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Savaitės 
Įvykiai

Sulaikytam, paleistam ir vė
liau KGB kelis kartus tardy
tam Los Angeles Times Mask
voj korespondentui Robert C. 
Toth pagaliau buvo leista išvykti 
iš Sov. S-gos. Prez. Carter, valst. 
d-to ir JAV spaudos aštrūs pasi
sakymai Belgrado konferencijos 
išvakarėse dėl žurnalistų perse
kiojimų Sov. S-goj pagaliau pri
vertė KGB žurnalistą pa
leisti.

Ispanijos parlamento rinki
mus, kaip ir buvo laukta, lai
mėjo min. pirm. Adolfo Suarez 
vadovaujama demokratinio 
centro unija. Parlamento daugu
mai sudaryti jai trūksta tik 11 
atstovų, todėl vyriausybė turės 
būti koalicinė. Komunistai su
rinko tik apie 8 proc. balsų. 
Rinkimuose dalyvavo apie 80 
proc. turinčių teisę balsuoti.

Prasidėjusioj Belgrado kon
ferencijoj JAV delegacija yra pa
siryžusi tvirtai kelti žmogaus tei
sių pažeidimus Sov. S-goj ir jos 
bloko valstybėse, o Sov. S-ga ir 
jos satelitai stengsis įpiršti 
svarstyti tik tolimesnes atoslū
gio politikos reikalus, pagyvi
nant kultūrinį bendradarbiavi
mą, pasikeičiant mokslininkais 
ir pan. Spaudos atstovai į kon
ferenciją nebus įleidžiami. 
Jugoslavijos policija areštavo ir 
ištrėmė apie 15 užsieniečių, ban
džiusių demonstruoti už sovietų 
bloko žydų teises.

Sovietų disidentai, bandę de
monstruoti ryšium su Belgrado 
konferencija, buvo sovietų poli
cijos sulaikyti vos tik jiem išėjus 
iš būtų. Permos koncentracijos 
stovyklos kaliniai ta proga pa
skelbė bado streiką.

Sov. S-gos aukšč. tarybos sesi
ja paleido į pensiją savo pirm-ką 
Nikolai V. Podgorny, o į jo vietą 
išrinko partijos gen. sekr. Brež
nevą, kuris dabar savo rankose 
turės ir partijos ir valstybės 
aukščiausius postus.

Britanijos bendruomenės 
valstybių galvų konferencija pa
smerkė Ugandą už žmonių gy
vybių negerbimą ir už masinį 
žmogaus teisių pažeidinėjimą.

Nato gen. sekr. Joseph M.A.H. 
Luns tvirtina, kad Sov. S-ga 
išdėstė savo vakarinėse srityse 
vidutinės tolinašos raketas, 
ginkluotas 3 galvutėm, galin
čiom pasiekti bet kurį V. Euro
pos taikinį.

Sovietų žvejybos laivo jūri
ninkas nušoko į arktinius vande
nis, buvo norvegų pakrančių lai
vo išgelbėtas ir pasiprašė poli
tinio pabėgėlio teisių.

Olandijos jūrų pėstininkų da
linys puolė molukiečių teroris
tų pagrobtą traukinį ir mokyk
los pastatą su juose laikomais į- 
kaitais. 6 teroristai ir 2 įkaitai 
žuvo, o visi kiti buvo išlaisvin
ti.

JAV ir Sov. S-gos derybos dėl 
strat. ginklų apribojimo sutarties 
buvo atidėtos iki rugsėjo.

Šveicarija ištrėmė Rumunijos 
diplomatą už ekonominį šnipi
nėjimą.

Prez. Carter pareiškė, kad 
savo agresyvia politika konku
ruosiąs su Sov. S-ga kritiškose 
pasaulio srityse, kaip Vietname, 
Irake, Somalijoj, Alžirijoj, Kini
joj ir Kuboj, nes šios vals
tybės siekia sunormuoti savo 
santykius su JAV.

Japonijos komunistų partija 
pasiuntė Sov. S-gos kom. parti
jos centro komitetui laišką, pra
šydama grąžinti sovietų okupuo
tas Kurilų salas, bet susilaukė iš 
sovietų griežtų kaltinimų, nes 
toks prašymas rodąs šovinisti
nius siekimus ir nedraugiškumą 
Sov. S-gai.
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KĘSTUTIS JOKUBYNAS N EW YORKE
Visa pasaulio laisvoji spauda 

ne kartą rašė apie Kęstutį Joku- 
byną ir jo pastangas išvykti iš 
Lietuvos pas savo brolį į Ha
miltoną Kanadoje. Gegužės vi
dury jis atvyko į Hamiltoną, 
o praeitą savaitę svečiavosi New 
Yorke, kalbėjo per Laisvės ra
diją (Radio Liberty) į Lietuvą, 
taip pat kalbėjo ir per Laisvės 
Žiburio radiją New Yorko lietu
viam. Savaitgaly lankėsi Wa- 
shingtone.

Kęstutis Jokubynas yra vienas 
iš svarbiųjų Lietuvos disidentų, 
17 metų kalintas Sibire. Gyven
damas Vilniuj, palaikė ryšius su 
rusų disidentais ir užsienio žur
nalistais. Tiem žurnalistam sku
biai perduodavo žinias, kas de
dasi Lietuvoj.

Jo gyvenimo istorija yra tokia. 
Gimė 1930 Vilkaviškio apskrity. 
Gimnaziją baigė 1947 Marijam
polėj. Tų pačių metų rudenį 
įstojo į Vilniaus universitetą. 
Po vieno semestro — 1947 gruo-
džio 8 — buvo areštuotas už 
antitarybinę veiklą, už pogrindi
nio laikraštėlio redagavimą.

Tą laikraštėlį-leido Marijam
polėj. Tokia pogrindinė veikla 
buvo paplitusi visur. Mokiniai 
norėjo prisidėti prie tautos sun
kių kovų ir jie leido pogrindi
nius laikraštukus. Marijampo
lėje pogrindinė veikla buvo 
bene stipriausia.

Ta veikla persimetė į jaunuo
sius Vilniaus studentus.

Iškilmės prie lietuviško kryžiaus birželio 12 Flushing Meadow Corona parke. Iš k. R. Žy
mantaitė, šauliai stovi su vėliavomis, kalba Peter C. VVytenus — pirmininkas, toliau stovi 
prel. J. Balkonas, senator Martin J. Knorr, assemblyman John Flash, assemblyman 
Joseph Lentol, assemblyman Peter G. Mirto, councilman Abraham Gerges, kandida
tas į burmistrus Barry Farber, Aleksandras Vakselis, Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, Kęstutis Miklas, Helga Ozalins. Nuotr. C. Binkins

PRIEKABĖS PRIE
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1977 vasario 15-16 Vilniuj lan
kėsi anglų laikraščio Financial 
Times korespondentas iš Mask
vos D. Setter. Viešnagės prog
rama buvo sudaryta jau Mask
voj, ir apžiūrėti Vilnių savo nuo
žiūra galėjo tik vakare.

Vasario 16 korespondentas pa
skambino savo pažįstamam vil
niečiui Kęstučiui Jokubynui į 
darbovietę, kviesdamas jį 19 
vai. į Neringos viešbutį. Sutartu 
laiku Jokubynas, išlipęs iš tro
leibuso, ėjo Lenino prospektu 
viešbučio link. Staiga du vyrai 
civiliais drabužiais sučiupo jį už 
rankų ir, šūktelėję “milicija, 
kriminalinis skyrius!”, įsodino į 
Volgą ir nugabeno į Lenino ra
jono milicijos būstinę (Džer- 
žinskio 99).

Kęstutį Jokubyną įvedė į 
atskirą kambarį, kur suėjo keli 
pareigūnai ir liepė sėstis prie čia 
pat pašauktų dviejų asmenų.

Nuteisė 10 metų
Už antitarybinę veiklą jį nu

teisė 10 metų. Išvežė į šiaurę, 
į Intos miestelį, kuris yra į 
pietus nuo Vorkutos.

Tame darbo ir pataisos la
geryje išbuvo 7 metus. Mirus 
Stalinui, buvo paleistas. Dar trū
ko 3 metų. Paleistas todėl, kad 
nusikaltimą buvo padaręs bū
damas nepilnametis.

Ištremti tėvai
Po karo buvo vėl dideli trė

mimai iš Lietuvos. Toks vienas 
buvo 1948 gegužės 23. Tada iš
vežė ir jo tėvus. Taip Kęstutis, 
paleistas iš kalėjimo, dabar nu
vyko pas ištremtus tėvus. Tai 
buvo šiokia tokia laisvė, bet vis 
dėl to gyvenimo sąlygos buvo 
sunkios.

Pogrindiniai leidiniai 
okupuotoj Lietuvoj

Kęstutis Jokubynas, kalbė
damas per Laisvės Žiburio radi
ją, palietė ir pogrindinius leidi
nius.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika yra labiausiai paplitusi. 
Eina nuo 1972.

Pastarųjų dvejų metų laiko
tarpy pasirodė visa eilė naujų 
leidinių.

Aušra yra irgi gana plačiai pa
plitusi. Jau pasirodė 6 numeriai.

Varpas irgi buvo pasirodęs.

JOKUBYNO VILNIUJ

Vos spėjus pareigūnui pastarojo 
paklausti, kurį iš trijų sėdin
čiųjų jis atpažįstąs dalyvavus 
ginkluotame užpuolime vasario 
14-15 naktį, atvestasis atsakė: 
“šitą”, rodydamas į Jokubyną. 
Paklaustas, pagal ką atpažįstąs 
— pagal ūgį, pagal eiseną? —at
kartojo: “Pagal ūgį, pagal eise
ną . . .”, nors K. Jokubynas “at
pažinimo” metu tebesėdėjo. K. 
Jokubynas užprotestavo, bet kal
tintoją tuoj pat išvedė.

Kitus du, su kuriais jam teko 
sėdėti, taip pat išleido ir ėmėsi 
rašyti “atpažinimo protokolą”, 
kurį pasirašyti K. Jokubynas at
sisakė.

Po to liepė nusirengti asmens 
kratai. K. Jokubynui pareikala
vus raštiškos sankcijos, vienas 
pareigūnų atsakė, kad “užsida
rius šioms durims, visi įstatymai 
ir kodeksai liko už durų”.

Kratos metu nieko nerado. Po

Sumano pabėgti
Sumano jis iš Sibiro pabėgti į 

užsienį. Pasiekė uostą, bet ten 
jį 1957 rugpiūčio mėnesį paga
vo ir nubaudė 10 metų. Tuos de
šimt metų jis jau pilnai atsėdė
jo.

