

Springfielde kaip delegatai da
lyvavo Illinois Lietuvių Res
publikonų Lygos nariai Anatoli
jus Milūnas, Kazimieras Oksas ir 
Algis Regis. Konvencijos prieš
piečių metu programą atliko 
lietuvių tautinių šokių grupė 
Sūkurys. Šio vieneto vadovė 
Gražina Vindašiūtė ir akordeo
nistė Rasa Šoliūnaitė įtraukė į 
programą ir vieną lietuvių liau
dies dainą, kurią gražiai atliko 
salėj dalyvavusiem 1100 respub
likonų delegatų. Illinois Lietu
vių Respublikonų Lygos garbės 
narys Don Adams buvo nuola
tiniu konvencijos pirmininku. 
Kazimieras Oksas buvo pa
skirtas šios konvencijos respub
likonų platformos ir rezoliucijų 
komiteto vicepirmininku.

Illinois lietuvių respublikonų 
Marųuette Parko skyrius, vado
vaujamas Juozo Bacevičiaus, su
rengė du gražius parengimus 
Kazimierui Oksui, kandidatui į 
Chicagos sanitarinio distrikto . zimiero parapijos mokyklą. Mo- 
patikėtinius paremti. Vienas pa
rengimas įvyko Marąuette Par
ko apylinkėj, kitas — Union Pier 
vasarvietėj, Michigano valstijoj. 
Į abu parengimus atsilankė eilė 
pasižymėjusių politikų ir vi
suomenės veikėjų.

prie Australijos konsulato vyko demonstracijos. Jas suorgani-Chicagoje rugpiūčio 28
zavo Cicero lietuvių respublikonų partija ir Amerikos Liet. Federacijos vicepirm. E. Šuma
nas. Demonstracijos organizatoriai peticiją įteikė Australijos konsului, kuris pažadėjo per
duoti Australijos vyriausybei. Nuotr. V. Noreikos

WORCESTER, 
MASS.

Priimami nauji mokiniai
Šv. Kazimiero parapijos mo

kykla mokslo metus pradėjo rug
sėjo 4. Dar yra laisvų vietų į 
visus aštuonis skyrius. Tėvai, tu
rį mokyklinio amžiaus vaikų, 
kviečiami juos leisti į Šv. Ka-

nę, kuri nėra maloni, ypatingai 
žiemos laiku. O daugeliui mūsų, 
gyvenančių tame pačiame mies
te, būna per ilga kelionė, no
rint pasiekti Aušros Vartų para
pijos salę, kurioj klebono kun. 
A. Volungio dėka turim puikias 
neapmokamas patalpas 
mokom.

džiam lietuviam, kurie ateina į 
pagalbą šiuo sunkiu laiku.

Aukas siųsti: Maironis Park, 
Building Fund, 52 South Quin- 
sigamond Avė., Shrevvsbury, 
Mass. 01545.

pa-

HARTFORD,
CONN.

Prie L. Pilvelienės kapo
Ilgos ir sunkios ligos išvargin

ta, rliepos 27 mirė Leokadija 
Pilvelienės (Mockevičiūtėj vienoj 
tos kolonijai gerai žinoma lietu
vė. Liko nuliūdę sūnūs Algir
das ir Vytautas su šeimomis, 
sesuo Anelė Lelevičienė, Ro- 
chester, N.Y., brolis Antanas 
Mockus, Hartford, Conn., su šei
momis ir dvi seserys okupuotoj 
Lietuvoj.

Velionė buvo pašarvota Mol- 
loy laidotuvių koplyčioj, tarp 
daugybės vainikų ir gėlių, pri
siųstų jos artimųjų bei draugų. 
Su ja atsisveikinti į koplyčią 
buvo atsilankę daug vietinių 
lietuvių bei amerikiečių.

Koncelebracines gedulo mi
šias Švč. Trejybės lietuvių para
pijos bažnyčioj aukojo klebonas 
kun. Juozas Matutis, kun. Vytau
tas Bitinas ir kun. Adomas Pup- 
šys. Klebonas pasakė prasmingą 
pamokslą, iškeldamas velionės 
religinius ir tautinius gyvenimo

bruožus bei šiltą pagalbos ranką. 
Pamaldų metu, muz. J. Petkai- 
čiui vadovaujant, įspūdingai 
giedojo I. Petkaitienė ir vyrų 
choras.

Po pamaldų apie 50 automobi
lių vilkstinė palydėjo mirusią- 
ją į Šv. Benedikto kapines.

Nors buvo pirmadienio rytas, 
Bet žmonės rado laiko užtarnau
tai pagerbti velionę paskutinėj 
šios žemės kelionėj. Čia buvo 
matomi ne tik vietiniai, bet ir iš 
Rochesterio N.Y., su teta atsi
sveikinti atvykę A. Sinkienė ir 
M. Vosilienė su šeimomis ir jų 
motina Anelė Lelevičienė, o 
taip pat ir jos pusbrolis Bronius 
Juškauskas iš Hudsono, Mass.

Religines apeigas kapinėse 
atliko klebonas kun. J. Matutis. 
Giminių ir draugų vardu atsis
veikinimo žodį tarė dr. Alfonsas 
Stankaitis.

kestis už mokslą tenebūna kliū
tis nė vienai šeimai. “Mes pra
šome mokinių, o ne pinigų”, 
pažymėjo savo kvietime klebo
nas kun. A. Miciūnas.

Šiemet mokykla švenčia auk
sinį jubiliejų. Mokyklai nuo jos 
įsteigimo vadovauja Šv. Kazi
miero seselės. Per 50 mokslo 
metų jos yra išleidusios į gyve
nimą nemažą skaičių jaunimo. 
Ne vienas jaunuolis ar jau
nuolė, lankydami šią mokyklą, 
išmoko lietuvių kalbą ir įsigijo 
daugiau žinių apie Lietuvą.

Taip pat reikia pagalvoti ir 
apie lituanistinę mokyklą, rug
sėjo mėnesį pradedančią mokslo 
metus. Dr. A. Valiuškis, gy
vendamas su šeima Providence, 
R. I., kiekvieną šeštadienį atvež
davo savo dukrelę į lituanistinę 
mokyklą. Važiuojant į Worceste- 
rį, reikia atlikti 40 mylių kelio-

Statybos komitetas

Vyksta statyba
Maironio Parko atstatymas 

vyksta sėkmingai. Pastatas jau 
su stogu. Rūpinamasi vidaus į- 
rengimu. Kainos yra pasakiškai 
aukštos.
susiduria su finansiniais sunku
mais. Kreipėsi laiškais į atski
rus asmenis ir organizacijas, pra
šydamas paramos, bet iki šio 
laiko gauta mažai teigiamų atsa
kymų. Priimamos ir įvertinamos 
visokio didumo aukos. Nėra per 
didelių ir per mažų. Statybos ko
mitetas yra dėkingas gerašir-

Serga
Didelę automobilio katastrofą 

turėjo dr. C. Paškevičius. Gydo
si miesto ligoninėj. Dr. C. Paš
kevičius yra mum labai artimas, 
kiekvieną kartą mielai mum 
suteikiąs medicinišką pagalbą.

Kun. A. Yankauskas dėl ne
sveikatos turėjo atsisakyti klebo
no pareigų ir atsidėti gydymui
si. Guli ligoninėj.

Sunkiai serga A. Matonienė. 
Guli Šv. Vincento ligoninėj.

Ligoninėj ir A. Urbonas.
Moterų Sąjungos 5-tosios kuo

pos pirmininkė J. Mack, grįžus

(nukelta į 9 psl.)

Velionės troškimą grįžti į tė
viškės laukus bent simboliškai 
išpildė jos sūnūs, užberdami ant 
jos karsto po žiupsnelį iš Lie
tuvos atvežtos žemės.

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti pusryčių į Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubą.

Velionė buvo gimusi Otesny- 
kų kaime, Simno valsč., Alytaus 
apskrity, aštuonių vaikų šeimoj. 
Ištekėjusi už Jono Pilvelio, gy
veno Marijampolėj. Pasitraukus 
su šeima į Vokietiją, buvo apsi
gyvenusi Hanau tremtinių sto
vykloj. Į Ameriką atvyko 1949. 
Pastoviai su šeima apsigyveno 
Hartforde. Čia 1963 mirė jos vy
ras.

Buvo darbšti, tvarkinga ir pa
reiginga moteris. Jos malonų 
būdą, paprastumą ir besišypsan
tį veidą prisimena visi.

A. St.

Hartfordo jaunimo tautinių šokiu grupė. Pirmoje eilėje iš k. trečioji — grupės vadovė 
Dalia Dzikienė. Nuotr. A. Dziko

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir L L
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODlAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMESĮ I NAUJĄ ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 2 Iri New York, N.Y. 10022
Tel.: (212)758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue tel.: AL 4-5456
New York, N.Y. 10011 — 13$W, 14 Street CH 3-2583

So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 268-0066
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
Chlcatfo, III. 60622 —- 2222 West Chicago Avenue BR 8-6966
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St. WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 884-1738
Irvlngton, N J. 07111 — 762 Sprlngfleld Avenue ES 2-4685
Irvlngton, N.J. 07111 —- 1082 Sprlngfleld Avė. 374-6446
Grand Raplds, Mlch. 49504 — 636-38 Brldge St. N.W. GL 8-2256 
Hamtramckj Mlch. 48212 — 11333 Jos. Camoau Avenue 365-5255 
Hartford, Con. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Loe Angeles, Calif. 90022 — 960 8. Atlantlc Blvd.
New H a ve n, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Pastale, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadway 
Philadelphla, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Phlladelphla, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Plttsburoh. pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
San Francisco, Gal. 94115 — 1826 Divisadero st.
W4tert>ury, Conn. — 905 Bank Street
Fort Wayne, ind. 46808 — 1807 Belmeke Rd.

VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

Tel.:

— Ministeris St. Lozoraitis, 
Lietuvos diplomatijos šefas, pa
siuntė protesto notą Australi
jos užsienio reikalų ministeriui 
sąryšy su Australijos pripažini
mu Sovietam Pabaltijo valsty
bių.

— Antano Smetonos, buvusio 
Lietuvos prezidento, raštijos 
paroda įvyks rugsėjo 28 — spa

lio 6 Chicagoj, Jaunimo Centre.
— Vysk. Antanas Deksnys, 

atvykęs iš Europos, Chicagoj, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioj pravedė Ši
luvos noveną, kuri prasidėjo 
rugsėjo 7.

— JAV LB krašto valdyba 
atidarė fondą, pavadintą Simas 
Kudirka Fund, sutelkti lėšom to
limesniam Kudirkos laisvini
mui. Pirmieji aukotojai: prof. dr. 
J. Puzinas — 25 dol., neseniai 
mirusio a.a. prof. dr. A. Vasio 
našlė Marija Vasienė — 10 dol. 
Aukoti į šį fondą galima per 
LB apylinkių valdybas.

—Baltimorės “Radijo Valanda 
Lietuviams” pakeitė radijo stotį 
ir nuo rugsėjo 8 dienos progra
mos bus girdimos per WBAL— 
FM stotį, kuri yra ant FM skalės 
97.9 meg. Laikas lieka tas pats, 
nuo 10 iki 11 vai. sekmadienio 
rytais. Puikią senąją stotį teko 
palikti dėl pasikeitusių savinin
kų, kurie pareikalavo daug di
desnio mokesčio ir pasiūlė laiką, 
kuris visai netinkamas kiaušy to- 

. jam.
— Amerikos respublikonų 

tautinių grupių tarybos metinė 
konvencija įvyks rugsėjo 13-15 
Bostone, Mass., Statler Hilton 
viešbuty prie Park Sąuare. Ten 
pat rugsėjo 14 įvyks Amerikos 
lietuvių respublikonų federaci
jos metinis susirinkimas. Tiek 
konvencijoj, tiek lietuvių susi- 

' rinkime yra kviečiami dalyvauti 
! ir svečiai. ALRF pirmininku yra
• dr. J. Genys. Jo telefonas — 

(301) 459-5693.
— Prel. J. Končius staiga su

sirgo ir buvo paguldytas Šv. Kry
žiaus ligoninėn. Šiuo metu pa
mažu gerėja.

— Tėv. Jonas Kubilius, S.J., 
šiuo metu gyvenąs Mont- 
realy, buvo išrinktas Akade- 
mikių skaučių draugovės garbės 
nariu. Draugovės spalvos jam 
buvo iškilmingai uždėtos ir spe
cialus diplomas įteiktas studijų 
ir suvažiavimo metu Dainavoj. 
Tėv. J. Kubilius yra ilgametis 
Akademinio skautų sąjūdžio 
dvasios vadovas.

— Inž. Vytautas Izbickas tau
tos šventės proga per bendra
darbių sąskrydį Neringoj pasa
kys kalbą. Sąskrydis Neringoj 
įvyks rugsėjo 29, sekmadienį.

— Dr. Jonas Žmuidzinas, 
JAV LB VH-sios tarybos narys, 
gyvenąs Glendale, Calif., išvyko 
Kanadon dalyvauti NATO re
miamame tarptautiniame kvan
tinių skysčių ir kristalų vasaros 
institute ir ten skaityti paskaitą 
apie savo darbą elektroniškai 

• sužadinto kietojo helio fizikos 
; srityje.

— Dail. Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės paveikslų pa
roda įvyks rugsėjo 21-22 Detroit, 
Mich., lietuvių Kultūriniame 
centre. Rengia frontininkės.

— Dr. Stasys Goštautas, Well- 
esley kolegijoj šešerius metus 
dėstęs ispanų kalbą bei literatū
rą, gavo studijom gilinti viene
rių metų apmokamas atostogas ir 
rugsėjo 3 su šeima išskrido į 
Ispaniją. Gyvens Madride. Grįš 

į Wellesley kolegiją ateinančių 
metų birželio mėnesį.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Marcario, Old Bridge, 
N. J., A. Yozėnas, Jamaica, N.Y., 
John L. Adamėnas, Brooklyn, 
N. Y., V. Petrauskas, Clarks 
Green, Pa. Užsakė kitiem: kun. 

; S. Morkūnas, Sioux City, Iowa
• — A. Vakulskui, San Antonio, 

Texas. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam.

; Darbininko prenumerata nau- 
1 jiem skaitytojam pirmiem me- 
I tam tik 8 dol. Atnaujinant pre- 
j numeratąvisiem 10 dol. metam.

C
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LIETUVOS
VYČIŲ

DARBAI ▼ 
IR DIENOS

i*/
Redaguoja Vytautas ir Birutė Radzlvanai
84-16 110 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

VYČIŲ SEIMAS DETROITE
Lietuvos Vyčių seimas De

troite (Southfield) užbaigtas mi- 
šiomis rugpiūčio 11 Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Mišias kon- 
celebravo kun. A. Babonas, kun. 
J. W. Stanievičius, kun. St. Rai
la ir kun. W. Karaveckas. Mi
šiose taip pat dalyvavo kardino
lo John F. Dearden atstovas vys
kupas Thomas Gumbleton, ku
ris daug prisidėjo prie lietuvių 
naujos bažnyčios pastatymo.

Seime dalyvavo atstovai iš 11- 
linois, Ohio, Pennsylvania, 
Massachusetts, Michigan (3-ios 
kuopos), New York, Nevv Jersey, 
Indiana, Connecticut ir Rhode 
Island valstijų. Seimo posėdžiai 
vyko gražioje Ramada Inn salėje 
prie greitkelio, prie kurio elekt
ros apšviesti buvo iškabinti di
delėmis raidėmis žodžiai “Wel- 
come Home Knights of Lithua- 
nia”.

Seimą sveikino Detroito kar
dinolas Dearden, vysk. V. Briz
gys, Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone J. Rajeckas, Michigano 
gubernatorius William Milliken, 
miesto majoras Donald Fracas- 
si, dail. V. Jonynas ir kiti.

SEIMO EIGA
Lietuvos vyčių organizaciniai 

uždaviniai buvo rimtai ir planin
gai aptarti ir bus stengiamasi 
juos ateinančiais metais įvykdy
ta. Seimo parinktas šūkis — Lith- 
uanians Forever — Lietuviais 
visados. Pirmininkė S. Boros- 
kas apžvelgė visų metų organi
zacinio darbo veiklą ir pažy
mėjo žymesnius darbus ateityje. 
Pažymėjo, kad jokia organizacija 
nebus stipri, jei jos struktūra 
silpnai veikia. Pabrėžė, kad 
ateityje vyčiai turėtų daugiau 
susirūpinti organizacine stip
rybe. Kiekvienas vyčių padali
nys turėtų suprasti įvairių ko
misijų svarbą ir įtraukti visus na
rius į vienokį ar kitokį darbą. 
Būtų geriau, kad komisijų na
riai karts nuo karto pasikeistų, 
kad nepavargtų, be to, visi turė
tų aktyviai dirbti. Besikeičiant 
valdybom ir nariam (komisijų), 
atsiranda naujų minčių ir planų 
organizacinėje veikloje.

Giliai ir ilgai svarstyta jaunų
jų vyčių parengimas ir įtrauki
mas į vyčių veiklą. Apie jaunų
jų vyčių reikalus ir uždavinius 
referavo jų globėja M. Skabeikis 
iš New Yorko. Po diskusijų bu
vo priimtas jaunųjų vyčių papil
dytas statutas; juo remiantis, 
1975 metais seime jaunieji vy
čiai dalyvaus suvažiavime ir 
prisidės prie programos ir veik
los. Juos globos seimo rengėjų 
parinkti asmenys.

Plačiai diskutuotas nario mo
kestis. Nutarta pakelti nario mo
kestį $7.00 į metus, bet kiti šei- 
rųos nariai, kurie negauna “Vy
ties”, mokės tik $2.00.

Pageidauta, kad žurnalas 
“Vytis” būtų lietuviškesnis kal
bos atžvilgiu. Redaktorė L. Stu
kas nusiskundė, kad ji mielai dė
tų lietuviškai rašytus rašinius, 
bet jų mažai gauna. Grupė as
menų pažadėjo rašyti lietuviš
kai. Redaktorė prašė, kad su ra
šiniais nevėluotų — reikėtų at
siųsti 2 mėnesius prieš išlei
džiant žurnalą, nes ir žurnalas 
išeina pavėluotai, jei laiku ne
atsiųsta rašiniai, ir žinios pa
senusios. Kaip suderinti šį rei
kalą — nenuspręsta.

Centro valdybos veikla
Centro valdybą sudaro dva

sios vadas, pirmininkas, 3 vice
pirmininkai, sekretorius, fi

nansų sekretorius, iždininkas, 
2 knygų prižiūrėtojai, teisinis 
patarėjas, apskričių pirmininkai, 
centrinių komisijų vadovai ir 
“Vyties” redaktorė. Jie rūpestin
gai planuoja ir vadovauja virš 
2000 narių. Pasitarimus kvie
čia įvairiose vietovėse, kad visi 
galėtų arčiau pažinti savo vado
vus ir suprasti jų uždavinius. 
Iki šiol jie vyko savo lėšomis, 
bet dabartinis seimas numato at
lyginti kelionės išlaidas pasitari
muose dalyvaujantiem aktyviem 
vyčiam.

Centrinės komisijos yra šios: 
Lietuvių kultūros komisija. Jai 
vadovauja P. Skabeikis. Komisi
jos uždavinys — rūpintis visais 
lietuviškumo reikalais. Komisi
jai pavesta svarbus seimo nutari
mas — išleisti Lietuvių kultū
ros vadovą. Medžiaga šiam leij 
diniui jau surinkta, tik reikia 
pasistengti sutelktomis jėgomis 
dar šiais metais tokį leidinį iš
leisti. Tam reikalui pradžiai 
skirta $1,000. Loreta Stukas yra 
šį darbą gerokai pastūmėjusi pir
myn, dabar sutiko talkinti kun. 
prof. dr. W. Jaskievicz, Juozas 
Boley-Bulevičius ir kiti. Leidi
nys apims visus svarbiausius 
lietuvių kultūros apraiškos ap
rašymus.

Šiame seime gyvai svarstyta 
lietuvių kalbos vartojimas, ypač 
suvažiavimuose. Daugelis mėgi
no kalbėti lietuviškai, bet kai 
kam sunkiai sekėsi. Raginta dau
giau mokytis lietuvių kalbos, 
nebijoti lietuviškai kalbėti, skai
tyti lietuvišką spaudą, “Vytyje”, 
lietuviškus straipsnius, lankyti 
lietuvių kalbos kursus. Visi su
tarė, kad vienintelė ir geriau
sia mokytoja yra šeima.

Lietuvai gelbėti komisija. 
Šios komisijos tikslas kovoti už 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Tos komisijos pradininkas buvo 
a.a. kun. Jonas Jutt. Komisija yra 
parašiusi ir išsiuntusi šimtus 
tūkstančių laiškų ir straipsnių 
sąryšyje su pavergtos Lietuvos 
laisvinimo byla. Svarbu, kad pa
saulis atkreiptų dėmesį, jog lie
tuviai nenurims, kol nebus įgy
vendinta teisybė pavergtoje Lie
tuvoje. Šios komisijos vadovavi
mą perėmė Dennis Mažeika, 
M D. Dr. D. Mažeika, žinomas iš 
ankstesnės veiklos vyčiuose 
New Yorke, parodė didelį susi
rūpinimą ir rūpestingumą šiuo 
svarbiu komisijos veikimu. Jam, 
atrodo, nebus sunku, nes jis 
bendrauja ne tik su vyčiais ir 
Lietuvių Bendruomene, bet ir 
su plačia amerikiečių visuo
mene.

Parama persekiojamai Bažny
čiai Lietuvoje. Visos vyčių 
kuopos, apskritys ir pavieniai 
vyčiai nuolat meldžiasi už Lie
tuvą, ypač Šv. Kazimiero šven
tės proga. Pagal maldos ka
lendorių organizuotai praveda 
maldos dieną ir sutelkia aukų. 
Plačiau sutelkti aukų Liet. Ka
talikų Religinės Šalpos dar
bam paremti vyčiai savo tarpe 
turi išrinktą koordinatorių. Pra
eitais metais sėkmingai veikė 
Antanas Miner ir Jonas Stoškus. 
Šiem metam išrinkta buvusi 
pirm. S. Boroskas, kuri ten pat 
seime jau pradėjo savo veiklą. 

Tikimasi, kad vyčiai nuoširdžiai 
parems persekiojamuosius Lie
tuvoje, ypač dabar, kai LRŠ 
įstaiga nebegaus iš Amerikos 
vyskupų paramos, kuria nau
dojosi per 13 metų.

Informacinė-visuomeninė ko
misija. Jai vadovauja H. Kul- 
ber su pagelbininku A. Bara
nausku. Ši komisija rūpinasi vy
čių informacine veikla ir bend
ravimu su kitataučiais ir kitomis 
lietuvių organizacijomis. Šiame 
seime vėl patvirtintas bendra
darbiavimas su ateitininkija, 
Lietuvių Bendruomene, Katali
kų Federacija, Altą ir kitomis 
liet, organizacijomis. Plačiai 
skleidžiama Lietuvos ir vyčių 
uždaviniai ir siekiai politinėse ir 
valstybinėse grupėse. Lietuvos 
reikalu platinami raštai, infor
macija, protestuojama prieš ne
teisybę, lankomi Jungtinių Tau
tų atstovai, jiem įteikiami Lietu
vos teisių gynimo raštai, siunčia
mi ir platinami įvairūs informa
ciniai lapeliai.

Svarbesnieji nutarimai. Sim
poziumo metu svarstyta organi
zaciniai reikalai, vadovaujant 
Irenai Šankus. Vyčių archyvo 
svarstymas informuotas Longino 
Švelnio. Apie rezoliucijų svarbą 
ir įvykdymą kalbėjo Loreta L. 
Stukas. Jaunesniųjų vyčių orga
nizavimu kėlė klausimus Ma- 
rion Skabeikis. Apie lietuviškų 
parapijų problemas ir vyčių atsa
komybę kalbėjo kun. Kazimie
ras Pugevičius. Po to vyko dis
kusijos ir pasisakymai dėl veik
los pagyvinimo bei įvykdymo. 
Nutarta apie tai skelbti “Vyty
je”, aplinkraščiais ir susirinki
muose.

Protestas Australijos 
vyriausybei

Visų dalyvių buvo priimtas su 
dideliu skausmu ir liūdesiu. Kai 
vyčiai kartu su visais lietuviais 
sielojasi Lietuvos laisvinimu, 
laisva ir stipri valstybė atidavė 
silpnesnius pavergėjam.

Priimtos rezoliucijos, tarp ku
rių buvo padėka kongresma- 
nam R. Hanrahan ir Jackson už 
padėtas pastangas sugrąžinti Si
mui Kudirkai JAV pilietybę ir jį 
išlaisvinti iš kalėjimo.

KULTŪRINIS VAKARAS
Programą atliko Danutė Pet

ronis, Karolis Balys, Rasa Že
maitis, Valencia ir Edvardas 
Stambersky, Rapolas Valatka jr., 
kuris režisavo veikalą, parašytą 
Vlado Kiertanio. Akordeonu 
gražiai grojo Rimas Kasputis. 
Publikos dalyvavo virš dviejų 
šimtų.

Bankete ir šokių vakare daly
vavo virš 300 dalyvių. Banketo 
metu vyčiai norėjo įteikti Michi
gano valstijos atstovei Martha 
Griffiths garbės medalį “Friend- 
ship Award” už pasidarbavimą 
lietuviam ir Lietuvai. Gaila, kad 
ji negalėjo dalyvauti dėl prez. 
Nixono atsistatydinimo ir naujo 
prezidento G. Ford atėjimo į 
valdžią. Tuo laiku visi senato
riai ir atstovai turėjo būti Wa- 
shingtone, D.C. Medalis poniai 
Griffiths bus įteiktas vėviau.

Ateinantiem metam išrinkta 
nauja valdyba:

Leon Paukšta (Chicago) —

Dr. Denis G. Mažeika, Lie
tuvos vyčių seime išrinktas 
Lietuvos reikalam ginti ko
misijos pirmininkas.

pirmininkas, Marion Skabeikis 
(N.Y.) — 1 vicepirm., Antanas 
Miner (Mass) — 2 vicepirm., 
Longinas Svelnis (Mass.) — 3 vi
cepirm., Gražina Vaškelis (Det
roit) — protokolų raštk., Ada 
Sinkavvitz — finansų raštininkė, 
Phillip Skabeikis (N.Y.) — kul
tūros reikalam, Irene Šankus 
(Chicago) — iždininkė, Aldona 
Bunikis (Detroit) — iždo globė
ja, Bertha Janus (Detroit) — ri
tualų reikalam, Antanas Radze- 
vich (Amsterdam) — iždo glo
bėjas, dr. Dennis Mažeika (N.Y.) 
— Lietuvos reikalam, Antanas 
Young (Boston) — teisiniam rei
kalam, Antanas Miner, kun. W. 
Karaveckas ir Jonas Narušis — 
stipendijų fondui, Susan 
Boroskas — Liet. Katal. Religi
nės Šalpos atstovė.

Seimo rengėjos buvo Ruth 
Grasha ir Magdalena Smailis. 
Kultūros vakaro pirmininkė 
buvo Elena Tucker, banketo — 
Mariona Kasė, arklių lenktynėm 
(race track) vadovavo Bertha 
Janus, registracijai — Frank Za- 
ger, seimo knygute rūpinosi 
Vicki Cepelonis, pietų už
kandžiais rūpinosi Sophie Za- 
ger, pusryčiais — Betty Petroski, 
baseino iškylai vadovavo Ches- 
ter ir Margaret Nashlon, propa
ganda rūpinosi Antanas Dai
nius. . —

Kitas seimas numatomas Nevv 
Yorke 1975 metais.