Grįžta į Vilnių
Gyvendamas Sibire, ir tose 

sunkiose sąlygose jis mokėsi. 
Jis išmoko labai gerai anglų kal
bą ir arabų kalbą. Anglų kalba 
jam pravertė. Mokėdamas gerai 
anglų kalbą, jis lengvai susipa
žino su eile žurnalistų iš Angli
jos ir iš Amerikos. Tie žurna
listai buvo naudingi, kai jis per
davė žinias apie Lietuvą.

(nukelta į 2 psl.)

K. Jokubynui teko matyti du 
numerius.

Dievas ir Tėvynė. Teko ma
tyti du numerius.

Lietuvos Balsas. Matė vieną 
numerį.

Laisvės Šauklys pasirodė pra
eitų metų vidury. Jau išleista 
7 numeriai.

Tiesos Kelias. Du numeriai.
Visi leidiniai yra daugiau ka

talikiško pobūdžio, išskyrus 
Laisvės Šauklį ir Varpą.

to sekė apklausinėjimas: kur ir 
nuo kada gyvenęs, už ką ir kur 
kalėjęs, kur buvęs vasario 14-15 
naktį ir t.t. Jokubynui pareiškus, 
kad jis tą naktį miegojęs savo 
kambaryje, reikalavo įrodymų. 

To jis pateikti negalėjęs, nes gy
venąs vienas.

Tuo metu atsirado pareigū
nas, kuris dalyvavo jį suimant. 
Jis pakartotinai pats ėmėsi Joku
byną krėsti iki nuogai jį iš
rengiant. Tačiau ir dabar jokių 
įkalčių nerado. Baigę rašyti pro
tokolą, pateikė pasirašyti. K. Jo
kubynas vėl atsisakė pareikšda
mas, kad, jo manymu, visa tai in
scenizuota KGB nurodymu ir 
kad šioj komedijoj dalyvauti jis 
atsisakąs. Tada pareigūnai pa
sakė, kad jie, esą, apsirikę . . .

Taip po pusantros valandos, 
nors ir “atpažintas” kaip “gink
luoto užpuolimo dalyvis”, K. Jo
kubynas buvo paleistas.

Iš Aušros Nr. 6

Gogolis kadaise yrsl labai tei
singai pamokęs: “Nekaltink 
veidrodžio, jei snukis kreivas”. 
Mūsų gerbiamas liaudies rašyto
jas J. Baltušis, atsakydamas “Fi
garo” korespondentui, linkęs vis 
dėlto kaltinti veidrodį. . . (žr. 
“Tiesa”, 1977 vasario 2).

Kuris jų teisus?
Skaitome J. Baltušio rūstų 

priekaištavimą “Figaro” ko
respondentui, kuris lankėsi 
Lietuvoj ir, pataikaudamas vi
sokiem buržuaziniam naciona
listam, čia kažko ieškojo, kažką 
matė, kažko nerado .. .

Pirmiausia, tvirtina J. Baltu
šis, Lietuvoj trūksta “žmonių, 
kurie šiandien nesidžiaugtų lie
tuvių tautos 1940 metais vienin
gai priimtu sprendimu atkurti 
Lietuvoj tarybinę santvarką, vi
siems laikams įeiti į didžią ir 
nesugriaunamą tarybinių tautų 
sandraugą”. Vadinasi, išeitų, 
kad Lietuvoj gyvena ne trys mi
lijonai žmonių, o koks geras pus- 
milijonis. Na, maždaug tiek, 
kiek yra rusų kolonistų, jų staty
tinių pataikūnų ir dalelės suklai
dintųjų. O visų kitų nėra. Šiuo 
kriterijum remiantis — visiškai 
nėra! Nes lietuvių tauta 1940 
metų įvykiais tikrai nesidžiau
gia. Į 1940 metų įvykius žiū
ri kaip į baisią nelaimę — ne
priklausomybės praradimą, pra
džią žiaurios okupacijos, sunai
kinusios valstybinį savarankiš
kumą, sutrypusios tautos laisvę, 
atnešusios šimtam tūkstančių 
nekaltų žmonių mirtį Gulago 
salyne. Vadinasi, jeigu tokių 
žmonių nėra, jei liko tik be- 
sidžiaugią vergove ir bebučiuo
ją rusiško okupanto batą, — ap
sirinka visokios statistikos, 
tvirtinančios, kad Lietuvoj gyve
na trys milijonai gyventojų.

Tiesa, pagal Baltušį, tos buvu
sios Lietuvos nėra ko ir gailė
tis. Ten žmonės tik vargę, skur
dę, prie balanos susirietę kiurk-

MIRĖ PRANAS VAINAUSKAS
Birželio 18 naktį ligoni

nėj mirė Pranas Vainauskas, vi
suomenės veikėjas, politikas. 
Paskutiniu metu sunkiai sirgo, 
buvo bent kelis kartus operuo
tas. Buvo pašarvotas M. Shalins 
šermeninėj. Atsisveikinimas 
buvo birželio 21, antradienį. Pa
laidotas birželio 22, trečiadienį, 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Nuliūdime liko žmonaEmiljja.

-o-
Velionis buvo gimęs 1899 sau

sio 26 Gasčiūnų bažnytkaimy, 
Joniškio valsčiuj, Šiaulių apskri
ty. Mokėsi Mintaujos gimnazi
joj, Voroneže Martyno Yčo gim
nazijoj. Gimnaziją baigė 1919 
Šiauliuose. Tais pačiais metais 
stojo savanoriu į Lietuvos ka- 

kariuomenę, baigė karo mokyk
los II laidą, 1922 leitenanto 
laipsniu išėjo atsargom 1923 
savanoriu dalyvavo Klaipėdos 
krašto sukilime,, 1922 įstojo į 
Lietuvos Universitetą ir studija
vo teisę iki 1927. Nuo pat studi
jų pradžios jis tarnavo, ėjo įvai
rias atsakingas pareigas. 1923- 
24 buvo Kauno apskrities žemės 
tvarkytojas, 1924-26 žemės re
formos departamento direkto
rius, 1927-34 finansų ministeri
jos prekybos departamento vy
riausias referentas, 1934-39 
Klaipėdos uosto muitinės virši
ninkas. 1939 kovo 22 dalyvavo 
derybose su Vokietija dėl laisvo
sios zonos Klaipėdos uoste ir 
1939-40 buvo tos zonos valdy
bos narys.

Susidarius laikinajai vyriausy
bei 1941, buvo prekybos mi- 
nisteriu. Į Vakarus pasitraukė 
1944. 1946-49 buvo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus vyriausios 
valdybos narys. Į JAV atvyko 
1949. Nuo 1951 buvo Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys ir Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto narys, Pavergtųjų tautų 
seimo lietuvių delegacijos na- 

soję, šiferinių stogų neturėję, vi
sokiuose choruose nedainavę. 
Dabar kiti laikai, dabar ir elekt
ros tinklai, ir keturiasdešimt še
šis kartus padidėjusi pramonė, 
o tūkstančiai chorų, ir visas 
gyvenimas į nesapnuotas aukš
tumas pakilęs. Tik ar neužmirš
ta brangusis rašytojas, kad ana 
Lietuva buvo prieš 37 metus, po 
baisių karų ir okupacijų savaran
kiškai pasitvarkyti tespėjusi apie 
20 metų?! Ir jei per šiuos 20 
metų tiek daug buvo suspėta 
padaryti, tai ką buvo galima at
siekti, pridėjus dar 20 ir dar 20? 
Reikėtų lyginti ne 1940 metų ir 
1977 metų Lietuvą, o 1940 metų 
Lietuvą su 1940 metų Tarybų 
Sąjunga. Į to meto “skurstan
čią”, “pramonės neturinčią”, 
choruose nedainuojančią Lietu
vą iš industrializuotos, ko- 
lektyvizuotos, elektrifikuotos ir 
visaip kitaip “pertekusios” ša
lies atėję “išvaduotojai” labai 
jau įtartinai godžiai puolė į visas 
mūsų parduotuves . . . Nors Lie
tuvos pramonės produkcija tuo
met buvo 46 kartus mažesnė už 
dabartinę, nors žemės ūkis ir ne
buvo pakilęs į “nesapnuotas 
aukštumas”, bet alkanus ir su
driskusius “išlaisvintojus”, tur
tingos ir pramoningos valstybės 
piliečius, sočiai maitino ir gero
kai aprengė. Ne Lietuvos gy
ventojai tada elgetiškai atrodė, 
bet į “svečius” atvykę “vyres
nieji broliai”. Ko Lietuva tuo
met neturėjo ir tikrai buvo atsili
kusi nuo Tarybų Sąjungos, dide
lio ir galingo NKVD aparato, 
milžiniškų lagerių ir kalėjimų. 
Elgetiška šiuo atžvilgiu buvo 
Lietuva, reikia atvirai pripažin
ti. Trūko jai ir išmingingo par
tijos ir liaudies vado, genialaus 
mokytojo, proletariato ir tautų 
vadovo ir tėvo . . .

Palyginęs 1940 ir 1977 metų 
Lietuvą ir padaręs labai nepa
lankias išvadas anų laikų Lietu
vai (jei būtų palyginęs 1977

(nukelta į 2 psl.)

Pranas Vainauskas

rys. Buvo ir Leono XIII fondo 
narys.

Ateitininkuose veikė nuo 
1911, nuo 1915 krikščionių de
mokratų partijos narys, nuo 1927 
tos partijos centro komiteto na
rys, 1949-51 centro komiteto pir

mininkas. Kaip krikščionis de
mokratas dalyvavo tarptautinėse 
konferencijose, nuo 1951 buvo 
Vidurio Europos krikščionių de
mokratų sąjungos tarybos ir jos 
vykdomojo komiteto narys. Tai 
sąjungai jis atstovavo 1958 tarp- 
kontinentinėj krikščionių demo
kratų konferencijoj Briusely.

Politiniais klausimais rašė 
spaudoj — XX Amžiuje, Drauge, 
Tėvynės Sarge, Jaunimo Žy
giuose.

Gyvendamas New Yorke, 
uoliai dalyvavo vietos lietuvių 
visuomeniniame gyvenime, 
kiek sveikata leido, lankė lietu
viškus parengimus ir domėjosi 
visu lietuvišku gyvenimu.
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Savaitės 
įvykiai

HELSINKIS: ŽMOGAUS TEISĖS IR 
DETENTĖS POLITIKA

Tailando policija džiunglėse 
atrado 30 žmonių kaukolių, pa
smeigtų ant mietų. Spėjama, kad 
tai buvę kambodiečiai, bandę 
pabėgti į Tailandą.