Kun. Prano Raugalo sveikini
mas seimui. Kun. Pr. Raugalas, 
Apreiškimo parapijos klebonas 
Brooklyne, N. Y. atsiuntė vy
čiam seimo metu sveikinimo 
laišką, kuriame tarp kita rašo: 
“Būtina yra suprasti ir pažinti 
savo tautinę prigimtį, kad galė
tumėm teisėtai didžiuotis savo 
tapatybe. Be tos tapatybės mes 
esame niekas. Tirpdymo katilo 
teorija ištirpdo mūsų tapatybę 
ir palieka tik gabalą žmonijos 
masės. Todėl yra labai svarbu 
tautinėm grupėm susiorga
nizuoti, sutelkti jėgas, išreikš-

JUNJORŲ 
ŽINIOS

Nauja valdyba Brocktone
Praeitą rudenį 46 nauji nariai 

junjorai įstojo į Brocktono I-ją 
kuopą. Nesenai išrinkta naujoji 
valdyba: Theresa Dillis — 
pirm., Ann Marie Stetkus — vi
cepirm., Valerie Dillis — sek- 
ret., John Crovvley — iždin. 
Naujoji valdyba numato išvykas 
į gamtą, pyragų mugę, pasimau
dymus, išvyką į “baseball” 
rungtynes ir dienos stovyklas. 
Junjorų kuopa ypatingai deda 
pastangas daugiau įvesti lietu
vių kalbos ir dainų savo susiti
kimuose. Kuopa džiaugiasi, kad 
turi vyresniųjų vyčių globėjus, 
kurie nesigaili laiko nei pastan
gų jiem padėti.

Atstatytos junjorų kuopos
Šiomis dienomis dvi junjorų 

kuopos atnaujino savo narystę 
vyčių organizacijoje: South Bos
ton 17-J kuopa ir Chicagos jun
jorai, kurie su savo šokių grupe 
dažnai atstovauja lietuviam ir 
tuo pat vyčiam. Reikia tikėtis, 
kad visos junjorų kuopos steng
sis sudaryti veikiančius kultūri
nius vienetus, kurie galėtų atsto
vauti mūsų lietuviškai kultūrai 
kitataučių tarpe.
Kearny, N. J., junjorų veikla

90-tos kuopos junjorai suren
gė margučių vakarą kovo 22. 
Ann Klem demonstravo ir mokė 
kaip dažyti margučius. Po to bu
vo konkursas, kuriame dalyvavo 
visi nariai. Už gražiausią margu
tį premiją laimėjo Audrey Ko- 
hanski, už išmaningiausią — 
Greg McBride. Konkurse da
lyvavusių paskutinis eilėje už 
“nepavykusį margutį” premiją 
gavo Scott McBride. 90-tos kuo
pos junjorai yra žinomi sporti
ninkai: dažnai rengia keglerių 
rungtynes ir išvykas į gamtą. 
Be to, junjorai išleido lietuvišką 
trispalvį ženkliuką — lipinuką 
automobiliam, knygom, langam 
ir t.t. Juos galima užsakyti pri- 
siuntus 1 dol. šiuo adresu: Ber- 
nie Kohanski, 157 Ivy St., Kear
ny," N. J. 07032.

Oro bangomis
110-tos kuopos junjorai Mas- 

peth, NY, pirmą kartą pasirodė 
per Laisvės Žiburio radijo pro-

ti save, tarnauti kitiem žmonėm 
su savo kultūros laimėjimais ir 
tokiu būdu praturtinti vieni ki
tus. Lietuvių prigimtis, kurią 
mes esame paveldėję, yra gar
binga, verta pažinti ir verta pa
sidalinti su kitais. Vyčiai yra pa
vydėtinai geroje padėtyje, galė
dami vadovauti šia prasme. Tai 
yra mano karščiausias linkėji
mas, kad vyčiai imtųsi šio užda
vinio”.

gramą š.m. Velykų rytą anglų 
kalbos skyriuje. Trumpai nupa
sakojo lietuviškus velykinius pa
pročius ir paminėjo, kaip gražiai 
vyčiai laikosi tų papročių. Pro
gramą pravedė Arūnas Stungu- 
rius; programą atliko: Marija 
Stungurytė, Robert Zebler, Wil- 
liam Sidtis, Frank Vasalka ir 
Linas Vebeliūnas. Junjorai nuo
širdžiai dėkoja Laisvės Žiburio 
radijo vedėjui R. Keziui už lei
dimą dalyvauti jo vedamoj pro
gramoj.

Šio puslapio paruošime bend
radarbiai su redaktoriais buvo: 
kun. Stasys Raila ir Antanas Dai
nius.

VYČIŲ 
KALENDORIUS

Rugsėjo 15, — sekmadienį, 
Maspeth, N. Y., 110-os kuopos 
įkūrimo 50 metų sukaktis. Mi
šios ir pusryčiai Atsimainymo 
parapijoje, Maspeth, N.Y.

Rugsėjo 29, — sekmadienį, 
Naujosios Anglijos apskrities su
važiavimas Worcester, Mass. 
Rengia 116 kuopa.

Spalio 6, — sekmadienį, Nau
josios Anglijos apskrities kultū
rinis piknikas-gegužinė Romu
vos parke, Boston, Mass.

Spalio 6, — sekmadienį, gin
taro balius, Liet. Katalikų Bend
ruomenės Centre, Kearny, N. J. 
Rengia 90-ji kuopa.

Spalio 12, — šeštadienį, ban
ketas ir šokiai Švč. Trejybės pa- 
rap. salėje, Nevvark, N. J. Rengia 
29-toji kuopa.

Spalio 13, — sekmadienį, Vi
durio Atlanto apskrities suvažia
vimas Amsterdam, N.Y. Rengia 
100-ji kuopa.

Lapkričio 16, — sekmadienį, 
Nevv Yorko 12-tos kuopos 60 
metų nuo įkūrimo sukaktis. Pa
dėkos mišios ir banketas su šo
kiais, 5 vai. p.p. Aušros Vartų 
parapijoje Nevv Yorke.

Lapkričio 23, — šeštadienį, 
lapkričio balius Lietuvių Pilie
čių klube So. Boston, Mass. 
Rengia 17 ir 17 S kuopos.

Gruodžio 15, — sekmadienį, 
Naujosios Anglijos apskrities 
lietuviškos mišios per TV tinklą 
9 vai. ryto, kanalas 7, WNAC 
TV, Government Center, Bos
ton, Mass.

Graži, tu mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tie k vargo, kančių patyrei.

Maironis

Koks gražus lietuviškas kryžius, lyg kokia saulė stovi prie 
šiaudinės lietuviškos trobelės. Kryžius nepriklausomos Lie
tuvos laikais iš Širvintų apylinkės. Nuotr. V. Augustino

Bridgeport, Conn.
Įsisteigė Lietuvos vyčių kuopa

Trečiadienio vakarą, rugpiū
čio 28, Šv. Jurgio bažnyčion su
sirinko Amerikoje gimusių ir iš 
Lietuvos po karo atvykusių lie
tuvių grupė drauge dalyvauti 
mišiose. Juos tą savaitės vidu
rio vakarą subūrė noras dau
giau sužinoti apie savo tautos 
praeitį, jos dabartinius rūpes
čius, vargus, bei pasisekimus. 
Didelis noras jai padėti var
go kelyje, informuojant savo ap
linkoje sutinkamus asmenis 
apie Lietuvą, na, ir proga jau
kiai pabendrauti artimų žmonių 
tarpe, susibūrus vyčių kuopon.

Šv. Jurgio lietuviškos para
pijos klebonas kun. F. Pranokus 
šia kuopos įsteigimo proga pasa
kė gražų pamokslą, kuriuo dar 
labiau sustiprino susirinkusiųjų 
atgimstantį tautiškumą. Kuopon 
įsirašė virš keturiasdešimties 
narių. Tuoj po mišių susirinki
mų kambaryje įvyko steigia
masis susirinkimas. Nors jis 
vyko Bridgeporte, nariai buvo 
atvykę ir iš apylinkės miestų: 
Stratfordo, Milfordo, Fairfieldo 
ir Monroe.

Susirinkimui pirmininkavo 
Teresė Trainis. Jos ir vyro Al
fonso didelio rūpesčio ir darbo

dėka susiorganizavo vyčiai šioje 
apylinkėje. Kun. F. Pranokus su
tiko būti kuopos dvasios vadu. 
Valdybon išrinkti: pirmininkė— 
T. Trainis, vicepirmininkas — S. 
Marcavage, sekretorė — A. Mar- 
cavage, iždininkė A. Gecevich, 
iždo sekretorė — W. Palaske. 
Susirinkimo nuotaika buvo dar
binga. Naujoji valdyba jau turi 
sudariusi visų metų veiklos pla
ną, kurin įeina ir dvasiniai bei 
kultūriniai susitelkimai, pa
skaitos, tautiniai rankdarbiai, 
dainų mokymasis, šokiai, Šv. 
Kazimiero minėjimas, pavasari
nis Gintaro balius.

Kitas susirinkimas numaty
tas sekmadienį, rugsėjo 15, 4 
vai. popiet Šv. Jurgio parapijos 
patalpose. Po susirinkimo — 
suneštinė vakarienė. Kristaus 
Karaliaus šventės proga, 11 vai. 
lietuviškų mišių metu, kuopos 
nariai bendrai priims komuniją 
ir po to drauge pusryčiaus pa
rapijos susirinkimų kambaryje.

Visi apylinkės lietuvių kilmės 
amerikiečiai — pirmos, antros, 
trečios ir po karo atvykusios 
kartos — kviečiami įstoti šion 
naujai įsisteigusion Lietuvos 
vyčių kuopon.

G. Iva.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ MOKYTOJŲ IR JAUNIMO 
■SAVAITĖS DAINAVOJE

Dainavoje visą vasarą verda 
lietuviškas gyvenimas. Čia sto
vyklauja įvairios lietuviškos 
grupės ir organizacijos: Putna- 
mo Nekalto Prasidėjimo seselių 
globojamos mergaitės, ateitinin
kai, skautai (akademikai), fronti
ninkai, mokytojai. Truputį grau
du, kai, pasibaigus stovyklai, 
visi skirstosi namo. Bet tuoj ren
kasi kitos grupės stovyklautojai, 
vėl Dainavoje judru.

Į VIII mokytojų ir jaunimo 
stovyklą šiais metais dalyviai 
pradėjo rinktis anksti, dar prieš 
ją stovyklavusiem frontininkam 
nepabaigus savo studijų ir poil
sio savaitės. Sudomino gale sa
vaitės vykusios jaunimo svars- 
tybos ir baigiamasis koncertas
— literatūros vakaras. Todėl ir 
skirtis su senais draugais ne
buvo taip gaila, — pradėjo iš 
visur rinktis nauji stovyklau
tojai, ankstesnių stovyklų vete
ranai ir daug naujo sužinoti pasi
ryžę studentai.

Stovyklos organizatorė ir va
dovė Detroito Žiburio mokyklos 
energinga vedėja Valentina Čer
niauskienė ir registratorė Danu
tė Doveinienė atvyko anksti 
sekmadienį (rugpiūčio 11) ir 
“perėmė valdžią”. Atvažiavę 
stovyklautojai buvo skirstomi į 
iš anksto pažymėtus kambarius, 
nurodinėjamos patalpos, parū
pinami reikalingiausi dalykai: 
antklodės, pagalvės ir t.t. Ga
bios vadovės viskas buvo iš 
anksto apgalvota, suplanuota, 
paruošta; tad ir įsikūrimas vyko 
tvarkingai ir sklandžiai. Kiek 
daugiau vargo buvo su optimis
tais, neužsiregistravusiais iš 
anksto, o tokių būta nemažai
— apie 30! Tačiau ir tuos su
manios organizatorės įstengė 
apgyvendinti. Suvažiavo netoli 
200, du trečdaliai jaunimo, su 
noru lankiusio paskaitas, dirbu
sio kursuose, dalyvavusio choro 
repeticijose ir vakarinėse pro
gramose.

Stovyklos vadovybė suplana
vo įvairių temų paskaitas. Pa
skaitininkai patraukliai dėstė 
savo mintis, stengdamiesi būti 
suprasti ir jaunųjų klausytojų. 
Todėl ir kursų dalyviai gailėjosi, 
kad negalėjo klausyti visų pa
skaitininkų (tuo pačiu metu vy
ko kursų pamokos). Girdėjom 
eilę paskaitų įvairiomis temo
mis: iš lietuvių meno skaitė dai
lininkai T. Valius, A. Tamošai
tis, M. Nasvytis; iš lietuvių kal
bos — dr. A. Klimas, J. Plačas, A. 
Muliolienė, V. Augulytė; iš lie
tuvių literatūros — dr. K. Keb- 
lys, A. Balašaitienė; apie vi
suomeninį auklėjimą — St. 
Barzdukas; apie mokymo meto
dus — P. Maldeikis, E. Naru- 
tienė, G. Mariūnaitė, K. Pareš- 
tytė. Išklausėm jaunimo pokalbį 
apie lietuviškumą ir lietuvišką
sias mokyklas bei jų įtaką jau
nuolio gyvenime, lituanistinių 
mokyklų vedėjų pranešimus 
apie jų mokyklų darbą, sėkmes 
bei nesėkmes. Veikė lietuvių

AUSTRALIJOJE
(atkelta iš 3 psl.)

paaukotas ant altoriaus, nenorint 
siūbuoti rusų laivo, ypač artė
jant nereikalingai min. pirm. 
Mr. Whitlam kelionei į Mask
vą. Įtarimus sutvirtina dar ir tai, 
kad rusai buvo susodinti į lėk
tuvą, kuris yra svarbus elemen
tas Australijos apsaugoje.”