Debatų dėl žmogaus teisių 
Sov. S-goj metu, transliuotų per 
TV 4 kanalą, Sov. S-goj areš
tuoto disidento Anatoli Sčarans- 
ki žmona kreipėsi į sovietinius 
debatų dalyvius, prašydama gin
ti jos vyrą, bet buvo atsakyta, 
kad jos vyras pats galėsiąs pasi
rinkti savo advokatą.

Borneo salos šiaurinėj daly 
užplaukęs ant uolos nuskendo 
laivas su pabėgėliais iš Vietna
mo. 30 jų prigėrė, o 4 buvo iš
gelbėti.

Pakistano min. pirm. Zulfikar 
Ali Bhutto, susitaręs su opozici
jos vadais, sutiko paskelbti nau
jus parlamento rinkimus.

Šveicarijos ats. brig. gen. Jean 
Louis Jeanmaire kariuomenės 
teisme prisipažino per 13 m. tei
kęs Sov. S-gos karo attache slap
tas žinias apie Šveicarijos mili
ciją.

Ispanijos karalius Juan Car- 
los, pasinaudodamas savo teise, 
parlamento pirm-ku paskyrė 
nuosaikųjį teisininką Antonio 
Hemandez Gil ir 41 liberalių 
pažiūrų senatorių.

JAV gynybos d-to sekr. Clif- 
ford L. Alexander pašaukė JAV 
kariuomenės V. Vokietijoj V 
korpo vadą gen. ltn. Donn A. 
Starry pasiaiškinti už tai, kad jis 
amerikiečiam abiturientam tvir
tinęs, jog JAV turėsiančios įsi
velti į tarp Kinijos ir Sov. S-gos 
įvyksiantį karą ir kritikavęs 
Amerikos liberalinę spaudą ir 
pačius liberalus.

Belgrado konferencijos išvaka
rėse Jugoslavija dovanojo baus
mes nežinomam skaičiui politi
nių kalinių, kurių ten esą per 
500.

P. Afrikoj du granatom ir au
tom. šautuvais ginkluoti juodie
ji teroristai, įsiveržę į Johannes- 
burgo garažą, nužudė 2 baltuo
sius ir 1 sužeidė.

Šiai temai nagrinėti gegužės 
6-8 Wild Bad Kreuth, Vakarų 
Vokietijoj, sušaukta konferen
cija. Jos rengėjai: Europos žmo
gaus teisių ir tautų apsisprendi
mo konferencija (jos būstinė yra 
Luceme, Šveicarijoj), Com- 
munio Nova Bohemica (St. Gal- 
len, Šveicarijoj) ir Hans Seidel 
fundacija (Muenchene). Pirmi
ninkavo Muencheno uni
versiteto rektorius prof. dr. 
Nikolaus Lobkewicz.

Konferenciją atidarė Europos 
žmogaus teisių ir tautų apsi
sprendimo konferencijos pirmi
ninkas dr. F. Leu. Įvadinį žodį 
tarė dr. Lobkewicz, pabrėžęs, 
kad konferencija turi aiškiai po
litinį tikslą. Kad būtų pasiekta 
tikra detentė Belgrade, reikia, 
jog būtų išgirstas balsas paverg
tųjų Europos tautų, kurios atme
ta totalinį komunistinį režimą ir 
siekia, jei ne demokratinės, Va
karų prasme, valstybinės siste
mos, tai bent minimum teisi
nės valstybės. Ta proga ap
žvelgė keturis Helsinkio akto 
aspektus: jo genezę, poveikį 
Rytų blokui, Rytų Europos žmo
gaus teisių sąjūdžio svarbą ir 
Vakaruose vykstančias diskusi
jas dėl žmogaus teisių sąjūdžio 
rėmimo ir jo padarinių.

Wuerzburgo universiteto prof. 
dr. Dieter Blumenvvitz kalbėjo 
tema “Helsinkis ir žmogaus tei
sės”. Pabrėžė sovietų ir Vakarų 
Europos pažiūrų skirtumą ypač 
dėl suverenumo ir nesikišimo į 
vidaus reikalus ir teigė, kad 
žmogaus orumo principo reikš
mė Helsinkio akte turi būti iš
kelta į politinį principą, o tai yra 
ne tik vyriausybių, bet ir kiek
vieno iš mūsų uždavinys.

Ypatingai įdomus prof. dr. 
Emst Kux iš St. Galleno pra
nešimas tema “Helsinkio sukrė
timas (‘šokas’) tiek Vakarų, tiek 
Rytų Europoj”.

Andrėj Amalrik nušvietė žmo
gaus teisių sąjūdį Sovietų Są
jungoj.

Tęsiant bendrinius praneši
mus, prof. dr. Laszio kalbėjo 
apie krikščionių padėtį komu-

nistų valdomuose kraštuose, Is- 
rael Kleiner — apie žydų būk
lę Rytų bloke ir Gyula von 
Zathureczky — apie mažumų 
padėtį.

Apžvalginius pranešimus apie 
žmogaus teisių padėtį atskiruose 
kraštuose padarė: latvis Olafs 
Bruvers (pranešimas įteiktas raš
tu, nes autorius nedalyvavo), lie
tuvis prof. dr. D. Krivickas, 
ukrainietis dr. Theophil Leonti, 
iš Vokietijos Demokratinės 
respublikos — Dieter Fotisch, 
čekoslovakas Pawel Tigrid, len
kas Witold Wirpsza, vengras dr. 
Anton Czettier, jugoslavas Iwan 
Cerovac, rumunas Ilie Paunescu 
ir bulgaras Dimiter Inkiow.

Savo pranešime dr. Krivickas, 
pažymėjęs, kad Lietuvoje yra 
susidariusi grupė skatinti Hel
sinkio nuostatų vykdymą, iškėlė 
tokius pagrindinius punktus: 
neigimą teisės grįžti į Lietuvą 
atlikusiem bausmę kalėjime, la
geriuose ar ištrėmime, žiaurų 
politinių disidentų traktavimą 
psichiatrinėse ligoninėse, ne
leidimą steigti lietuviškų mo
kyklų už Lietuvos respublikos 
ribų (tuo tarpu rusai gali steigti 
savąsias mokyklas visose res
publikose ir tuo būdu diskrimi
nuoja kitas tautybes), apribojimą 
emigruoti, susijungti šeimom ir

lankyti gimines, suvaržymus in
formacijos srity, religinės lais
vės pažeidimus ir tikinčiųjų dis
kriminaciją (tuo reikalu prijungė 
kun. Kazimiero Pugevičiaus 
apžvalgą apie pažeidimus, pada
rytus tarp 1975 rugpiūčio ir 
1976).

Diskusijose dalyvavo A. Amal
rik, Žmogaus teisių komisijos 
Strasbourge pirmininkas prof. 
dr. Walter Hofer, Tarptautinės 
krikščionių akcijos • atstovas 
Heinz Matthias, Vatikano radijo 
atstovas Heinrich Segur, S J, ir 
Andreas Graf Razumovvski. Dr. 
A. Gerutis iškėlė klausimą apie 
Maskvos vykdomą rusifikaciją, 
kurios tikslas yra suliedinti visas 
tautas į vieną, vadinamą sovieti
nę, o iš tikrųjų — rusų tautą.

Konferencijos dalyviai įgalio
jo Muencheno universiteto rek
torių konferencijos darbus per
duoti Helsinkio akto signata
ram, pabrėžiant, kad detentė ne
įmanoma be žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių gerbimo, ir 
reikalauti, jog pagrindinės žmo
gaus teisės ir laisvės būtų pil
nai vykdomos.

Be jau minėtų asmenų, iš lie
tuvių konferencijoj dalyvavo 
Gražina Krivickienė ir Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės at
stovas J. Lukošius. (Elta)
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DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ {STAIGA. Greita* 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečlad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfleld Rd.. E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avo. (prie Forest
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
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.

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.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York Statė laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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., 
Ridgewood, 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 Baking 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.

Izraelio parlamentui renkant 
savo pirmininką, rinkimus lai
mėjo Likud partijos kandidatas 
Yitzhak Shamir, gavęs 61 bal
są.

Maskvos Lumumba universi
tete studijuoją 40 Etiopijos stu
dentų surengė demonstracijas ir 
kaltino Etiopijos vyriausybę dėl 
masinių žudynių ir stengimosi 
likviduoti marksistinei partijai 
priklausančius studentus.

Jugoslavijos disidentas Mi- 
lovan Djilas paragino vakarų 
valstybes ir toliau spausti Sov. 
S-gą dėl žmogaus teisių pažeidi
nėjimų.

Čekoslovakijos disidentui, 
buv. užs. reik. min. Zdanek Mly- 
nar buvo leista išvykti į Austriją 
su žmona.

Lenkijos istorikas Stanislavv 
Baranczuk ir dar kitų 14 pa
skelbė 7 dienų bado streiką, pro
testuodami dėl areštuotųjų disi
dentų .

Ugandos prez. Idi Amin už
draudė ten gyvenantiem britam 
keliauti ir susirinkti daugiau 
kaip 3 į vieną vietą, o Robert 
Scanlan buvo areštuotas ir ap
kaltintas šnipinėjimu.

Libijos teismas nuteisė buv. 
Reuter korespondentą jugoslavą 
Branislav Petrovic kalėti iki gy
vos galvos už šnipinėjimą.

Beveik pusė sovietų ekspor
tuojamo aliejaus per 1976 buvo 
išvežama į vakarų valstybes.

Iš 10 Indijos valstijų vykstan
čius parlamento rinkimus 7-se 
laimėjo dabar Indiją valdanti Ja- 
nata partija.

JAV aukšč. teismo buvęs tei
sėjas Tom C. Clark mirė miego
damas, sulaukęs 77 m. amžiaus.

Prez. Carter griežtai paneigė 
Sov. S-gos tvirtinimą, kad ten 
kalėjime laikomas disidentas 
Anatoli Ščaranski bet kada dir
bęs ČIA.

JAV neturi diplomatinių san
tykių su Albanija, Angola, ekva
torine Gvinėja, Iraku, Kambodi- 
ja, Kinija, Komarų salom, Kon
gu, Kuba, Mongolija, pietiniu 
Jemenu, Rodezija, Š. Korėja ir 
Vietnamu.