Maskvoje oficialinė spauda ir 
radijas Ermolenko įvykius trak
tuoja kaip “opozicijos machina
cijas sutrukdyti Whitlamo kelio
nę į Maskvą ir pakenkti austra- 
lų-sovietų geriems santykiams. 
Po kelių dienų Maskvos te
levizijoje buvo rodoma stu
dentų kvintetas ir jų vadovas 
Kabalevski davė paaiškinimus 
— “reakcinės grupės, reakcinė 
spauda, baltųjų emigrantų sar
gai yra atsakingi ir už provoka
ciją ir už šantažą. Šios grupės 
pasirinko Ermolenko antisovie- 
tiniams tikslams ir akcijai prieš 
Australijos vyriausybę. Ermo
lenko niekada nenorėjo pasilikti 
Australijoje”, — baigė Kabalevs
ki.

J. St. 

kalbos kursai, kuriuos vedė mkt. 
St. Barzdukas ir mkt. J. Masi- 
lionis. Šiuos kursus lankė ir bai
gė 16 jaunuolių. Tautinių šokių 
mokytojų kursai, kaip ir anks
čiau, turėjo nepaprastą pasise
kimą. Mkt. J. Matulaitienė ir G. 
Gobienė sumaniai ir patraukliai 
mokė net 64 kursantus, kurių 
keliolika lanko tuos kursus jau 
kelinti metai (Giedrė Čepaitytė 
jau ketvirtus!). Dainuoti jaunimą 
mokė sumanusis Detroito chor
vedys ir šeštadieninės mokyklos 
mokytojas St. Sližys.

Stovykloje dieną pradėdavom 
mišiomis, kurias aukodavo sto
vyklos kapelionas kun. J. Vaiš- 
nys, SJ. Po mišių keldavom vė
liavas ir pusryčiaudavom. Tada 
jaunimas mokydavosi dainuoti. 
10 vai. būdavo paskaitos visiem 
stovyklautojam. 11:15 vai. jauni
mas eidavo į kursų pamokas, o 
vyresnieji klausydavo kitos pa
skaitos ar pranešimo, diskutuo
davo ir t.t. 12:30----- pietūs.
Laisvalaikis iki 3:30. Tai proga 
pailsėti, pasportuoti, pasimau
dyti ar pabaigti diskutuoti ne
baigtas problemas. Po pavakarių

ATOSTOGOM PRAĖJUS

Vasarai artėjant prie pabai
gos, Toronto Lietuvių Namų 
svetainėj sekmadienio popietę 
susirenka vėl daugiau žmonių. 
Daugumas jų ką tik grįžę iš 
atostogų. Šiandien, tuoj po pa
maldų, jie ateina čia papietauti, 
tuo lyg pakeisdami kasdieninę 
aplinką, sekmadienio proga sa
vai šeimininkei duodami visišką 
poilsį.

Vieni iš čia susirinkusiųjų ge
rokai įdegę. Tai tie, kurie po
ilsiavo vandenų pakrantėse, ku
rie keliaudami matė daug saulės 
ir vėjo: Jie atrodo pasitaisę ir 
atsigavę. Tuo tarpu kiti, kurie 
niekur iš miesto nebuvo išvykę, 
tebeturi tuos pačius pabalusius 
veidus.

Prie vieno stalo pietaujančių 
grupė dalinasi atostogų įspū
džiais. Vienas vyras pasakojasi, 
kaip jis ir jo žmona buvę prie 
Atlanto, Cape Cod pusiasaly. 
Jiem ten labiausiai patikę. Pie
tinėj iškyšulio pusėj gana šil
tas vanduo. Todėl jie ten atosto
gavę jau antrą kartą. Pats paplū
dimys nebuvęs labai geras. Tu
rėjo rupaus smėlio ir gausybę 
iš jūros išplautų straigių kiaute- * 
lių. Tie kiauteliai, sulūžę ir su
trupėję, savo aštrumu buvę gana 
pavojingi einantiem į vandenį.

Kitas dalyvis pasakoja, kad jie 
irgi važiavę ton pusėn, tik pa
sukę į pagarsėjusią pranciškonų 
vasarvietę — Kennebunkportą. 
Nors ten ir nebuvę straigių kiau
telių ir pakrantės buvusios gra
žiai smėlingos, bet Atlanto van
duo buvęs labai šaltas. Kartais, 
kurią vėsesnę dieną, visai nebu
vę įmanoma maudytis. Bet visa 
tai išpirkusi pati pranciškonų 
buveinė su įdomiais pastatais ir 
didžiuliu parku. Puošnų dvarą 
primenanti vietovė padariusi 
reto pasigėrėjimo įspūdį. Šalia 
kultūrinių parengimų, jie ten su
tikę daug pažįstamų, o ten esą 
torontiškiai kunigėliai teikę jau
kią, pasiilgtų namų aplinką.

Bet, šiaip ar taip, toliau be
sikalbą pietautojai prieina iš
vadą, kad gera kitur pavažinėti, 
naujų vietų pamatyti, bet sava 
Springhurst vasarvietė esanti 
geriausia. Jie niekur dar neap
tikę gražesnių smėlėtų pakran
čių ir tyresnio ežero vandens.

Tai išgirdęs, prakalba kitoj 
stalo pusėj sėdįs kaimynas. Jis 
sako, kad jie tegul būna paten
kinti šiemet neatostogavę 
Springhurst, ar, kaip ten popu
liariau vadinama, \Vasaga vasar
vietėj. Jis ten praleidęs atosto
gas, ir esą gaila, kad taip pada
ręs. Ten jau nebesą nei tų smė
lėtų pakrančių, nei to tyro van
dens. Šią vasarą ežero vanduo 
buvęs ypatingai užterštas kažko
kiom puvenom. O būdavę die
nų, kad dėl vandens tirštumo 
nebuvę galima net maudytis. 
Ir smėlio pakrantės apneštos 

3:30 vai. būdavo paskaitos mo
kytojam ir pamokos kursantam. 
6 vai. vėliavų nuleidimas ir va
karienė. Po vakarienės dainuo
davo stovyklaujančių mokytojų 
vaikai. Vakarines programas la
bai sumaniai ir meniškai paruoš
davo mkt. T. Bublienė iš Cle
velando. Programos buvo labai 
nuotaikingos, ypač tėvynės, va
karas — eisena su žvakėmis ir 
mišios už ežero ir Žolinės minė
jimas — mišios paežerėje. Jau
nimas mielai prisidėjo prie visų 
parengimų, o prireikus ir pava
davo I. Bublienę (talentų vaka
rą suorganizavo ir pravedė Lo
reta Stončiūtė iš Chicagos). Čia 
norėčiau pastebėti, kad šių metų 
jaunimas buvo labai veiklus ir 
su noru įsijungdavo į paren
gimus, ko ankstesnių stovyklų 
jaunime kaip tik pasigesdavom. 
Tikiuosi, kad tai ne tik mo
kančių patraukti ir organizuoti 
vadovių nuopelnas, bet ir pačių 
stovyklautojų produktyvus jau
natviškos energijos pajungimas. 
Iš viso, šių metų stovyklos nuo
taika buvo pasigėrėtina.

Stovyklos užbaigimo posėdis 
buvo “trumpas ir drūtas”. Sto
vyklos vadovė V. Černiauskienė 
pakvietė į garbės prezidiumą 
JAV LB švietimo tarybos pirm.

žvyru. Tuo žvyru, kuriuo buvę 
išpiltos automobilių pastatymo 
aikštės. Matyt, pavasario metu 
didesnės bangos taip paskalavo 
tas vietas, kad stambus žvyras 
atsirado paplūdymiuose. Tai pa
rodė, kad naujai kuriamas Pro
vincijos Parkas apgadino gra
žiąsias pakrantes. Bet tai būtų 
buvę dar nieko, jei kuriomis die
nomis nuo vandens dvelkiąs 
blogas kvapas nebūtų išvaikęs

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Šv. Alfonso parapijos mokykla 
naujus mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 4. Visi vaikai dalyvavo 8 
vai. mišiose, kurias aukojo prel. 
L. Mendelis. Pamokos mokyklo
je tebuvo iki 12 vai. Šiemet mo
kyklą lanko 118 vaikų, moko se
serys kazimierietės.

Maldininkų kelionę į Mt. St. 
Mary’s kolegijos Liurdą, Em- 
mitsburg, Md., surengė rugsėjo 
8. Važiavo 6 autobusai nuo Šv. 
Alfonso bažnyčios. Viso 270 
žmonių. Liurde prel. L. Mende
lis aukojo mišias 11:30 v. Pasi
melsta už pasaulio taiką. Po mi
šių buvo pietūs kolegijos val
gykloje. Paskui buvo šventoji 
valanda gražioje seselių koply
čioje, kur yra palaimintos Moti
nos Seton relikvijos. Maldinin
kai į Baltimorę grįžo 6 v.v.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
rugsėjo 21 rengia ypatingą “luau 
vakarą” Šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Visi nariai kviečiami gau
siai dalyvauti. Bus įdomi prog
rama. Pradžia 8 v.v.

Lietuvių melodijos radijo va
landos vedėjai A. Juškus ir K. 
Laskauskas pranešė klausyto
jam, kad dėl ypatingų priežas
čių buvo priversti pakeisti radijo 
stotį. Toliau jų programa sekma
dieniais 10 v.r. bus iš stoties

Vytas Bačanskas pardavinė
ja lietuviškas knygas ir 
plokšteles tautų festivalyje 
Baltimorėje.

St. Rudį, PLB švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūną, stovyklos ka
pelioną kun. J. Vaišnį ir visus 
stovyklos pareigūnus ir kursų 
lektorius. Ji padėkojo savo šta
bui už gražų darbą ir stovyklau
tojam už bendradarbiavimą. Bu
vo išdalinti kursų baigimo pažy
mėjimai ir stovyklos pareigūnai 
apdovanoti knygomis. Pabaigai 
pasveikino PLB švietimo tary
bos pirm. J. Kavaliūnas ir JAV 
LB švietimo tarybos pirm. St. 
Rudys, pasidžiaugdamas gražia 
ir sėkmingai praėjusia VIII mo
kytojų ir jaunimo savaite.

Vakare buvo tradicinis stovyk
lautojų pasirodymas. Lidija La
banauskaitė iš Chicagos gražiai 
paskambino Ravel kūrinį. St. 
Sližio paruoštas choras nuo
taikingai padainavo kelias dai
nas, už kurias susilaukė daug 
ovacijų. Tautinių šokių kur
santai pašoko tautinių šokių. Po 
programos buvo vaišės ir pasi
linksminimas.

Sekmadienį, rugpiūčio 18, po 
mišių ir pusryčių stovyklautojai 
skirstėsi namo, pilni įspūdžių 
ir naujai įgytų žinių, pasiryžę 
jas panaudoti savo mokyklinia
me darbe.

J.K.

atostogautojų. Labai panašus 
kvapas pereitą žiemą buvęs jau
čiamas Floridoj, prie Meksikos 
įlankos. Ypač tai buvę ryšku prie 
St. Petersburgo, iš kurio išlakstę 
beveik visi žiemoti suvažiavę 
atostogautojai.

Baigdami pietauti ir aptarda
mi dar kai kurias teršiamo van
dens bei nuodijamo oro detales, 
tautiečiai susirūpina. Kartu jie 
stebisi, kad, pastaruoju metu 
tiek daug kalbant ir rašant apie 
šią aktualią problemą, bendra 
padėtis palaipsniui blogėja.

S. Pranckūnas

WBAL FM. Visi prašomi tos 
programos klausytis iš naujos 
stoties.

Baltimorės miesto festivalis 
bus rugsėjo 20, 21 ir 22 prie 
miesto naujai atremontuoto 
uosto. Dalyvauja įvairios tautos 
su savo valgiais, rankdarbiais, 
programa. Taip pat dalyvauja ir 
lietuviai. Kviečiami visi aplan
kyti šį miesto festivalį.

Lietuvių posto 154 nariai ir jų 
padėjėjos rugsėjo 29, sekma
dienį, 2 vai. popiet Lietuvių 
svetainėje rengia naujų valdybų 
iškilmes. Yra pakviesta miesto ir 
valstybės legionierių orga
nizacijų svarbieji asmenys.

Madų parodą Šv. Alfonso so- 
dalietės rengia spalio 1 Mar

gins West gražioje salėje. Bus ir 
loterija. Bilietus iš anksto galima 
įsigyti pas sodalietes arba klebo
nijoje. Pradžia 7v.v. Šiam vaka
rui pirmininkauja Eugenija Paz- 
neikienė. Pelnas skiriamas Šv. 
Alfonso mokyklos naudai.

Šv. Alfonso bažnyčios vargo
nininkė Alice Healey staiga su
sirgo ir dabar po operacijos 
sveiksta Šv. Agnietės ligoninėje. 
Kol ji sugrįš iš ligoninės, baž
nyčioje nebus vargonų muzikos. 
Linkime jai greit pasveikti.

Jonas Obelinis

DALYVAUJA 
INTERNATIONAL 
ESSENTIAL OILS 

KONGRESE

Danutė Pajaujytė-Anonienė, 
parfumerijos-chemijos konsul
tantė, rugsėjo 8-12 dalyvauja VI- 
tame International Essential 
Oils kongrese San Francisco, 
Californijoj. Ji laimėjo pirmą 
premiją American Society of 
Perfumers suruoštame konkur
se tema “Eterinių aliejų pritai
kymas parfumerijoj”, ir atsto
vauja tai organizacijai, skaityda
ma kongrese paskaitą šia tema.

D. Pajaujytė-Anonienė ak
tyviai reiškiasi kaip kūrybinga 
parfumerė-chemikė. Ji dirbo ei
lę metų kaip “creative per- 
fumer” eterinių aliejų ir parfu
merijos Faberge ir kitose firmo
se, ir paskutinius dešimt metų 
yra konsultantė parfumerijos sri
tyje. Neseniai ji buvo pakviesta

Kunigų Vienybės seime rugpiūčio 21 New Yorke paskaitą 
skaito dr. Adolfas Damušis (d.).

Kunigų Vienybės seime New Yorke išrinkta kunigų savitar
pio šalpos draugijos valdyba. Pirm. prel. J. Schamus (v.), 
sekretorius kun. A. Račkauskas (d.), ižd. kun. L. Budreckas (k.).

WORCESTER, MASS.

(atkelta iš 7 psl.)

iš ligoninės, sveiksta namuose.
-o-

Pranas ir Stasė Staneliai St. 
Petersburg Beach, Floridoj,' nu
sipirko namus. Rudenį išsikels 
ten apsigyventi. Jie yra žymūs 
veikėjai ir lietuviškų reikalų 
rėmėjai. P. Stanelis yra VVorces- 
terio Organizacijų Tarybos pir
mininkas. Daugelį metų buvo ir 
LB Worcesterio apylinkės pir
mininkas. S. Stanelienė yra Mo
terų Sąjungos 5-osios kuopos 
vicepirmininkė.

Lietuvių diena, rengiama LB 
Bostono apygardos, į kurią įeina 
ir Worcesterio apylinkė, įvyks 
rugsėjo 29, sekmadienį, Romu
vos parke, Brocktone. Anksčiau 
ji vykdavo Maironio Parke.

Svečiai iš Australijos
Pas Joną ir Bronę Tamašaus

kus tris savaites svečiavosi Vy
tautas ir Ramutė Geniai bei 
jų sūnus studentas Gintaras.

Genienė yra Tamašauskienės 
sesers duktė, nuo kurios Ta
mašauskienei teko atsiskirti Vo
kietijoj prieš 28 metus. Pra
sidėjus emigracijai, Tamašaus
kai atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Worcestery.

Jaunieji Geniai sukūrė šei
mos židinį Vokietijoj ir iš
emigravo į Australiją. Apsigy
veno Canberra mieste. Abu 
sunkiai dirbo. V. Genys yra 

“Money” žurnalo padaryti “Sha- 
limar” ir “Noreli” kvepalų įver
tinimus, palyginant originalus 
su jų imitacijom. To interview 
ir analizės rezultatai buvo iš
spausdinti “Money” žurnalo 
straipsnyje “Money and 
Scents”.

D. Pajaujytė-Anonienė yra pa
rašiusi visą eilę straipsnių par
fumerijos ir aromatinės chemi
jos temomis Amerikos ir Euro
pos profesiniuose žurnaluose, 
ne kartą sukeldama polemiką 
užsienio kolegų tarpe dėl savo 
kontroversinių minčių, ir yra 
kviečiama profesinių organiza
cijų skaityti paskaitas parfumeri
jos srityje.

Prieš kongresą Danutė ir Vy
tautas Anoniai kartu su grupe 
kitų kongreso dalyvių aplankė 
Washingtono valstiją, apžiūrė
dami Yakima Valley mėtų plan
tacijas. Į New Yorką grįš rugsė
jo 15. A.P.

inžinierius. Stengėsi gauti dar
bą savo srity. Tai pavyko. Jau 
keletas metų Geniai gražiai ir 
pasiturinčiai gyvena. Duktė iš
tekėjusi, gyvena Australijoj. 
Sūnus Gintaras studijuoja Ame
rikoj, Ricksburgo kolegijoj, Ida- 
ho. Tėvai gyvena tame pačia
me Canberra mieste.

Šis Genių ir Tamašauskų su
sitikimas buvo pirmas po 28 
metų. Birželio 8 Tamašauskai 
savo gražioj rezidencijoj suren
gė Geniams tikrai šaunias iš
leistuves. Dalyvavo vyriausias 
skautininkas P. Molis su žmo
na, Organizacijų Tarybos pirm.
P. Stanelis su žmona, Mairo
nio Parko pirm. K. Adomavi
čius su žmona ir gausus skai
čius kitų mūsų kolonijos gy-, 
ventojų, su kuriais Geniai tu
rėjo progą susitikti ir pasida
linti mintimis. Geniai atrodo 
labai kuklūs, simpatiški žmo
nės, nors galėtų daug kuo pa
sigirti ir pasididžiuoti.

Tamašauskienė į šią išleis
tuvių puotą sudėjo visus ku
linarinius gabumus, nes tiek 
daug skaniai buvo visko pri
gaminusi, o Tamašauskas vi
sus vaišino gaivinančiu gėrimu.

Rytojaus dieną Geniai su sū
num išvažiavo automobiliu ar
čiau ir plačiau susipažinti su 
Amerika.

Buvo malonu susipažinti su 
lietuviais, atvykusiais iš tolimos 
Australijos, o tą progą sutei
kė Tamašauskai. Ačiū jiem.

Pašventino naują kleboniją
Vyskupas B. Flanagan gegu

žės 30 pašventino Šv. Kazi
miero parapijos naująją klebo
niją ir suteikė sutvirtinimo sa
kramentą.

Klebonijos statyba baigta, ir 
nuo ankstybo pavasario joj gy
vena kunigai, bet vidus dar 
pilnai neįrengtas. Daugelis se
nųjų baldų jau netinkami. Rei-; 
kia naujų.

Senoji klebonija jau nugriau
ta. Ji buvo pastatyta 1899 kun. 
J. Jakščio. Naujoji yra šalia bu
vusios senosios. Sujungta su 
bažnyčia. Padarytas įėjimas tie
siai iš klebonijos į zakristiją.« 
Pastato apačioj yra garažas au- ‘ 
tomobiliams, ,o priešais klebo
niją yra automobilių pastaty
mo aikštė.

Daug rūpesčių ir darbo į 
naujosios klebonijos statybą 
įdėjo mūsų klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC.

j.M.
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L.A. Klubo šachmatų sekci
jos vadovas E. Staknys praneša, 
kad šachmatininkai jau pradeda 
s n o veiklą penktadieniais, 7:30 
vakaro, Kultūros Židinyje. Kvie
čiama kuo daugiau jaunimo įsi
jungti į lietuvių šachmatininkų 
eiles. Dėl informacijos skambin
ti vakarais E. Stakniui, 523-8517.

Lengvosios atletikos tarp- 
apygardinės pirmenybės įvyksta 
rugsėjo 21-22 Toronte, Kanadoj. 
Vyram ir berniukam bus 100 m, 
400 m, 1500 m bėgimai ir 4x 
100 m estafetė; taip pat šuoliai 
į aukštį ir į tolį, disko meti
mas ir rutulys. Moterim ir mer
gaitėm ta pati programa, išsky
rus bėgimus, kurie bus 100, 
200 i.r 800 metrų distancijose. 
Tuo pačiu metu vyks ir lietuvių 
lauko teniso pirmenybės abiejų 
lyčių visose amžiaus grupėse. 
Rytų sporto apygardai atstovaus 
sportininkai iš Bostono, Hartfor
do, New Jersey, New Yorko, 
Philadelphijos, Washingtono ir 
Worcestęrio.

Nevv Yorko Lietuvių Atletų 
Klubo lengvatletai treniruojasi 
šeštadieniais nuo 12:30 po pietų 
ir antradieniais nuo 6 vai. vakaro 
Victory Field, VVoodhaven. Au
tobusas į žaidynes išvyks rugsė
jo 20, penktadienio vakarą. Dėl 
infprmacijų kreiptis į Pr. Gvildį, 
356-7871 arba A. Šilbajorį, 846- 
7636.

L.A. Klubo futbolo pirmoji 
vienuolikė pereitą sekmadienį

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

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

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už? 
^00 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy-*, 
mėjimai taip pat gali būti iš-’ 
keisti į reguliarius rubliu^, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota,

greičiausias pristatymas

žaidėgpŲčmas šio sezono rungty- rugsėjo 15, prieš Bavarians, jų 4^ ea Lji ATA g
nes pneTlstria klubą. Pasekmė aikštėje — College Point. Re- 
2:3 mūsiškių nenaudai. Kitos zervinė komanda žais 1 vai., o 
rungtynės bus šį sekmadienį, pirmoji — 3 vai. p.p. veda Kazys Merkis

— Studentų šachmatų olim
piadoje amerikiečiai iškovojo si
dabro medalius. Rinktinei vado
vavo bostonietis meistras Jackie 
Peters. Rinktinėje žaidė: Graig 
Chellstorp, pelnęs 7-5 tš., Ma- j 
tėra 7.5-2.5, Ross Stoteborough ■ 
5-3, Eugene Meyer 8-2, Roy Er- 
vin 4.5-2.5, John Jacobs 6-3.

— Pasaulio jaunių pirmeny
bes Maniloje laimėjo devynioli
kametis anglas A. Mails, surin
kęs baigmėje 7-2 tš., olandas 
Deaks ir jugoslavas Marijanovič 
po 5.5 taško, švedas Šneider 5 
tš., vokietis Mack, sovietų Koči- 
jev ir argentinietis Gardielli po 
4.5, amerikietis Winston 3.5, 
brazilas Sunja Neto ir kolumbie- 
tis Hinou po 2 tš.

Vilniuje vyksta sąjunginis 
šachmatų turnyras “Lietuva-’ 
1974”. Dalyvauja 188 žaidėjai, iš 
jų 55 dalyviai iš Lietuvos mies
tų, kiti iš Sovietų S-gos. Po 13- 
kos ratų, belikus dviem ratam, 
pirmavo vilnietis H. Žemaitis ir 
kaliningradietis V. Gusevas, tu
rėdami po 9.5 taško, minskietis 
Šereševskis — 9, maskvietis R. 
Kimelfeldas 8 tš., leningradietis 
A. Krutianskis — 7 tš. Vilniaus 
čempijonas H. Žemaitis už su
rinktus 9.5 taško jau gaus šach
matų meistro vardą; iki šiol jis 
buvo kandidatas į meistrus.

— U.S. Open pirmenybes 
New Yorke laimėjo čekų did
meistris Hort draug su JAV did
meistriu P. Benko, surinkę po’ 
10-2. Čekų didmeistris be kitų 
įveikė P. Benko. Nuostabu, kad 
čekas Hort, dalyvaudamas prieš 
tai Kanados pirmenybėse, tesu-- 
rinko 8-3 ir gerokai atsiliko nuo 
laimėtojo jugoslavų didmeistrio 
Ljubojevičio, kuris surinko 10-1. 
Čekas Hort tik pustaškiu pra
lenkė mūsų Igną Žalį, pelniusį 
7.5 taško ir tašku Juozą Chrola- 
vičių iš Hamiltono, kuris surin
ko 7 taškus.

Čia dedame didmeistrio Hort- 
laimėtą partiją prieš meistrą 
Frank Thomally iš New Yorko:

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai išleido 
dokumentinę knygą —

LIETUVOS KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKĄ

7 kronikos iš pavergtos Lietuvos

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

Platintojai ir skaitytojai šią knygą gali įsigyti: 
pas leidėjus —

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

Kitur Chicagoje:
“Drauge”,

Marginiuose,
Vaznelių ir R. Rrazdžionio prekyboje 

bei kitose vietose.
Knyga gaunama ir Darbininke.

L. K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ 
VYRIAUSIOJI VALDYBA

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S

c

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai .1 amnos. Matracai. Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
[ OC f

New York
v-'y-u

Mokėjimo

A

r

i

I 
I

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

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBŪS 
AUTOMOBILIAI

412

408

426

IE

IE

IE

Į Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3494.00
Nauj’ausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4007.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3853.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3544.00 
MOSKVITCH 
$3259.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$3698.00 
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3968.00 
ZAPOROZHFTS ZAZ 
968 $2234.00
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2389.00 
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Nanrlnti drabužiai 

V i Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),
City Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą.

TEDDY
BARE

N0W#4
on New York Times Paperback Best Sellers List

. heaps up mounds of evidence to prove that 1) Teddy lied about 
Chappaąuiddick; 2) Teddy wa$ guilty of man$laughter; 3) ‘all the 
efforts of the police and judiclary authoritres were directed. . . not 
toward discovery of its truth būt toward its būriai.’ ”

- Esquire 
“Having been directly mvolved in the recoveiy of the vietim at Chap- 
paquddick and the legal affairs whkb folk>wed, i believe that Ted.dy 
Bare is the most dynamic and factual book ever pubHshed on this 
latest Kennedy tragedy.”

John Farrar, 
Captain, Edgartovvn Rescue Division

!

Was Watergate merely a cover-up for a deeper and more deadhf pol- 
itkal intrigue? What is the eonneetion between Nixon and Rockefel-, 
ler? To wnat e*Feotldid Rockefeller power push Nixon into the 
Whrtehouše - couki mis power then push him out to make room for 
the uneleetable Rockefeller and soon to be unelected Vce Presi- 
dent? Gare Allen has spend three years researching and writine 
what could be the best seller of the Seventies. This volume of 
thouehtful analysis and sound history details the poktical roles and 
real-nfe drama behind one of the most important actors on the inter- 
national stage.

The*« Are Deluxe Paperbound Books, Net Pocketbooks. They Have The 
Šame Lorge Type And Page Size As The Hardbound Books. (Availgble In 
Hardbound For $5.00 Additional Per Book).

AMERICAN OPINION BOOKSTORE
MAIN STREET P.0. BOX 95 
MIDPIFFIELD, CONN. 06455
Call 203 349-9059

• MM MM I

HOURS: TUES. THRUFRL
10 AM TO 2 PIK
ŠIT. 10 AM TO 4 PM
THURS. & FUI. RITES 1 TO 9 PM

□

□

□

i i
.Iii

i
|
1

SICILIAN nFFF.NSE

. White Black White Black
Thomally Hort Thomally Hort

1 P-K4 P-QB4 14 B-N2 P-N5
2 N-KB3 P-K3 15 PxP NxNP
3 P-Q4 PxP 16 R-Bl OR-Bl
4 NxP N-KB3 17 O-Kl N-Q2
5 N-QB3 P-Q3 18 N-Q5 PxN
6 B-K2 B-K2 19 QxN P-OR4
7 0-0 P-QR3 20 Q-B3 QxQ
8 P-B4 Q-B2 21 BxQ . PxP
9 B-B3 0-0 22 B-KKI4 R-Rl

10 K-Rl N-B3 23 R-Rl N-B3
11 N/4-K2 P-ON4 24 B-R3 B-R3
12 P-QN3 R-Q1 25 KR-K1 BxN
13 P-OR3 B-N2 - 26 RxB P-Q4

White Black
Thomally Hort
27 RxRP RxR
28 BxR R-Rl
29 B-Kl R-R8
30 K-Nl P-K6
31 K-Bl P-Q5
32 P-N3 B-N5
33 B-N2 N-N5
34 B-B3 RxBch
35 RxR NxPch
36 K-N2 NxB
37 Resigns

Please rush me “TEDDY BARE” Enclosed 
is $2.00 PLŪS 50 c for Postage and Hand- 
ling TOTAL $2.50

Please rush me “NIXON” Enclosed is $2.00 
Plūs 50 c For Postage and Handling 
TOTAL $2.50
Please rush me BOTH Enclosed is $4.65' 
For both books postage FREE.