3 kroatai buvo įsiveržę į Ju
goslavijos atstovybę prie JT ir iš
metė atsišaukimus, reikalaujan
čius Kroatijai nepriklausomy
bės. Vienas pasiuntinybės tar
nautojas buvo sužeistas, o įsi
veržėliai areštuoti.

Čekoslovakijos laikraštis ap
kaltino prez. Carter patarėją 
saugumo reikalam Zbygniew 
Brzezinski, kad jis 1968 padė
jęs paruošti čekoslovakam kontr- 
revoliuciją.

(atkelta iš 1 psl.)

metus su 1937 metais, vaizdas 
būtų dar kontrastiškesnis . . .), 
Baltušis ima džiaugtis visais tais 
padidėjimais, kurie Lietuvoj 
įvyko tarybiniais metais. Ir pra
monė augo, ir žemės ūkis kilo, 
ir šokėjų su dainininkais apsčiai 
atsirado. Pramonė, kas tiesa, tai 
tiesa, kilo. Bet kodėl, kam, kas 
šį kilimą planavo? Lietuva? Oi, 
ne! Pramonė buvo išdėstoma 
taip, kaip Maskvos ponam reika
linga, kaip jiem geriau. Be abe
jo, būtų augusi ir nepriklauso
mos Lietuvos pramonė. Kai ku
rios jos šakos kraštui nepapras
tai reikalingos. Ypač tos, ku
rios apdirba vietinę žaliavą, že
mės ūkio produktus arba tos, ku
rios tenkina vietinę paklausą, 
nereikalaudamos didelių išlaidų 
žaliavos įvežimui. Tokių įmonių 
yra ir dabar. Bet ar respub
likos interesais vadovaujantis 
steigta tokios įmonės, kuriom 
žaliavos Lietuvoj nėra ir kurios 
produkcija keliauja kitur? Tokių 
įmonių buvimą Lietuvoj padik
tavo visai kiti motyvai, o ne 
rūpinimasis respublikos darbo

VVaterburiečiai su plakatais demonstruoja prie Šv. Patriko 
katedros New Y^rke.

JOKUBYNAS
(atkelta iš 1 psl.)

Grįžusiem iš Sibiro sunku 
gauti darbą, bet jis darbą gavo. 
Vilniuj jis organizavo griežtųjų 
gamtos mokslų, fizikos ir chemi
jos, biblioteką, užsakinėjo moks
lo veikalus, žurnalus, daug rašė 
laiškų į užsienį. Bibliotekos dar
bą atliko sumaniai ir tvarkingai, 
daug padėjo griežtųjų mokslų 
specialistam.

Kelionė į Kanadą
Brolis darė žygių jį pasiimti, 

bet vis buvo trukdymų. Viso
kiais būdais trukdė sovietai. Ta
da apie jį buvo daug rašyta 
lietuviškoj spaudoj.

Darydamas žygius išvykti į 
užsienį, jis drauge palaikė ryšius 
ir su korespondentais, kurie gy
vena Maskvoj. Toks vienas jų at
vyko į Vilnių. Šis nuotykis yra 
aprašytas Aušros 6 numeryje. 
Saugumas dėjo visas pastangas 
sutrukdyti jo pasimatymą su 
anglų korespondentu.

Balandžio 14 vakare jam buvo 
pranešta, kad jis gali išvažiuoti, 
išvažiuoti turėjo ne vėliau gegu
žės 3. Reikėjo atlikti daug for
malumų.

Iškeliavęs sustojo Paryžiuj sa
vaitei. Ten turi pažįstamą rusų 
rašytoją Siniavskį, pažįstamas iš 
lagerio dienų.

Iš Paryžiaus pagaliau pasiekė 
Kanadą ir apsilankė New Yorke.

žmonių reikalais. Ne paskutinę 
vietą šiuo atveju užima tokie 
veiksniai, kaip krašto rusifikaci
ja (galima prisiųsti naujų “kad
rų”, pramonės vystymo prie
dangoj kolonizuoti kraštą ru
sais), strateginiai sumetimai ir 
lietuviška duonelė (maisto pro
duktų pas mus visada daugiau). 
Maža džiaugsmo, kad Lietuvos 
įmonių produkcija “eksportuoja
ma į daugiau kaip aštuonias
dešimt pasaulio valstybių”, kai 
tos produkcijos trūksta pačioj 
Lietuvoj. Kokia paguoda mum, 
jei Lietuvoj pagaminti baldai 
turi pasisekimą Maskvoj ar Le
ningrade, kai vietoj nuolat jau
čiamas jų trūkumas, kai vietos 
profkomitetai lyg didelę malonę 
skūpiai kyšioja talonus jiem įsi
gyti. Gal todėl teisingiau būtų 
šią pramonę vadinti ne “Lietu
vos pramone”, bet “pramone 
Lietuvoj”... Juk ne Lietuva 
šios pramonės šeimininkė!

Dėl chorų, orkestrų, šokių 
kolektyvų ir visokių būrelių . . . 
Yra tokių. Ir dainų būna ir šo
kių. Bet šios dainos dažnai pi
nasi su verksmais. Verkia kultū
ros namų darbuotojai ir meno 
vadovai, jei laiku nesuorga
nizuoja tų chorų ir būrelių, 
verkia patys choristai ir šokė
jai, kartais labai jau griežtai 
“kviečiami” juose dalyvauti . . . 
Senais, blogais laikais liaudis ir 
be būrelių, ir be ratelių dai
navo ir dar kaip dainavo. Pie
vos, laukai skambėjo. Niekas ne
vertė, niekas neragino. Susieis, 
būdavo, kaimo vyrai ir užtrauks 
dainą — visi pagiriai skamba! 
Susirenka sekmadienio pava
kare kur nors pašokti — nei par
tinės organizacijos sekretoriaus, 
nei kultūros namų direktoriaus, 
nei meno vadovo neraginti šoka, 
dainuoja, linksminasi, net sekly
čios grindys linksta . . . Tada 
dainavo visa liaudis, dainavo 
pati sau. Dabar dainuoja organi
zuoti chorai, organizuoti įsaky
mu iš viršaus, dažnai per prie
vartą, dainuoja ne sau, o įvai
riom peržiūrų ir apžiūrų komisi
jom, visokiem ministram ir sek
retoriam, kino ir televizijos ope
ratoriam, kad būtų galima pa
rodyti užsieniui. Didelės dainų 
šventės būna, tik jos kažkuo pa
našios į Romos imperatorių or
ganizuotus cirkus Koliziejuj . . .

Taigi šoka, dainuoja, linksmi
nasi Lietuva, o įvairūs “bur
žuaziniai vadeivos”, “susiradę 
prieglobstį po šiltu imperialistų 
sparneliu”, “šmeižia, juodina 
šiuolaikinį tautos gyvenimą”. Ir 
ką gi jie atima ar prideda prie 
mūsų realios tikrovės, ko
kius faktus iškraipo f

(Bus daugiau)

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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 pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

DALĖ, POyjLAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spiritą VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, 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.

Tcasolipo
A MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ Kaina iš New Yorko

838 dol.
rugsėjo 18

2 SAVAITĖS Kaina iš New Yorko
nuo 983 iki 1,189 dol.

liepos 3,13, 17, 27 
rugpiūčio 7,10 
rugsėjo 4, 7, 18 
gruodžio 21

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Talkos ieškant
Maždaug prieš dešimt metų 

iš okupuotos Lietuvos buvo gau
tas prašymas apie ten vykdomus 
sovietų nusikaltimus informuoti 
ne tik nekomunistines Vakarų 
Europos valstybių vyriausybes, 
bet ir tų valstybių kompartijų 
vadovybes. Buvo stipriai suges- 
tijuojama nuolat pateikiamais 
faktais bandyti Vakarų komunis
tus įtikinti, kad Rusija komuniz
mo priedanga Pabaltijo valsty
bėse siekia rusiškojo imperializ
mo tikslų.

Tuo metu gausios Vakarų 
Europos komunistų partijos dar 
tebebuvo ištikimi Maskvos sa
telitai, tad gal todėl lietuvių 
išeivijos politinė vadovybė anas 
Lietuvos lietuvių sugestijas ig
noravo ir jokios akcijos siūlo
ma linkme nedarė. Tačiau pa
vergto žmogaus intuicija, atrodo, 
yra labiau užaštrinta negu lais
vės sąlygose išlepinto žmogaus. 
Okupuotos Lietuvos lietuviai 
tada juto, kad Vakarų demo
kratijų orą kvėpuoją komunis
tai, ypač intelektualai, negali 
būti tokie akli fanatikai ir 
‘‘žiauriai grubūs” (terminas, 
pavartotas rašytojo Kazio Alme
no), kaip rusiškoji komunizmo 
veislė, pavergusi Pabaltijo vals
tybes ir kitus nerusiškus kraš
tus. Užguiti Lietuvos žmonės 
suprato;, kad Vakarų komunistų 
vadiFinteld^tč’-^nebus galutinai# .lt)' ’ 1 • • 1sunaikinę^.si7piaskvinio mark- 
sizmo fanatizmas. Pagaliau jie 
jau tada manė, kad ta linkme 
veikti verta, nežiūrint, kokios be
būtų tų pastangų pasekmės. Ta
čiau laisvėj esančių neveikta.

Okupuotos Lietuvos žmonės 
neapsiriko. Tuo metu, kai jų 
sugestijos pasiekė mus, “suhu- 
maninto komunizmo” taikinga 
revoliucija visa jėga prasiveržė 
Čekoslovakijoj. Sovietai “žiau
riu grubumu” taikingos revo
liucijos procesą sustabdė, tačiau 
reikšmingas Vakarų komunistų 
skaičius viešai susirikiavo 
“humaniško komunizmo” šali

ninkų pusėj. Intelektualų Sovie
tų Sąjungoj persekiojimas dar la
biau sujaukė Vakarų komunistų 
gretas. Plyšys tarp Maskvos ir 
Vakarų komunistų gilėjo ir pla
tėjo. Maskvos bandymai kon
ferencijose paklydusias aveles 
sugrąžinti į Kremliaus avidę 
buvo nesėkmingi. Pagaliau 
Brežnevas buvo priverstas bent 
formaliai atskirų kraštų komu
nistų partijom pripažinti tam tik
rą savarankiškumą. Tai padarė, 
aišku, ne iš geros valios, bet 
vien todėl, kad tankais Italijos ir 
Prancūzijos komunistų, kaip 
Dubčeko Čekoslovakijoj, pa
siekti negalėjo.

Taigi okupuotos Lietuvos lie
tuviai neapsiriko, tikėdami, kad 
Vakarų komunizmo vadai aki
vaizdžiai tikrovei ir logikai ga
lutinai nėra užsisklendę. Jeigu 
jau ir nebūtų įmanoma lietuviš
kais faktais jų nuo Maskvos at
skirti, tačiau, atskleidus impe
rialistinių kėslų tikrovę, būtų 
galima bent sutvirtinti juose pra
sidėjusį Maskva nepasitikėjimo 
procesą. Ir tai jau būtų kovoj 
už Lietuvos laisvę reikšmingas 
laimėjimas. Deja, mūsų veiks
niai šia linkme ne tik jokios 
iniciatyvos neparodė, bet nei 
teoretiškai konferencijose, sei
muose ar seminaruose tos prob
lemos neanalizavo. Išimtį su
darė pavėluotai į politinę veiklą 
atėjusi Lietuvių Bendruomenė, 
padariusi Lietuvos reikalui nau
dingus kontaktus su komunisti
ne Kinija.

Okupuotos Lietuvos lietuviai, 
nesulaukę išeivijos pozityvaus 
atsiliepimo, apsisprendė patys 
tiesiogiai kontaktuoti Ispanijos, 
Italijos ir Prancūzijos komparti
jų vadus. Jų viešas kreipimasis 
atspausdintas pogrindinės “Auš
ros” 5/45 numery. Tiesa, šiuo 
kreipimusi jie ribojasi prašymu 
padėti išlaisvinti neteisėtai areš
tuotus du kovotojus už žmogaus 
teises —Joną Matulionį ir Vladą 
Lapienį, tačiau rašte pateiktoji

Vliko Užsienio Tarnybos 1951 
išleistoj knygoj APPEAL TO 
THE UNITED NATIONS ON 
GENOCIDE yra išspausdinti 
Vliko bei Baltijos tautų memo
randumai, pateikti per Baltijos 
valstybių diplomatinius atstovus 
JAV-ėse Jungtinėm Tautom 
nuo 1946 ligi 1950. Jų tarpe yra 
Lietuvos ministerio P. Žadeikio 
1950.XI.21 raštu pateiktas Jung
tinėm Tautom Vliko 1950.XI.15 
memorandumas, kuriame yra 
nurodytas ūkininko Lukšos liki
mas. Ten taip pasakyta:

“Ūkininkas Lukša, 75 metų, 
turėjo 5 sūnus. Jis pats ir du jo 
sūnūs, studentas Jurgis 25, ir 
Stasys, 20, 1947 buvo komunis
tų nužudyti. Kiti du jo sūnūs, 
mokytojas Antanas, 30, ir ūki
ninkas Vincas, 40, buvo nuteis
ti — pirmas 30, antras 10 metų 
priverčiamo darbo — ir depor
tuoti; nėra žinių apie penktą 
sūnų Juozą. Jų senutė motina, 
našlė, buvo išvaryta iš ūkio. 
Jo (sūnaus Juozo) pusbroliai, 
Juozas ir Antanas Stravinskai 
nužudyti 1946. Juozo Stravinsko 
šeima deportuota į Komy. Luk
šos dėdė Vilkas deportuotas 
1946, o du pusbroliai Vilkai 
— 1948. Artimas Lukšos giminė 
Varkala su visa šeima deportuo
tas, o sūnus Algis Varkala 1947 

argumentacija peržengia šio 
konkretaus tikslo ribas —ji duo
da apypilnį Lietuvos okupacijos 
vaizdą.

Kuris veiksnys pasirūpins, 
kad Lietuvos pogrindžio raštas 
skubiai pasiektų adresatus ir 
kuris apie rusiškojo imperializ
mo nusikaltimus Lietuvoj pasto
viai informuos Vakarų komu
nistus?

K.K.

Oo^^Hitler-StalinM
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LiT'miMžN Community

VVaterburio jaunimas, vadovaujamas dr. Petro Vileišio, demonstruoja prie Jungtinių Tautų 
birželio 14.

ŽMOGAUS TEISIŲ NEGYNIMAS — 
PRINCIPŲ IŠDAVIMAS

Lietuvos atstovo dr. S.A. Bačkio žodis, pasaky 
tas 1977 birželio 12 Chicagoj, minint tragiš' 
kuosius birželio mėn. išvežimus ir J. Dau 
mantą-Lukšą

nužudytas. Giminaitė Danutė 
Dičpinigytė, gailestingoji sesuo, 
nužudyta 1946, o jos motina de
portuota”. (71 psl.)

Tai ryškus genocido faktas, 
primenąs mum 1941 deportaci
jas ir parodąs, kaip šeimos bu
vo likviduojamos. Citatoj pami
nėta, kad nėra žinių apie penk
tą sūnų Juozą. Šiandieną mes jį 
ir paminėsim.

Deportacijų pasekmės Lietu
voj buvo klaikios, bet lietuvių 
priešinimosi jos nepalaužė. Pir
miausia lietuvių rezistencija 
reiškėsi nuo 1945 ligi 1952 par
tizanų veikla. Vėliau ji įgavo ki
tokias lytis ir kitaip reiškėsi, 
ir šiandieną tebesireiškia. Se
niau apie lietuvių rezistenciją 
žinojom iš partizanų leidžiamos 
slaptos spaudos ir partizanų at
neštų į Vakarus dokumentų. Da
bar tai sužinom iš ok. Lietuvoj 
slapta leidžiamų dokumentuotų 
leidinių. Štai žodžiai iš Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
20-ojo numerio:

“Lietuvoje buvo ir bus žmo
nių, kurie nepaisys beprotnamių 
klaikumos ir Rusijos lagerių šal
čio. Juos palaikys krikščioniš
kasis būties supratimas ir lie
tuviška pasaulėjauta — sąlygos 
dvasinei revoliucijai, kuri neiš
vengiamai įvyks. Gal net ir po 
mūsų, bet tai įvyks. Ir net men

kai prisidėdami prie pasaulio 
dvasinio atgimimo, mes pagerb
sime atminimą tų žmonių, kurie 
žuvo degdami begaline meile 
pasaulio Kūrėjui, Harmonijai ir 
Tautai!”

Vasario 16 ok. Lietuvoj iš
leistame Aušros 5/45 numery, 
straipsny apie dr. J. Basanavi
čių, V. Apyaušris iškelia 
faktą, kad klastojama 
Lietuvos istorija ir pamirštami 
faktai. Ir jis priduria: “Tokio 
niekšingo ir sąmoningo istori
jos klastojimo fone šį kartą 
mums nuskamba J. Basanavi
čiaus parinkto motto žodžiai:
Žmonės, nežinantieji istorijos, 

yra vaikai.” Toliau jis priduria, 
kad tie žodžiai “primena pareigą 
domėtis savo praeitimi, jie pri
mena taip pat, kad ir dabartis 
nepaprastai panaši į jo laikus, tik 
dar sunkesnius ir pavojinges
nius. Įspėja, kad tautai ir dabar 
gresia miltinis pavojus — pavo
jus žlugti pirmiausia moraliai, 
paskęstant alkoholyje, išsiblaš-

WATERBURIO LIETUVIAI
DEMONSTRAVO NEW YORKE
Birželio 14, antradienį, iš Wa- 

terburio į New Yorką atvyko du 
automobiliai su savo plakatais

LAISVĖS

kant šeimų pakrikime, suma
terialėjime ir aukštesniųjų idea
lų praradime, o paskui išnyks- 
tant fiziškai, ištirpstant svetimų
jų masėje. Primena, kad prie
šas tas pats ir metodai dažnai 
tie patys, bet drauge ir padrą
sina. Mes kovojome ir laimė
jome! Būkite mūsų verti. Šian
dien padarykite tai, ką privalote 
padaryti! Ar paklusime savo di
džiojo tautos patriarko žodžiam? 
Ar mokėsime būti ne bejėgiais 
vaikais, o subrendusiomis asme
nybėmis, žinančiomis ko iš 
mūsų reikalauja istorija?!”

Tokios tat dabar nuotaikos pa
vergtoj tėvynėj, kaip LKB Kroni
ka ir Aušra rašo. Jos rodo ke
lius, kaip veikti, kada krašte 
mūsų broliai ir seserys, gyven
dami pavojuose, rezistuoja ir 
skelbia, kad reikia daryti tai, ko 
iš mūsų reikalauja gyvenamasis 
momentas ir padėtis tautos, ne
šančios sunkų okupacijos jun
gą-

Prisimindami deportacijas, 
kartu minime šiandieną Juozą 
Daumantą-Lukšą. Jo atsiminimų 
“Partizanai už geležinės uždan
gos” dėka mes turim vaizdą 
ryžtingos, vieningos lietuvių ko
vos prieš Lietuvos okupantą.

(nukelta į 7 psl.)

ir staiga pradėjo demonstruoti 
prie Jungtinių Tautų. Tai buvo 
Waterburio jaunimas, apsiren
gęs tautiniais drabužiais. Vado
vavo dr. Petras Vileišis.

Prie Jungtinių Tautų sukėlė 
nemažą judėjimą. Tuo metu 
buvo vidurdienis, daug diplo
matų ir tarnautojų ėjo iš JT ir 
matė plakatus. Kiti net fotogra
favo. Susirinko ir žurnalistai, ku- 
ne buvo painformuoti ;aęie 
padėtį Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj.

Praėjus žmonių sriautui, de
monstrantai nusikėlė prie Šv. 
Patriko katedros. Ten praeina 
daug žmonių 5 Avė. Jie visi 
turėjo progos pamatyti ir per
skaityti didelius plakatus.

Demonstrantai nukeliavo ir 
prie Metropolitan meno muzie
jaus, kur šiuo metu vyksta so
vietinio meno paroda. Ir ten ant 
didžiųjų laiptų išstatė savo pla
katus, visus nustebindami ir pa
traukdami visų dėmesį.