NAME...
ADDRESS

CITY .... STATĖ ZIP
G'A 9-5

& DEXTER PARK £
PHARMAČY M

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AKEnUĘ 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

C.T. EXTERMINATING
for

Commercial & Industrial & Homes 
187-28 Linden Blvd., St. Albans, N.Y. 

Call 212 525-4538

FLAT RATE MOVERS
935 E. 163rd Street

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

tlal Free Estimates Call 329-0900

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

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

MARLEN
SPECIAUSTS IN

ISNAEL A HOLY LAND
UNITED STATĖS • UNITED NATIONS 
RYUKYUS - KOREA - VATICAN ■ GERMANY

WE SELL Send us a v/ant ’ist lor auotations 
or ask for our latest free lists. DLALERS: Send on your 
letterhead l.orbur iate'st prices on quanlily iierns.

WE BUY We offer highest prices for yoar 
stamps & coiiections — Send details or call for laiest 
offeung of send us your coūecf'On for immediate offer 
(Referencės furmshed on request;.

MARLEN STAMPS & COINS, LTD.
• ONE OF THE NATIONS LAfTGEST DEALEPS 

214-24 73rd Avė. Bayside, N.Y. 11364

CALL (212)22S 1500 or (212)479-77S5
OR • AFIER 7PM - (212; 767-5037

T"

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

ALL TYPES BROKEN & LOOSE 
FURNITURE REPAIRED IN YOUR 

HOME
CALL DOCTOR FURNITURE 

CALL 222-8569

■ u---------- :-----------i------------------
lui >' ■ . r,.? f • „ii .?

WEST VACUUM SYSTEMS 
Garage Doors and Intercombs 

& Securlty Systems 
P. O. Box 147 

Bloomfleld N. J.
Call 201 743-4215

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

MOVING AND PACKING 
WITH CARE

DAYS 212 773-9504 NITES PR 4-5157

Užprenumeruok Darbininką 
savo draugam gimtadienių, 
vardinių irkitų švenčių proga.

MOVING STORAGE 
Reasonable Rates 
Šame Day Servlce 
First Month Free 

Call Us At 288-3277 
or 876-5454

WHEN IN STONE HARBOR IT’S 
MIKĖS BIKE RENTAL

ALL NEW BIKES, STROLLERS, WHEELCHA1RS 
HOURLY, DAILY, WEEKLY 272 96th STREET, 
STONE HARBOR, N J. PHONE: 609 368-1439 
OPEN 7 DAYS A WEEK — 7 A.M. to 8 P.M.

AUCTION VALUfc LAND COMPANY OF BOSTON 
presents, group dlscounts on wholesale bulk 
aereage in upstate N.Y., Maine, Nova Scotla and 
N.H. for groups of 5 or more Investors. Save 5 to 
10 percent off wholesale price. Indivldual area 
from 5 to 100 aeres. 30 Day free inspectlon 
financing available at 8 1/2 percent, simple, 
up to 5 years. 10 aeres Altona, N. Y. $4500. 
650 foot waterfront, 2 1/2 aeres, Rlchfleld, 
Nova Scotla $3800. 15 aeres, New Sharon, Maine 
wlth brook, $6600. 5 aeres Merldith, N.H. Deeded - 
Rlghts to Winnesquam Lake $6800. for further 

Information call collect (914) 354-7157

DON AND JEANIE’S SUNOCO 
Satisfied Customers Minor Repairs Road 
Service, Tune Ups, Tires, Accessories, 
Member A.A.A. 3rd and Oxford Street

Belvidere, N. J. Call 201 475-4527 
Ask for Don and Jean Stull Owners

AVOID BEING 
FIRED 

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

AUSBON BROWN
431 Convent Avenue 

N.Y.C.
Home Cleaning GeneraI Vacuum 

Rūgs Clean Floors Wlndows 
Ouality Workmanship 

Call 212 368-1694

BLOOMFIELD, CONN
Well est'0 do? & cat boarding & halr 
eutting busn. Also active lawn mower & 
snow blower busn. Sev profitable side 
contracts. Colonial home, aoprox 2-ac 

.prlme loc w/outbldgs, cement construc, 
all In excel repalr. Owner retirlns, will: 
acccpt lse personai mortgage. Ownerr 
203-242-1005 or 203-536-1609 .....

PAGEO BAKERY 
Finest of Bakery Products 

Open 7 Days a Week 
868 Horseblock Rd. 
Farmingdale, L. i. 

516-732-8672

M. DELAROSA 
GENERAL CONTRACTOR 

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

CALL 212 328-3500

ROAD RUNNER DELIVERY 
SERVICE

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

Area Also Flat Delivery 
Call 201 641-3140

Mr. Al Dougard

SEA ISLE CITY, N.J. 
TOVVNHOUSE C0MPLEX

For sale by owner. 4 brand new 
large 3 B.R. townhouse apart- 
nients centrally located. 1 blk. to 
beach & marina. Excel. invest. 
Seasonal or year-round rentai. 
.Totai package $145,000. 29% down 
payment, balance 25 yr. mortgagė 
at 8%%. Mušt sėli. For nppt. call 

_ <1011-858-4753.

Kolupailos kraštotyra
Steponas Kolupaila yra plačiai 

žinomas keliautojas, Lietuvos 
žemių, o ypač vandenų tyrinė
tojas. 1934-40 laikotarpy yra su- ; 
registruota su viršum 20 Kolu
pailos kelionių Lietuvos upė
mis ir ežerais. Surinktas žinias 

* bei įspūdžius profesorius nau
dojo ne tik populiariem krašto
tyros reportažam, bet ir savo - 
hidrografinėm studijom. 1930 
Židiny Kolupaila rašė: “Kad my
lėtum savo kraštą, kad būtum 
patriotas neiškraipyta to žodžio 
prasme — tam reikia jį pažinti.”

Okupacijų metu profesorius 
tęsė savo pamiltas vandens ke
liones, nors jau sunkesnėmis są
lygomis. Daug fotografavo ir 
savo skaidrių rinkinį išsivežė 
1944, traukdamasi į užsienius.

Plačiau apie prof. Kolupailą 
skaitykite monografijoj “Stepo
nas Kolupaila”. Knyga gaunama 
Darbininko administracijoj ir 
pas platintojus.

GENERAL REPAIR SERVICE
SPECIALIZING IN:

Sewer cleaning, welder pipefiitir.ę-,, 
roof repai r, bthrm modernizafien.’ 
ceramic tile Installation, resideniiaL 

.& commercial painting and all elec- 
■trical appltances.

24 hours a day anywhere In NYC) 
call 537-3884 DAY or NITE

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

■b' ■■■ ■ ------- -------------------—I?- I Į ■ UI Į'• » 
SPARTA — Rašomu* mašinėlės iv. kalbomis,radlo, spalv. TV, complute- 
riai.įv. biznio mašinos— pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bafry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

i

r

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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BENDRUOMENĖS MĖNESIO 
PROGA

Šiais metais, po daugelio dis
kusijų bei pasisakymų Bendruo
menės reikalu, ypač išryškėjo 
LB iario sąvoka. LB nariu yra ir 
jo teisėmis gali naudotis kiek
vienas lietuvis; tų teisių jam nie
kas negali atimti (tik tam tik
rais atvejais LB garbės teismas 
gali jas susiaurinti).

Labai svarbi LB veiklos dalis 
yra tautinis solidarumas. Jo 
reikšmę įtikinamai nušviečia 
Bronius Nainys straipsnyje 
“Bendruomenės organizacinės 
atramos” (Pasaulio Lietuvis, 
1974, Nr. 5/70):

“Pagal Lietuvių Chartos prin
cipus suorganizuota Lietuvių 
Bendruomenė turėtų būti tam 
tikra valstybinės organizacijos 
analogija, tačiau be savos terito
rijos ir be fizinių priemonių 
tvarkai palaikyti. Bendruome
nės steigėjai žinojo, kad, norint 
rimtai dirbti, reikalinga kokia 
nors tvarka. Matydami, kad fizi
nių priemonių turėti bus neįma
noma, jie pasiūlė tam tikros rū-

Knygos lietuvių ir anglų 
kalbom išmokti:

Introduction to Modern Li
thuanian, 9 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu, 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas, 
8 dol.

Lietuviškai angliškas žody
nas, 6 dol.

Tai graži donava jaunimui 
ir suaugusiem visokiomis pro
gomis. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N N. Y.- 
11207.

šie s pakaitalą, paremtą grynai 
morale. Tas pakaitalas yra tauti
nis solidarumas. Ką normali 
valstybinė organizacija pasiekia 
teismų, policijos ar kariuome
nės pagalba, tą Bendruomenė 
turi pasiekti tarpusavio solidaru
mu. Solidarumo reikšmę Lietu
vių Charta taip nusako: “Tauti
nis solidarumas yra aukščiau
sioji tautinė dorybė. Lietuvis 
ugdo tautinį solidarumą. Visi 
lietuviai yra lygūs tos pačios 
tautos vaikai, tarp savęs bro
liai”. Tai ir yra visas Lietuvių 
Bendruomenės tvarkos palai
kymo dėsnis, įstatymas, visas 
pagrindas, ant kurio ji turi sto
vėti. Tuo pačiu tautinio solida
rumo dėsniu turi remtis ir Bend
ruomenės iždas. Jokių kitų prie
monių nėra, kad ir laisvu noru 
savo pačių nusistatytiems mo
kesčiams išrinkti. Už tai ir tas 
mokestis nėra vadinamas mo
kesčiu, bet tautinio solidarumo 
įnašu. “Tautinio susipratimo ir 
vienybės ženklan, kiekvienas 
lietuvis moka tautinio solidaru
mo įnašą” — pabrėžia ta pati 
Lietuvių Charta”.

Birutė Ona Aleksaitė, Lenkijos lietuvaitė, šiuo metu siekianti 
magistrės laipsnio New England konservatorijoj, atliks dainų 
koncertą Tautos šventės minėjime Lietuvių Laisvės salėj, 
269 Second St., Elizabeth, N. J., rugsėjo 21, šeštadiėnį, 7 vai. 
vak. Minėjimą rengia ALT S-gos Elizabetho skyrius.

Po šių įvadinių paryškinimų 
kreipiamės į Woodhaveno apy
linkės lietuvius su dviem pra
šymais. Pirmas — visas šeimas, 
kurios turi mokyklinio amžiaus 
vaikų, prašom juos leisti į Mai-

(nukelta į 12 psl.)

Į BOSTONĄ ATVYKSTA 
BR. RAILA

GEDIMINO ALINSKO NETEKUS

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

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

e
i Gelbėk Mus! Philadelphijos 
Lietuvių Choras Viltis. Stereo 6 
dol.

Čia mano brangioji Tėvynė, 
Lietuviškų dainų rinkinys, įdai
nuotas Vilniaus operos solistų — 
E. Kuodžio ir J. Girijoto. Stereo 
5 dol.

Tėviškės namai, Br. Budriūno, 
kūriniai ir kantata. Įdainuota 
Los Angeles, Calif. Šv. Kazimie
ro parapijos choro. Stereo 6 dol.

Clevelando vyrų okteto Nr. 2 
Stereo 6 dol.

Dieve priegloba mūs ... To
ronto Šv. Jono parapijos religi
nės mišių, kalėdines ir Velykų 
giesmės kaina 6 dol

Jūratė ir Kastytis, Banaičio 
opera iš 3 plokštelių. Kaina 16 
dol.

Lietuva, Tėvynė mūsų, To
ronto vyrų kvarteto įdainuota 3 
Baltijos tautų himnai, lietuviš
kos dainos ir operų ištraukos. 
Stęreo 6 dol.

Arijos ir dainos, Sol. B. Povi- 
ląvičiaus 5 dol.
'□vajonių sūkuryje, B. Tamo

šiūnienės II-roji laida, 6 dok
Broniaus Budriūno vyrų kvar

tetas (Detroite) 15 lietuviškos 
muzikos dainų. Stereo 6 dol.

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

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

Tvirtas kaip ąžuolas, 47 metų 
amžiaus, krito jis širdies smū
gio pakirstas, vidurvasario sek
madienį, liepos 14, su jaunimu 
be sportuodamas.

Kaip marinas, Gediminas bu
vo praėjęs Korėjos karo pirmųjų 
linijų ugnį ir ant pečių iš jos 
išnešęs sužeistą savo kovos 
draugą. Už tai buvo atžymėtas 
keliais medaliais.

Dar paaugliu būdamas, 
pergyveno antrojo pasaulinio 
karo baisumus, bombas, okupa
cijas. Su vyresniu broliu Tadu ir 
mama, bolševikų supami, vos 
spėjo baidoku iš Vilniaus upių 
vandenimis išplaukti į Vakarus. 
Našlės motinos globojamas, o 
vėliau ją globodamas, išaugo 
tvirto būdo, geraširdis, darbštus, 
ir pareigingas. Niekad negailėjo 
jis jėgų artimui pagelbėti, bet 

daug kalbėti nemėgo, buvo kuk
lus, savy užsidaręs, savo pergy
venimų ir darbų neskelbė.