Visa ši grupė, baigusi de
monstracijas, užsuko į Kultūros 
Židinį pasidalinti pirmais įspū
džiais.
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os Ragana

Viktutė
Žiūriu žiūriu, atsitraukti 

negalėdama, taip gražiai atrodo; 
vandeniui beūžiant ir bejudant, 
ima suktis galva, ir, rodos, tuo
jau tuojau pulsi į tą bedugnę. 
Ak, gailu būtų! Gyvenimas da
bar toks geras ir gražus! Ne
mėgstu pavasario pradžios: že
mė nešvari, nepasipuošusi, nėra 
prie ko apsistoti akims; keliai 
baisūs, purvynai bedugniai; ei
dama pas Stonius, dažnai pri- 
semiu kaliošus. Maža Pranikė 
jau geresnė; tebeguli ir negreit 
galės atsikelti, bet karštis suma
žėjo, apetitas pradeda grįžti. 
Nors man visados buvo liūdna, 
matant ją tokią blogą, tačiau 
gaudavau kartais prasijuokti, 
klausydamos, kaip ji kliedėda
ma vis apie žąsis šnekėjo: rodės 
jai, kad jas gano, skaito žąsiu
kus, varo juos iš rugių, o žą
siukai neina. Dabar jau nebe- 
klieda, bet baisu žiūrėti, kas pa
sidarė iš tos raudonskruostės 
mergelės. Kartais nunešu jai 
visokių paveikslėlių ir kitų žais
lų, norėdama ją pralinksminti; 
ji su džiaugsmų žiūri tylėdama, 
nes jai sunku kalbėti, ir šypso; 

pavargus merkia akis. Kartais 
prašo mane, kad padėčiau savo 
ranką jai ant lūpų, ir bučiuoja 
ją, tur būt, motinos pamokyta 
dėkoti. Daktaras liepė jai davi
nėti pieno gerti, o kadangi jų 
karvė nieko neduoda, paliko 
man pinigų tam tikslui. Imu kas
dien iš paktininko ir liepiu gerti 
Pranikei.

Pasauly tiek nelaimių, vargų 
ir ašarų, tiek blogo ir neteisy
bės, kad nesuprantu, kaip žmo
gus gali būti čia visai laimin
gas. Nebent egoistas. Štai kad ir 
aš dabar, ar nepasiekiau laimės? 
Radau tokią gerą sielą, visi ma
nieji sveiki ir gyvi, tačiau daž
nai skauda širdį ir ašaros spau
džia gerklę, atminus, kad 
ne visi tegali apie save tai pa
sakyti.

Bet kaip man gera dabar, Die
ve mano! Norėčiau, kad nieka
dos nepasibaigtų ir neatsimainy
tų niekas, kad visados taip lauk
čiau pavakariais, kad paskui, visi 
kartu sėdėdami už stalo, skaity
tume apie viską, kas jaudina 
sielą.

Rečiau terašau šiame sąsiuvi
nyje, nėra laiko, darbo lig ausų.

27 kovo, Didysis pirmadienis.
Daktaras ir ponas Juozas šau

dė žuvis Ventoje, mūsų sodo ga
le. Alenutė ir aš nubėgome pa
siveizėti. Diena buvo graži, šil
ta, kaip vasarą; vieversiai skam
bėjo lyg sidabriniai varpeliai. 
Atsisėdusi ant seno, palinkusio 
lig žemės gluosnio, pačiame 
paupyje, žiūrėjau tai į Ventos 
bangas, tai priešakin, kur juo
davo pono Juozo ir daktaro si
luetai. Retkarčiais dundėjo šū
viai ir, toli lėkdami, byrėjo ant 
bangų.

Po valandėlės atėjo pas mane 
daktaras, sakydamasis norįs mi
nutėlę atsilsėti. Pastatęs šau
tuvą prie medžio, atsisėdo prieš 
mane. Turėjau rankoje lazdelę 
ir ėmiau su ja rašyti ant van
dens, liepdama jam skaityti. Pas
kui jis užsimanė rašyti ir, pa
ėmęs lazdelę, parašė: “Myliu”.

Supratau aiškiai ir parašiau 
vėl: “Ką?”

O jis jau žodžiais paklausė:
— Ar nežinai?
Man atėjo noras išgirsti aiškiai, 

ir pasakiau:

— Iš kur žinosiu! Nežinau!
Tada jis, pasilenkęs ir man į 

akis žiūrėdamas, tarė:
— Tave!
Žinojau, kad tą žodį išgirsiu, 

tačiau pajutau, kad paraudau 
baisių baisiausiai. O jis klausė 
toliau:

— O tamsta, Viktutė?
Kažin kokia baimė paėmė ma

ne .. . Norėjau bėgti šalin, kad 
tik nereikėtų nieko atsakyti. Bet 
jis paėmė mane už rankos ir vis 
klausė:

— Ar myli, Viktutė? Pasakyk 
bent sykį, nekankink!

— Kas žino! Gal... — su
kuždėjau, akis į bangas įsmei
gus.

— Nežinai?! Viktutė! Ak, Die
ve mano!

Žvilgterėjau į jį: nuleido gal
vą ant rankų . . . Pašokau nuo 
gluosnio ir nuėjau namų linkui. 
Beeidama mačiau, kaip jis, va
landėlę pasėdėjęs, paėmė šautu
vą ir vėl nuėjo šaudyti lydekų. 
Paskui užėjo atsisveikinti — rūs
tus ir nuliūdęs — ir tuojau iš
ėjo namo, skubėdamas prie ligo
nių, ir nebemačiau jo daugiau 
šįvakar . . .

O dabar nerimstu . . . Sąžinę 
graužia, kad vėl jį užgavau. Ne
turėjau teisės taip padaryti: juk 
gerai žinau, kad jis man už visus 
brangesnis, tai kodėl gi neatsa
kiau taip, kaip jaučiu? Pati ne
žinau . . . Taip sau, drovu man 
rados, ir gana.

Myliu jį ir taip kankinu — 
gera mano meilė! Ne! taip 
negalima! Kaip galint greičiau 
reikia pataisyti savo klaidą ir 
pradžiuginti tą mano geriau
siąjį .. .

28 kovo, Didysis antradienis.
Žodis ištartas . . . Susiprato

me, ir bus galas visai kankynei.
Šiandien bėgu su kažin kokiu 

reikalu į kabinetą, žiūriu — be
sėdįs daktaras ir bedirbąs patro
nus. Visą laiką darbavaus virtu
vėje ir viralinėje, dėl to nežino
jau, kad jis yra pas mus. Man 
įėjus, jis pašoko ir pasisveikinęs 
toliau varė savo darbą, o aš 
priėjau arčiau pasižiūrėti. Staiga, 
pati nežinau kaip, pasilenkiau ir 
greitai, švelniai pabučiavau jam 
į plaukus ... Ir tuojau, išsigan
dus, ką padariau, norėjau išbėg
ti iš kambario, bet jis nutvėrė 
mane per pusę ir nepaleido.

— Viktutė, mano mylimiau
sioji! — šnibždėjo, bučiuodamas 
man rankas ir žiūrėdamas į 
akis, o aš raudau lyg vėžys. 
— ar tai atsakymas į mano va
karykštį klausimą? Turi dabar 
atsakyti . . . dėl Dievo meilės, 
Viktutė!

— Ar tamsta nežinai? Atsakiau 
jau dabar užtektinai. . .

— Ne, noriu išgirsti iš tavo 
lūpų! Negaliu įtikėti į savo lai
mę, neišgirdęs savo ausimis. 
Ar tau taip sunku pasakyti?! 
Turbūt, nejauti giliai, Viktutė!

Ką su tokiu daryti?! Pasilen
kiau ir, pridėjus lūpas prie pat jo 
ausies, tyliai tyliai sukuždėjau:

— Myliu tave . . .
O paskui, ištraukus iš jo ran

kų savo rankas, tekina išbėgau iš 
kambario.

Kaip sunku buvo ištarti, kad jį 
myliu! Tarsi kas bumą užrišo . . . 
Bet pačiai klausyti malonu, ak 
Dieve, kaip malonu!

30 kovo, Didysis ketvirtadienis.

Pavargau per dieną taip, kad 
dabar rankos man dreba ir vos 
tevaldau plunksną, o kojų ne
jaučiu visai: per kiauras dienas 
bėgiojame kepdamos, virdamos. 
Reikia prikepti šeimynai viso ko, 
o sau nors ir nedidelį rengia
me stalą, vis dėlto, mažai tetu
rint tarnaičių, tenka pačioms vi
sur ranką pridėti. Ir poną Antaną 
pristatėme prie darbo: piaustė 
migdolus, rinko razinas. Taip 
besidarbuojant, juokų ir links
mumo yra be galo. Užsimanė, 
kad sakyčiau jam “tu”, ir, pasa
kius man “tamsta”, apsimeta ne
girdįs. Tol prašė, kol man nu
sibodo klausyti ir pasakiau, kaip 
norėjo, tyčiomis atkartodama 
po kiekvieno žodžio “tu”. “Ne- 
piaustyk tu, taip stambiai tu”,— 
ir taip vis. Jis juokės, saky
damas, kad aš galinti ir po 
dešimtį sykių tą žodį kartoti, jis 
už tai nepyksiąs, jam klausyti 
nepakyrėsią.

Jis dėlto nuostabus, visai ki
toks, kaip aš: man taip sunku 
pamesti “tamstą” ir sakyti “tu”, 
nuolat užmirštu, negalėdama 
priprasti. O jis — tarsi nieka
dos kitaip manęs ir nevadinęs 
nuo pirmųjų savo amžiaus 
dienų.

(Bus daugiau)
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Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

PUNTUKO STOVYKLA LAUKIA
Pristatau Puntuko stovyklos 

instruktorius, kurie tiesiogiai 
dirbs su Brolijos stovyklautojais.

I — Praktiškasis skautavimas.
1. Pionerija: mazgai ir jų prak
tiškas pritaikymas gyvenime — 
ps. Gintaras Čepas. 2. Pirmoji 
pagalba: rankų ir kojų lūžiai, 
jų sutvarkymas teikiant pirmąją 
pagalbą; praktiškas neštuvų pa- 
sigaminimas — s. Juozas Starė- 
nas. 3. Kompasas ir žemėlapis — 
v.s. Antanas Saulaitis. 4. Stovyk
lavimas — ps. Romas Pakalnis.

II — Sportas ir žaidimai — 
skilt. Vytautas Pileika.

III — Lituanistika — v.s. An
tanas Saulaitis, ps. Romas Pa
kalnis.

IV — Laužai; dainų mokymas 
— Edvardas Meilus.

V — Pašnekesiai atskiroms ša
koms. Sk. vyčiam: skautų vy
čių ir skautų judėjimas pasauly 
ir Lietuvoj — ps. Romas Pakal
nis. Skautam: skiltininkas — v. 
s. Antanas Saulaitis. Vilkiu
kam: vilkiukas šeimoj, mokykloj 
ir liet, bendruomenėj” — ps. 
Bronius Nemickas.

-o-
Civilizuotas pasaulis yra pa- 
remtastam tikrais nuostatais, ku
riais žmonija vadovaujasi ir to
kiu būdu tobulėja savo dar
buose.

Mūsų Atlanto rajono Puntuko 
stovykla rajono vadijos posėdy, 
įvykusiame Hartforde 1977 kovo 
20, diskutavo, įvertino ir nutarė 
stovyklos metu įgyvendinti 
nuostatus, kuriais vadovaus 
Puntuko Brolijos stovykla.

Pabrėžtinai kartoju aštuonias 
“didžiąsias stovyklos nuo
dėmes”.

Stovykloj draudžiama: 1) bet 
kokios rūšies narkotikai, 2) bet 
kokie alkoholiniai gėrimai, 3) 
viešas rūkymas, 4) asmeniniai 
radijo aparatai bei baterinės te
levizijos, 5) automobilių įvažia
vimas į stovyklavietę (stovyklos 
šeimininkų reikalavimas!), 6) 
benzininės lempos, 7) maisto 
produktų laikymas palapinėse, 
8) bet kokios rūšies vaistai.

Nuostatų pažeidimas vieno
kiu ar kitokiu būdu yra laiko
mas tam tikros rūšies nusikalti
mu. Už nusikaltimą yra bau
džiama. Pvz., stovyklautojas, nu
sižengęs Nr. 1 ir Nr. 2 nuosta
tam, bus šalinamas iš stovyk
los be teisės stovyklauti atei- 
nančioj stovykloj.

Prašau vietovių vadovus tuo 
reikalu informuoti savo skautus 
bei jų tėvus, kad vėliau neturė
tume bereikalingų kalbų bei 
priekaištų.

Budėdamas —

Romas Pakalnis
Brolijos stovyklos 
viršininkas

Atlanto rajono sporto šventė

Vienetų vadovus prašau siun
čiamus stovyklon skautus bei 
vilkiukus supažindinti su: I — 
praktiško skautavimo visais 
punktais; III — lituanistika — 
stovyklautojas turi žinoti savo 
tėvų ar senelių gimimo vietą 
Lietuvoj, kuri bus suskirstyta į 
3 zonas: Žemaitija, Aukštaitija ir 
Vidurio Lietuva.

Šiais metais Atlanto rajono 
skautų-čių 21-oji sporto šventė 
įvyks birželio 25-26 Maironio 
Parke, Shrewsbury, Mass. Jau 
yra išsiuntinėti registracijos la
pai, šventės taisyklės ir progra
ma vietovių vadovam-ėm.

Šiemet, kaip ir praėjusiais me
tais, vadovų pageidavimu, jauni
mui nebus atskirų šokių apatinėj 
salėj. Kaip vadeiva rašė, vieto
vės atsiunčia jom nustatytą mo
kestį trofėjom pirkti.

Taip pat prašoma kuo greičiau 
atsiųsti sportininkų registracijos 
sąrašus ir registracijos mokestį, 
po 5 dol. nuo kiekvieno. Pra
šoma pažymėti, kuriem reikės 
nakvynių.

(jaunių, jaunučių ar senjorų). 
Senjorai žais tik krepšinį ir tink
linį. Jų mokestis — 5 dol.

Taip pat prašoma vadovus iš

I ir III punktų supratimas ir 
žinojimas atneš daug naudos 
varžybų metu!

Vietovės, laiku neužsiregistra
vusios ar nepristačiusios pilno 
mokesčio, šiemet sporto šventėj 
negalės dalyvauti. Su registraci
ja prašoma taip pat atsiųsti ir 
komandų skaičių (krepšinio ir 
tinklinio) bei komandų klasę

VILKIUKŲ IR PAUKŠTYČIŲ 
SĄSKRYDIS PUTNAME

Gegužės 28
Iš New Yorko autobusu išva

žiavom 8 vai. Putnamą, Conn., 
pasiekėm apie 1 vai. p. p. Suva
žiavime — sąskrydy dalyvavo 
paukštytės, vilkiukai ir jų vado
vai iš trijų vietovių: New Yorko, 
Bostono ir New Jersey.

Atvykę susitvarkėm, paval
gėm pietus ir išsirikiavom vėlia
vos pakėlimui ir sueigos atidary
mui. Po to pasiruošėm pasi
rodymui pas senelius Arkivysk. 
J. Matulaičio namuose.

Nuėję į tų namų salę, buvom 
sutikti daugelio ten gyvenan
čių senelių. New Yorko paukš
tytės padainavo ir suvaidino dai
nelę “Julija”, o vilkiukai padai
navo “Vilkiukų dainą”. Bostono 
paukštytės, su kaukėmis ir sijo
nais, pašoko “Suk, suk ratelį”, gi 
vilkiukai padainavo “Žalios pie
vos”. New Jersey paukštytės pa
deklamavo eilėraščių, o vilkiu
kai, kurių buvo tik trys, daina
vo kartu su New Yorko vilkiu
kais.

Po programos paukštytės išda
lino seneliam savo padarytas gė
les ir pyragaičius. Seneliai bu
vo pralinksminti.

Grįžę pailsėjom ir darėm dar
belius. Paukštytės darė paveiks
liukus, naudodamos klijus ir 
smėlį. Po to buvo sportas. Žai
dėm įvairius žaidimus: traukėm 
virvę prieš vilkiukus, ir — mer
gaitės laimėjo!

Šeštą valandą pavalgėm sese
lių skaniai paruoštą vakarienę. 
Po vakarienės pasiruošėm lau
žui. New Yorko paukštytės pa
ruošė vaidinimėlį apie saldainių 
krautuvę ir padainavo.

Laužo metu buvo daug daine
lių, vaidinimų ir šūkių. Išskyrus

įkyrius uodus, viskas buvo malo
nu ir smagu. Sugrįžę, prieš 
einant gulti, pavalgėm naktipie
čius.
Gegužės 29

Kėlėmės septintą valandą ir 
ėjom į mišias. Po mišių paval
gėm pusryčius. Po pusryčių 
paukštytės turėjo užsiėmimus.

Dešimtą valandą prasidėjo 
sporto šventė. Buvo daug lenk
tynių: bėgimas, trijų kojų lenkty
nės, bulvės nešimas šaukšte, 
miegmaišio lenktynės, bėgimas 
atbuliem ir šokimas per virvę.

Po sporto buvo priešpiečiai ir 
poilsis. Trečią vai. vilkiukai ir 
paukštytės sportavo drauge. Žai
dėm kvadratą ir traukėm virvę. 
Šį kartą paukštytės pralaimė
jo ...

Visos vadovės traukė virvę 
prieš stipriausius vilkiukus ir 
laimėjo. Tada, manydamos, kad 
jos tokios stiprios, pasisiūlė 
traukti virvę prieš vyrus. Nors 
ir smarkiai bandė, bet buvo sun
ku prieš stiprius vilkiukų vado
vus laimėti.

Vėliau valgėm vakarienę ir 
pasiruošėm laužui, kuris vyko 
viduj. Laužo metu buvo dainų 
konkursas. Laimėjo Bostono 
paukštytės. Vėl buvo daug dai
nelių, vaidinimų ir šūkių. Po 
laužo visi išsiskirstė miegoti.

Gegužės 30
Atsikėlę susitvarkėm ir susipa

kavom. Po pusryčių paukštytės 
su kun. v.s. S. Yla aplankė Al
kos muziejų. Muziejuj yra daug 
tapybos, knygų ir kitų dalykų. 
Buvo įdomu ir naudinga visa tai 
pamatyti.

Grįžę ir pavalgę priešpiečius, 
išsirikiavom uždarymo sueigai.

New
čiaus ,---- -- z ------X-ig,XX/ uuajic, X aunuj JU1KU3,

kalbėjęs parodos atidaryme, Ramona Ašebergaitė, Giedrė Stankūnienė ir Vida Jan
kauskienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Yorko skaučių Neringos tunto atstovės, surengusios dailininko V. Petravi- 
parodą Kultūros Židiny. Iš k. Lilija Milukienė, Eglė Šukytė, Paulius Jurkus.

jaunių ir jaunučių surinkti liku
sią dalį mokesčio, po 7 dol. nuo 
asmens (pilnas mokestis yra 12 
dol.), ir šiuos pinigus prista
tyti šeštadienio rytą, kad paleng
vėtų registracija.

Prašoma visus atidžiai per
skaityti sporto šventės taisykles, 
kad būtų išvengta bereikalingų 
nesusipratimų.

Iki pasimatymo sporto šven
tėj!

s. Romas Jakubauskas

NEW YORKO SKAUTŲ ŠIO 
SEZONO PASKUTINĖ SUEIGA

Birželio 4 Kultūros Židiny 
įvyko šio sezono paskutinė skau
tų-čių sueiga. Prasidėjo 1 vai. 
p.p. vėliavų įnešimu ir raportais. 
Maldą sukalbėjo T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM.

Buvo pakeltos į vyresniškumo 
laipsnius šios Neringos tunto se
sės: į skiltininkės — psl. Lina 
Bobelytė ir psl. Rūta Dragūne- 
vičiūtė, o į vyr. skiltininkės — 
si. Regina Galinytė ir si. Jo
lita Gudaitytė.

Paukštytės įžodį davė Laura 
Kidolytė ir Kristina Matusaitė, 
skautės — Rama Gvildytė ir 
Ramunė Jasaitytė. Taip pat ir 
šešetas naujų vilkiukų pasipuo
šė raudonais kaklaraiščiais, ku
riuos užrišo draugininkai, gi 
mazgelius užrišo T. Benvenutas 
ir įžodį davusiųjų tėveliai. Ketu
rios paukštytės buvo pervestos į 
skaučių draugovę: Rasa Alksni
nytė, Lina Kidolytė, Gailė Kati- 
naitė ir Nina Jankauskaitė.

Eilė skaučių įsigijo net po ke
letą specialybių, 
skautės ir sveikatos 
specialybes įsigijo: 
Baltrulionytė, Rūta 
Kristina Česnavičiūtė, Rūta Ki
dolytė, Livija Klivečkaitė, Adrija 
Nemickaitė, Ramunė Rygelytė, 
Kristina Žukauskaitė ir Kristi
na Kirkylaitė. Gamtos žinovės ir 
daržininkės specialybes: E. 
Baltrulionytė, R. Bobelytė, K. 
Česnavičiūtė, R. Kidolytė, K. 
Kirkylaitė, L. Klivečkaitė, K. Žu
kauskaitė. Margučių žinovės: E. 
Baltrulionytė, R. Bobelytė, K. 
Česnavičiūtė, L. Klivečkaitė, R. 
Rygelytė ir K. Žukauskaitė. Vi
sos yra Pempių skilties skautės.