Gediminas buvo gimęs Ša
kiuose 1927 vasario 17 (gim
tadienį visada švęsdavo vasario 
16-tą). Vėliau gyveno Telšiuose 
ir Vilniuje, kur pradėjo lankyti 
gimnaziją. Ją pabaigė Kempte- 
ne, Vokietijoj, pokario metais. 
Į Ameriką atvyko 1949, o po ke- 
lerių metų buvo pašauktas į ma
rinus ir kovojo dvejus metus 
Korėjoj. Grįžęs į New Yorką 
1953 apsigyveno su mama 
Woodhavene, stojo į Brooklyn 
College. Studijas baigė Bache- 
lor of Science laipsniu chemijos 
srity. Vėliau studijavo Fairleigh 
Dickinson Universitete, gilinosi 
chemijoj ir biologijoj, su kuria 
buvo susijęs jo darbas, Priklau
sė profesinei organizacijai 
Sigma 11, Scientific Research 
Society of North America. Pen
kiolika metų dirbo kaip chemi
kas mokslinio tyrinėjimo srity 
stambioj Hoffman La Roche far
macinių gaminių firmoj, Nutley, 
N. J.

1961 Gediminas skaudžiai iš
gyveno motinos mirtį sunkia vė
žio liga. Bet šalia jo tada atsisto
jo brangi ir pasišventusi gyveni
mo draugė, našlaitė, daug 
gyvenime iškentėjusi, Liucija

Gediminas Alinskas

Tomkutė, su kuria Gediminas 
sukūrė gražią lietuvišką šeimą. 
Išsikėlė gyventi į Clifton, N. J., 
netoli darbovietės.

Augino sūnų Algį, kuriam da
bar 12 metų. Abu, Gediminas ir 
Liucija, stojo dirbti į lietuvišką 
Dr. Vinco Kudirkos šeštadie
ninę mokyklą Elizabethe, ku
rią sūnus Algis lankė. Gedimi
nas dvejus metus buvo tos mo
kyklos tėvų komiteto pirminin
ku, o vėliau tapo jos vedėjo kun.

Pragulbicko dešine ranka ir 
praktišku mokyklos reikalų 
tvarkytoju. Daug energijos skyrė 
mokyklos darbam. Taip pat 
dalyvavo Lietuvių Bendruo
menėj, buvo Lietuvių Fondo na
riu ir priklausė Ateitininkų Sen
draugių organizacijai.

Atliekamas nuo darbo ir lietu
viškos mokyklos valandas skyrė 
šeimai. Mėgo kartu stovyklauti, 
laipioti po kalnus, slidinėti ir 
keliauti. Deja, nedaug metų 
jiem buvo lemta praleisti kartu.

Bostono kultūriniai subat- 
vakariai, kurių pirmininku jau 
šešti metai yra inž. Romas Vel
tas, rugsėjo 21, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. pradeda, berods, 
jau septynioliktąjį savo darbų 
sezoną. Kultūriniai subatvaka- 
riai tai aštuoni ar devyni meti
niai renginiai, kurių programas 
sudaro paskaitos ir pokalbiai 
mokslo, meno, visuomenės bei 
politikos klausimais, literatū
ros vakarai, dailės parodos ir ka
merinio pobūdžio muzikos kon
certai. Paprastai jie yra rengiami 
velionio dail. Vikt. Andriušio 
lietuvišku stilium dekoruotuose 
ALTS-gos Bostono sk. namuose, 
savotiškame lietuviškame mu
ziejuje.

Bostono kultūrinių subatva- 
karių 1974-75 m. sezono pir
masis prelegentas — Bronys 
Raila, rašytojas, publicistas bei 
essayistas, mūsų kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo kritikas, 
svečias iš Los Angeles, Calif. 
Jis kalbės ypač aktualia šio meto 
tema — Kultūros pirmenybė. 
Be to, tą patį vakarą kult, su- 
batvakarių lankytojai bus supa
žindinti su Br. Railos raštais ap
lamai (kalbės Ant. Gustaitis) ir 
su jo naujausiu veikalu Paguo
da (kalbės St. Santvaras), kurią 
leidžia Londono Nida. Paguo
dos pirmasis tomas yra išleistas 
š. m. pavasarį, antrojo tomo ti
kimasi sulaukti Bostone rugsė
jo 21, o trečiasis pasirodys gal tik 
1975 pradžioj.

Liucija ir Algis dabar liko vieni, 
su jo atminimu . . . Bet jo tiesaus 
ir tvirto būdo spinduliavimas ir 
įtaka, be abejo, lydės juos visą 
gyvenimą.

Tačiau ne vien tik šeima, bro
lis ir kiti giminės bei artimieji 
liūdi Gedimino. Šio puikaus, 
rimto vyro liūdi visa lietuviška 
bendruomenė ir darbo draugai. 
Tebūnie Tau lengva, Gedimi
nai, ši Amerikos žemė, kurios 
vardu Tu gyvybę kovoje rizika
vai, o lietuviškos žemės saujelė, 
įdėta Tau į kapą, tepriartins my
limą Tėvynę. Ilsėkis ramybėje. 
A.S.

A.A. 
JONUI MAŽELIUI

Lietuvoje mirus, jo sūnų bičiulį Vytautą nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime

LFB New Yorko sambūris

SĄSKRYDIS

NERINGOJ, VERMONTE,

Rugsėjo 29 dieną, sekmadienį, Šv. Mišios 11:30 vai.

Laureatė, rašytoja, aktorė Birutė Pūkelevičiūtė 
atliks meninę programą

A.A.
NATALIJAI KIZLAUSKIENEI

Minėsime Šiluvos Marijos šventę ir Tautos šventę!
t

Kviečiami visi stovyklautojų tėvai, stovyklautojai ir 
visi Rėmėjai — Bendradarbiai

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERYS 
IR RĖMĖJŲ CENTRO VALDYBA

mirus, sūnus Jurgį ir Kazį su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame

Viktorija Savickienė 
Janina ir Antanas Snieškai 
Danutė ir Stasys Biručiai

Inž. Antano Škudzinsko dėka 
Bostone Lietuvių Fondui su
rinkta 35,000 dol. Šią sumą su
dėjo 162 asmenys bei jų šei
mos. Jų eilėse yra 55 mirusieji, 
kurių vardu giminės, artimieji ir 
bičiuliai į Lietuvių Fondą įnešė 
12,950 dol. Iš Bostono yra 7, 
kurie įnešė po 1000 dol. Lie
tuvių Fondo Bostono vajaus ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
A. Škudzinskas, atspausdino ir 
išsiuntinėjo lapelį, kiek dabar iš 
viso Lietuvių Fondas yra su
rinkęs — 930,000 dol., kokios 
sumos paskirtos lietuviškiem 
kultūros reikalam. Viso pro
centų yra išdalinta 283,000 dol. 
Lietuvių Fondo Bostono vajaus 
komitetas kviečia visus jungtis 
į Lietuvių Fondą savo įnašais.

Julius ir Renata Špakevičiai 
įnešė į Lietuvių Fondą a.a. ag
ronomo Julijono Špakevičiaus 
vardu 100 dol.

Stasys ir Anastazij'a B ai tu ši ai 
įstojo į Lietuvių Fondą su 100 
dol.

Liuda Šmitaitė-Waingarten 
paaukojo L. Fondui 25 dol.

Lietuvos Kat. Bažnyčios Kro
niką Bostone galima gauti pas 
Antaną Škudzinską: 61 Alban 
St., Dorchester, Mass. 02124. 
Kronikos — tai yra Lietuvos ka
talikų pogrindžio laikraštis ir ap
rašoma katalikų persekiojimas 
Lietuvoje. Knyga turi 336 pusla
pius, kaina 2.50 dol.

Bostono lituanistinėje mo
kykloje mokslo metai prasideda 
rugsėjo 14 So. Bostono viešo
sios mokyklos patalpose Tho- 
mas Park, 9 vai. bus mišios Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, o 10 vai. prasidės nor
malios pamokos. Jei atsiras pa
kankamas mokinių skaičius, šie
met numatoma įkurti klasę vi
sai lietuviškai nemokantiem 
vaikam.

Kun. Pranas Gaida, Toronte 
leidžiamų Tėviškės Žiburių re
daktorius, lankėsi Bostone.

Bronys Raila, žurnalistas ir 
rašytojas, gyvenąs Los Angeles, 
Calif., atvyksta į šių metų pir
mą kultūrinių subatvakarių su
sirinkimą.

LB apygardos diena šiais me
tais rengiama rugsėjo 29 Romu
vos parke Brocktone. Pradžia 
12:30 v. Programa prasidės 1:30 
v. Dalyvaus Onos Ivaškienės 
tautinių šokių sambūris ir Vy
tauto Eikino vadovaujami LSS 
Grandies sportininkai, kurie 
rungsis su kitų tautybių sporti
ninkais.

Parengimai. — Spalio 13 Lais
vės Varpo radijo valandos vaka
ras, spalio 19 — lituanistinės 
mokyklos tradicinis balius, lap
kričio 3 — prezidento Smetonos 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimas, lapkričio 9 Bostono 
vyrų seksteto vakaras, lapkričio 
24 Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukakties minėjimas. Visi šie 
parengimai vyksta Liet, piliečių 
draugijos salėje.

Rugsėjo 29 — LB Bostono 
apygardos diena Romuvos parke 
Brocktone.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadvvay, South Boston Massachusetts 
"Kur Jūkstanęiab taupo muflonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsldent

Šio banko direktorių taryboje yra adv..Jonas J. Grigaitis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Asseta 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai* a/c — 554 % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Speciaį Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Šv. Rašto Naujasis Testamentas ................................................ 5.00
Dievas šiandien, kun. J. Gutausko ........................................... 6-00
Didieji dabarties klausimai, dr. A. Maceinos ...................... 6.00
Ištiestos rankos, kun. J. Gailiaus .............................................. 5.00
Ką mes tikime, kun. P. Celiešiaus ........................................... 4.00
Šviesos ir Šešėliai, A. Sušinsko ................................................ 5.00
Didysis jo nuotykis, apie prof. J. Eretą ........   5.00
Užkandis, J. Jankaus pasakojimai .............................................. 5.00
Palikimas, F. Kiršos eilėraščiai ................................................. 6-00
Kritusieji už Laisvę, V. Ramojaus ............................................. 5.00
Lietuvos keliu, P. Lėlio prisiminimai (kietais 7.00) .......... 6-00
T. B. Pauliukas, T. K. Žvirblio, O.P......................................... 2.00
Tautvilą, J. Kralikausko romanas ............................................... 4.00
Karaliai ir bulvės, L. Dovydėno ............................................... 4.50
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės ........................... 4.00
Lituanistikos darbai, III tomas ................................................. 10.00
Lietuvių poezija, III tomas ........................................................ 13.00
Day of Šhame, by A. Rukšėnas ................................................ 9.00
Valgių gaminimas, virš 500 psl. knyga ................................. 8.00
Kiškio pyragai, J. Mingėlos ................................  3.50
Gabriuko užrašai, J. Gilienės ..................................................... 3.00
Peliukai ir plaštakės, B. Pukelevičiūtės .................................. 1-50
Daržovių gegužinė, B. Pūkelevičiūtė ..........................................1.50,
Kalėdų dovana, B.Pukelevičiūtės .........................................  1.50
Saulės Šermenys, A. Gustaičio .................................................. 7.00
Vėjas gluosniuose, A. Landsbergio ....................................   4.00
Laiškai Andromachai, K Tininio ..............................   4.00
Pro vyšnių sodą. Vi. Šlaito ...u.................................................... 3.00
Suko tinklai, A. Barono pasakojimai .........................................  4.50
Lineliai, J. Narūnės eilės vaikam ............................................... 1.75
Septyni saulės patekėjimai, Julijos Švabaitės eilėraščiai .... 3.50 
Karnavalo aikštėje, J. Švaisto novelės .....    5.00
Gyvenimas ir darbai, V. Šmaižienės eilės ............................ 3.00
Medinis Dievas, Vi. Mingėlos ............    5.00
Dail. Adomo Galdiko monografija ........................................... 16.00
Naujųjų Metų istorija, B. Pukelevičiūtės romanas .............. 4.50
Lietuvių literatūros istorija, Pr. Naujokaičio ......................... 10.00
Girių sargai, Erlėno apysakos ...................................   3.00
Karūna, A. Kairio istorinė poema ............................................. 6.50
Sidabrinė diena, A. Kairio operetė ........................................... 4.50
Prisikėlimo žmonės, K. Barausko .............................................. 4.00
Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos romanas..................................... 5.00
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ....................................... 2.50
Amazonės džiunglėse, P. Gaučio vert........................................... 6.00
Trys ir viena, J. Narūnės atsim................................................... 3.00
Laiškai Andromachai, J. Tininio ............................................... 4.00
Indijos religinė išmintis, V. Bagdanavičiaus ............   3.00
K. Pakštas, J. Ereto (kietais 12.00) ........................................ 10.00
Kvartetas, K. Ostrausko drama .................................................... 5.00
Lietuvos keliu, P. Lėlio prisiminimai (kietais 7.00( .......... 6.00
The Violations of Human Rights

in Soviet Occupied Lithuania ............................................ 2.00
Šios bei kitos knygos ir lietuviškos plokštelės gaunamos Dar

bininko administracijoj, 341 Highland Blvd. Brooklyn, N. Y. 11207
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New Yorko lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Jad
vygos Matulaitienės, dalyvauja 
armėnų rengiamame tautų festi
valyje rugsėjo 15, sekmadienį, 
1:30 v. Šoka prie armėnų kated
ros, 630 Second Avė. Festivalį 
globoja New Yorko miesto vie
šųjų pasirodymų departamentas. 
Dalyvauja apie 20 tautų su savo 
šokiais ir muzika

Vargonininkų Muzikų Sąjun
gos valdyba posėdžiavo rugsėjo 
8 ir pasiskirstė pareigom. Pir
mininkas — Algirdas Kačanaus- 
kas, vicepirmininkas — Vytautas 
Kerbelis, sekretorius Mykolas 

Cibas, iždininkė Ona Zuba- 
vičienė, valdybos nariai Rožė 
Mainelytė ir Vytautas Strolia.

Kultūros Židinio administ
racinio komiteto valdybos ir pa
rengimų sekcijos bendras posė
dis įvyks rugsėjo 17, ateinantį 
antradienį, 7:45 vai. vak. Kultū
ros Židinio posėdžių kambary.

Skautų-čių vilkiukų ir paukš
tyčių sueigos įvyksta rugsėjo 14, 
šeštadienį, 1:30 v. popiet Kultū
ros Židinyje. Bus bendra oficia
lioji dalis ir po to reguliarios 
sueigos. Dalyvaujama su unifor
momis.

Min. V. Sidzikausko pagerbi
mas rengiamas rugsėjo 22 Kul
tūros Židinio didžiojoje salėje. 
Bus dvi paskaitos — dr. Bro
niaus Nemicko ir Domo Kri
vicko. Bus parodyta vaizdų pynė 
iš diplomato plačios veiklos. 
Pradžia 4 v. popiet. Po progra
mos — kavutė žemutinėje salė
je.

Rochesterio jaunimo vaidin
tojų grupė atvažiuoja į New Yor
ką ir šį šeštadienį, rugsėjo 14, 
Kultūros Židinyje vaidina Ana
tolijaus Kairio dramą “Paliki
mas”. Vaidinimo pradžia 6 v.v. 
Globoja N.Y. šaulių kuopa. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Andrius Ciemenis, “Palikimo” režisierius

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

ANATOLIJAUS KAIRIO

3 veiksmų dramą

PALIKIMAS

Režisuoja Andrius Cieminis. Dekoracijos Danutės
Krokytės *

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

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

Nepaprastai gera proga pasidžiaugti ir pasigrožėti 
jaunimo darbu.

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

Visus maloniai kviečia

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

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
lankėsi New Yorko apylinkė
je prel. M. Krupavičiaus pa
minklo reikalais. Taip pat jis 
buvo užsukęs ir į Darbininko re
dakciją, apžiūrėjo Kultūros Židi
nį. Kaip žinia, Chicagoje stato
mas prel. Krupavičiui pamink
las, kuriam aukos renkamos vi
soje Amerikoje. New Yorke to 
paminklo reikalais ir aukų telki
mu rūpinasi Petras Ąžuolas.

Bronys Raila, žurnalistas ir ra
šytojas, atvyksta iš Los Angeles 
į šį Atlanto pakraštį. Jis kalbės 
Bostono kultūrinių subatvakarių 
klube ir rugsėjo 29, sekmadienį, 
4 v. popiet New Yorke Vaiž
ganto Kultūros Klubo popietėje, 
savo kalboje paliesdamas da
barties kultūrines aktualijas. 
Drauge bus ir jo knygos “Pa
guodos” pristatymas.

Kultūros Židinio išlaikymo 
komitetas lapkričio 16 rengia 
balių didžiojoje Židinio salėje. 
Baliaus tikslas — sutelkti lėšų 
židinio išlaikymui. Įėjimas vie
nam asmeniui — 50 dol.

Balfo 100-sis skyrius New 
Yorke sausio 25 Kultūros Židi
nyje rengia vajaus užbaigimo di
delį labdaros balių su programa, 
karšta vakariene ir šokiais.

Moterų Vienybės po vasaros 
atostogų pirmas susirinkimas 
bus rugsėjo (September) 17 d., 
7:30 v.v. Gorėnienės namuose, 
84-13 90 Street, VVoodhaven,
N.Y. Prašomos narės dalyvauti.

Dail. Kazimieras Žoromskis, 
praleidęs visą vasarą Kenne
bunkporte, Maine, tėvų pranciš
konų vasarvietėje, jau grįžo į 
Manhattana, kur turi savo studi
ją-

Sol. M. Razgaitis rengia kon
certą spalio 13 Elizabetho Lais
vės salėje. Pelnas skiriamas Si
mo Kudirkos gelbėjimo reika
lam.

Tautos šventės minėjimas rugsėjo 8 Apreiškimo parapijos 
salėje. Nuotr. L. Tamošaičio

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokytojų tarybos ir tė
vų komiteto atstovų posėdis bu
vo rugsėjo 5 Kultūros Židinyje. 
Pristatyti nauji mokytojai, aptar
tas šių metų mokslo darbas ir ki
tos su mokykla susijusios prob
lemos. Posėdyje iškilo gana 
daug klausimų, prie kurių rei
kės grįžti vėliau ir spaudoje pa
rašyti. Mokyklos vargai yra vi
sos vendruomenės vargai, o ne 
tik mokyklos vedėjos, mokytojų 
ar tėvų komiteto.

Stepas Zobarskas vietoj gėlių 
vainiko ant a.a. Augustino Vi- 

leniškio kapo Vaižganto Kultū
ros Klubui paaukojo 20 dol. Klu
bas nuoširdžiai dėkoja.

Helen V. Kulber rugsėjo mėn. 
dalyvauja metinėje respubliko
nų tautinių grupių tarybos kon
vencijoje, kuri bus rugsėjo 
13-15 Statler-Hilton viešbutyje 
Bostone, Mass.

New Yorko “gintarėliai”. Iš k. Darius Stankūnas, Marius 
Marijošius, Antanas Kulys, Dainius Marijošius, Aras Ulėnas, 
Jonas Tauras, Laura Bilėnaitė, Vincas ir Tomas Giedraičiai. 
Nuotraukoje trūksta Sigitos Penikaitės ir Kristinos Vygantai- 
tės.

NEW YORKO “GINTARĖLIAI”
Kiekvieną vasarą daug draugų 

ir pažįstamų vieši pas D. ir G. 
Penikus Long Islande, džiau
giasi jų baseinu bei praleidžia 
laiką lietuviškoje nuotaikoje. 
Per tuos suėjimus ir kilo min
tis įsteigti priešmokyklinio am
žiaus vaikų darželį.

Buvo daug svarstyta, kaip su
vežti iš įvairių vietovių vai
kučius, kur surasti patalpas, kas 
praves programą ir t.t. Bet dide
liam norui esant, viskas išsi
sprendžia.

Štai suėjo metai, kaip kiekvie
ną trečiadienį dviem valandom 
mamos atveždavo vaikučius — 
“gintarėlius” į Nijolės ir Jono 
Ulėnų namus, Dix Hills, Long 
Island. Suvažiuodavo ne tik iš 
apylinkės, bet ir iš Great Necko, 
Queens ir net iš New Jersey.

Programą vedė visos mamos, 
pasidalindamos pareigomis. 
Vienos mokė dainas, kitos šokti, 
piešti ir rankdarbius. Buvo dir-

RESPONSIBLE PERSON — 
SALES & STOCK WORK Ju- 
nior and Ladies Boutiąue. 
Trainee or experienced person 
leading to management posi- 
tion. Part-Full Time. Opportuni- 
ty. Future in profit sharing. The 
Palace 108-21 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, L. I. VI9—1312.

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

Atlanto rajono skautų Šventa
ragio stovykla Darbininko re
dakcijai atsiuntė sveikinimus su 
visais vadovų parašais. Stovykla 
buvo Lake of įsiės, N. Stoning- 
ton, Conn.

Montrealio Gintaro vardo 
jaunimo ansamblis pirmą kartą 
New Yorke pasirodys Kultūros 
Židinyje lapkričio 9 su tautiniais 
šokiais, liaudies instrumentais 
ir dainomis. Koncertą ir ta pro
ga Atlanto rajono skautų suva
žiavimą rengia New Yorko 
skautai-skautės.

Šv. Metų proga rengiamas 
koncertas gruodžio 1 Kultūros 
Židinyje. Pirmą kartą New Yor
ke dalyvauja solistė Audronė Si
monaitytė iš Chicagos. Koncertą 
rengia New Yorko liet, katalikiš
kų organizacijų bendras komite
tas.

bama dviem grupelėm, nes vai
kų amžius įvairus, nuo 2 iki 4 
ir pusės metų.

Kalėdų metu darželį aplankė 
Kalėdų senis, su vaikučiais pa
sikalbėjo, pagyrė, kad gražiai 
lietuviškai šneka, ir juos ap
dovanojo.

Taip pat vaikam labai patiko 
lietuviškų lėlių vaidinimas, kurį 
profesionaliai parengė Gražina 
Janušienė.

Metai labai greitai prabėgo. 
Per juos buvo daug išmokta. 
Svarbiausia tai, kad vaikai pra
leisdavo tas dvi valandas lietu
viškoje nuotaikoje ir kalbėda
mi tik lietuviškai. Tai sudarys 
gerą pagrindą toliau lietuviškai 
auklėtis Maironio lituanistinėje 
mokykloje. \

Pagirtinos mamos, kurios tiek 
laiko praleido, bevažinėdamos 
vaikus ir planuodamos progra
mas.

Išnuomojamas atskiras kkam- 
barys be virtuvės dirbančiai mo
teriai ar studentei. Skambinti 
441-9720.

Ridgevvoode, geroj vietoj, prie 
gero susisiekimo, ramiam name 
išnuomojamas kambarys su bal
dais senesnio amžiaus vyrui 
arba moteriai. Skambinti: E V 6- 
1635.

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

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

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

BENDRUOMENĖS MĖNESIO
PROGA

(atkelta iš 11 psl.)

ronio lituanistinę mokyklą. Ant
ras — apylinkės valdyba ką tik 
išsiuntinėjo tautinio solidarumo 
įnašo lapelius; prašom visus pa
gal savo išgales paremti LB dar
bus. Neturėdami pilnos kartote
kos, negalėjom visiem lapelių 
pasiųsti; todėl ir negavusiuosius 
prašom pasiųsti valdybai savo į- 
našą su savo adresu.

Tautinio solidarumo įnašas 
yra toks: šeima moka 5 dol., 
pavienis — 3 dol., nedirbanty
sis — 1 dol. Kurie gali, pra
šomi aukoti truputį daugiau, o 
kuriem ir minimumo yra neį
manoma sumokėti, prašomi nors 
atsiliepti, kad, reikalui ištikus, 
valdyba galėtų jiem padėti. Tuo 
pačiu lapeliu galima užsiprenu
meruoti Pasaulio Lietuvį ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimą. Prenu
merata 3 dol.

Čekį rašyti: LB Woodhaveno 
Apylinkės Valdyba. Siųsti šiuo 
adresu: LB Woodhaveno Apy
linkės Valdyba, 86-34 91 St., 
VVoodhaven, N. Y. 11421.

MIRĖ AUGUSTINAS 
VILENIŠKIS

Rugsėjo 5, ketvirtadienį, va
kare žiūrėdamas televizijos, 
mirė Augustinas Vileniškis, iš
tiktas širdies priepuolio. Buvo 
pašarvotas M. Šalinskienės šer
meninėje Woodhavene. Atsi
sveikinimas buvo sekmadienio 
vakarą, rugsėjo 8. Rožančių su
kalbėjo kun. P. Raugalas, Ap- 
reiškimo parapijos klebonas. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė A. 
Balsys, VVoodhaveno LB apylin
kės pirmininkas, ir A. Koncė
— . L.T.S-gos pirmojo sky-

-o-
Velionis buvo gimęs 1912 lie

pos 22. Buvo rytų aukštaitis. 
Atitarnavęs kariuomenėje
— priešlėktuvinėje rinktinėje 
(tarnavo drauge su kun. L. Jan
kum), perėjo dirbti į policiją. 
Čia jam teko eiti įvairias parei
gas, buvo ir pasienio policiio- 
je ir vidaus policijoje. Kai Lie
tuva buvo okupuota, jis trumpą 
laiką buvo paskirtas saugoti pre
zidentūros, kur gyveno J. Palec
kis. Greit jam teko atsipalaiduo
ti iš policijos ir pasitraukė į 
provinciją. Vokiečių okupacijos 
metais vėl dirbo policijoje Aukš- 

N.Y. SKAUTAMS
REMTI KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA
VISUS ATSILANKYTI

Į JŲ RENGIAMĄ

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

KULTŪROS ŽIDINYJE

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

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

PAS

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

A. MIČIULĮ 212 441-1131

Nuoširdžiai dėkodami visiem, 
laukiame gerų rezultatų.

LB VVoodhaveno 
Apylinkės Valdyba

DĖMESIO, DAINOS 
MYLĖTOJAI!

New Yorko vyrų choras Per
kūnas pradėjo naują sezoną. Iš
rinkta ir nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis taip: pirmi
ninkas — Stasys Karmazinas, iž
dininkas—Antanas Razgaitis, ar
chyvo vedėjas—Jonas Jankus, 
socialinių reikalų tvarkytojas— 
Petras Tutinas, sekretorius — 
Algirdas Česnavičius.

Naujoji valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvišką dainą 
mylinčius, ypač jaunimą jungtis 
į mūsų vienetą. Jaunimas yra 
mūsų choro viltis ir ateitis. Tė
veliai, paraginkite savo sūnus.

Dabar ruošiamės šio sezono 
pirmam koncertui, kuris bus lap
kričio 24 Bostone.

Repeticijos vyksta Kultūros 
Židinyje kiekvieną ketvirtadie
nį 7:30 v.v.

Augustinas Vileniškis

taitijoje, mielai pagelbėdamas 
žmonėm, sumaniai juos apgin
damas nuo vokiečių.

Atvykęs į šį kraštą, pasidarė 
geras meisteris — stalius ir Ja
maica Avė., Richmond Hill tu
rėjo savo dirbtuvę. Dirbo suma
niai ir nagingai, atlikdamas viso
kius užsakymus.

Yra jo darbų ir Kultūros Ži
dinyje. Jis įtaisė zakristijoje nau
jas spintas ir padėjo įrengti kop
lyčią, paimdamas tik už me
džiagą.

Mielai jis patarnavo ir bend
riem lietuviškiem reikalam, pri
sidėjo prie lietuviškų organiza
cijų, aukom rėmė visus lietuviš
kus reikalus.
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