Svetingos 
saugotojos 

Elenutė
Bobelytė,

Lapių skilties skautės įsigijo 
taip pat eilę specialybių. Lina 
Alksninytė, Audronė Čes- 
navičiūtė, Rita Dragūnevičiūtė, 
Viktorija Reventaitė ir Aušra 
Šidlauskaitė įsigijo šias II paty
rimo laipsnio specialybes: Lie
tuvos geografijos žinovės, Lietu
vos istorijos žinovės, vėliavinin- 
kės, pirmosios pagalbos, stovyk-

Tada buvo ir išdalintos dovanos 
sporto šventės laimėtojam.

Laikas greit prabėgo, ir mes, 
susikrovę savo bagažą į autobu
są, išvažiavom atgal į New 
Yorką po šio smagaus savaitga
lio. New Yorką pasiekėm apie 
penktą valandą. Mus pasitiko iš
siilgę tėveliai.

psl. Rūta Dragūnevičiūtė

lautojos, susižinojimo ženklų ži
novės, žaidimų vadovės.

Vilkiukų ir paukštyčių sąskry
dy taškų sistema laimėjo: I v. 
— Rasa Alksninytė, II v. — Ra
munė Adams, III v. — Vaiva 
Ulėnaitė. Lietuviškume pasižy
mėjo Sigita Alksninytė.

Skautės išreiškė padėką ps. 
Aldonai Marijošienei, globoju
siai Lapių skiltį, ir ps. Audro
nei Bartienei, globojusiai Pem
pių skiltį per praėjusius metus, 
įteikdamos jom po rožę.

LSS-gos vadovų-ių sąskrydy 
Clevelande š.m. gegužės 14-15 
dalyvavo: ps. Rasa Milukaitė, 
vyr. sk. v.sl. Jolita Gudaitytė ir 
vyr. sk. v. si. Birutė Bivainytė, 
atstovaudamos Vaivos, Birutės ir 
Pušelės draugovėm.

Buvo išreikšta padėka vyr. 
skaučių Vilijos židinio se
sėm ir jų pirmininkei vyr. sk. 
psl. Alvitai Ruokis, o taip pat 
N.Y. skautam remti komitetui— 
pirm. Irenai Fairbanks, Aušrai 
Garbauskienei, Rimai Gudai
tienei, Viktorui Kirkylai ir A. 
Aukštikalniui — už suteiktą vi
sokeriopą paramą tuntui.

Po sueigos buvo dar trumpas 
lauželis, dalyvaujant sesėm, bro
liam ir tėveliam. Visi išsiskirstė 
tikėdamiesi pasimatyti vasaros 
stovykloj.

B.K.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolaida. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

LSB ATLANTO RAJONO 
VADEIVA PRANEŠA

LSB Atlanto rajono Puntuko 
stovyklos viršininko ps. R. Pa
kalnio prašomas, noriu paskelbti 
tos stovyklos pastovyklių vado
vybes: vilkiukų past. virš. — ps. 
B. Nemickas, skautų past. virš. 
— s. J. Starėnas, skautų vyčių 
past. virš. — ps. S. Zabulis. Lin
kiu išvardintiem broliam kuo 
geriausios sėkmės.

Spaudoj buvo pasirodžiusios 
žinutės, iš kurių buvo galima su
sidaryti nuomonę, kad vėl bus 
stovyklaujama turint vieną 
bendrą vadovybę — tiek Seseri
jai, tiek Brolijai. Noriu atitaisy
ti šią klaidą ir užtikrinti jus, kad 
šiemet bus dvi atskiros — Bro
lijos ir Seserijos — stovyklos ir 
Brolijos stovyklos viršininkas 
yra atsakingas tik rajono vadei
vai, kaip LSB vyriausio skauti
ninko įgaliotiniui šiame rajone. 
Administracinius reikalus, kaip 
registracija, ūkis, paštas, sani- 

-ODIlil Jį. 8 C tnu’žūūj>.«

tarija, religinės apeigos ir pan., 
tvarkys rajono vadeivos pakvies
tas administratorius abiem sto
vyklom — v.s. Petras Molis.

s. J. Raškys 
LSB AR vadeiva

♦ SKAUTŲ 
PASTOGĖS 

SKAITYTOJAM

Atėjus vasaros atostogom, šis 
skautų puslapis bus paskutinis 
iki rugsėjo mėnesio, kada vėl 
reguliariai susitiksim šioj Skau
tų Pastogėj ir pasidalinsim va
saros ir stovyklų įspūdžiais.

Tad iki pasimatymo šio laik
raščio puslapiuose rugsėjo mė
nesį! Visiem broliam ir sesėm 
linkiu malonios ir nuotaikingos 
vasaros.

s. B. K i d o 1 i e n ė 
Skautų Pastogės red.

Neužmiršk
lietuviškos spaudos!

Skaityk ir platink ją!

VISI Į PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ 
KENNEBUNKPORT, MAINE 
1977
11 vai.

liepos

A

12
4

vai. 
vai.

3 
Iškilmingos koncelebruotos šv. Mišios 
Pamokslą sakys T. Bernard. Grauslys, OFM. 
Per mišias gieda Šv. Kazimiero parapijos 
choras iš Brockton, Ma.
Pietūs
Meninė programa:
Tautiniai šokiai ansamblio “Sūkurys”, Brock
ton, Ma. Vadovas Vytautas Bruzgys. Administrato
rius Mikas Subaitis

Choras iš Brockton, Ma. Vadovas komp. J. Gai
delis. Pirmininkė Jūratė Aukštikalnienė.

NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME VISUS 
šiame lietuviškame sambūvyje, pailsėti 
krašte, pasidžiaugti Maine gražiąja gamta, 
draugais ir pažįstamais, pamėginti savo laimę įvairiuose 
žaidimuose, paragauti lietuviškų valgių bei gėrimų.

atsilankyti 
atostogų 

pabūti su

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, prlce 7 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” 
Postą g e 50 c.

už 7 dol. Persiuntimas*

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip
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ŠATRIJOS RAGANA
ŽIDIKUOSE Kun. V. Martinkus

pastatė jai koplyčią
Šatrijos Ragana, kurios apysa

ką “Viktutę” spausdiname Dar
bininko atkarpoj, gyveno ir mirė 
Židikuose. Kaip ji ten pateko, 
kodėl ji pasirinko tokį tylų kam
pelį, kai tokiai rašytojai reikėjo 
gyventi kur nors arčiau kultūros 
centro, kokiame Kaune ar ki
tame mieste?

U -o-
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos 

Ragana buvo gimusi motinos 
dvarely Medingėnuose, Telšių 
apskrity. Augo tėvo nuomotame 
Labūnavo dvare, paskui Už
venčio. dvare. Tėvas mirė 1898. 
Tada šeima persikėlė gyventi į 
Šiaulius.

Šiauliuose būdama, turėjo 
pergyventi nemažų sielvartų. 
1901 mirė jos vyresnysis brolis 
Steponas, 7 klasės gimnazistas.

Ištiko tuoj ir kita drama. Jos 
namų mokytojas buvo studentas 
Povilas Višinskis, kuris ją atve
dė į lietuvybę. Ta bičiulystė 
ar draugystė su laiku virto ir 
meile. Bet jis buvo liberalas. 
Tas jai buvo nepakeliui, nes ji 
buvo krikščioniškos pasaulėžiū
ros žmogus. P. Višinskis vedė ki
tą mėrginą ir tuoj mirė. Tai bu
vo 1906.

Tuo laiku ji išvyko studijuo
ti į Šveicariją. Studijavo pas 
žymų pedagogą Foersterį. Grį
žusi 1909 Vilniuj išlaikė moky
tojos egzaminus ir buvo pakvies
ta į Marijampolės Žiburio mer
gaičių progimnaziją. Čia ji buvo 
mokytoja ir bendrabučio vedėja.

Ji labai mylėjo savo brolį Vin
cą, kurį buvo pati paruošusi ir į 
mokslus leido savo pinigais. Tas 
brolis Vincas 1910 mirė Vilniuj. 
Tai buvo didelis smūgis jai.

Tuo metu ji jau buvo mokyto
ja Marijampolėj. Prasidėjus pir
mam pasauliniam karui, Mari
jampolės progimnazija buvo per
kelta į Rųšfją? Pečkauskaitė ten 
nevažiavo. ;Ji tais pačiais (1915) 
metais nukeliavo į Židikus, kur 
jau buvo jos motina ir sesuo So
fija. Ir kaip tai atsitiko?

Pečkauskų šeimos draugas 
buvo kun. Kazimieras Bukantas. 
Dažnai jis ten lankydavosi. Jis 
ir globojo Marijos motiną bei 
seserį. Kai Marija jau buvo mo
kytoja Marijampolėj, jas — sese
rį ir motiną — pasikvietė pas sa
ve į Židikų kleboniją, nes jis tuo 
metu buvo ten klebonu.

Tad, karui einant, Marija nu
važiavo lyg į antruosius savo na
mus. Bet ir Židikai jai džiaugs
mo neteikė. Tais pačiais 1915 
metais mirė jos motina, kurią 
Marija labai mylėjo, iš kurios ji 
buvo gavusi savo krikščionišką 
pasaulėžiūrą. Dabar ji svajojo 
apie nuėjusias dienas, apie savo 
šeimą, dvarelį. Tų svajonių pa
veikta, parašė savo gražiausią 
veikalą — “Sename dvare.”

Židikuose ji praleido pirmąjį 
pasaulinį karą. Čia ji matė, 
kaip prisikėlė Lietuva, dėl ku
rios labo ji tiek daug triūsė. Ne
priklausoma Lietuva pagerbė 
savo rašytoją. Ji buvo apdova
nota Gedimino ordinu, Lietu
vos Universitetas 1928 jai sutei
kė garbės daktaro laipsnį. Sirgo 
sunkia liga — kaulų vėžiu. Val
džios lėšom kurį laiką buvo gy
doma karo ligoninėj.

Mirė Židikuose 1930 liepos 
24, pakirsta skausmingo vėžio. 
Židikų kapinėse ji ir palaidota.

Židikų kapinės, kurias sutvarkė ten klebonavęs kun. V. Mar
tinkus. Tako gilumoj matosi koplyčia, kuri buvo pastatyta 
ant Šatrijos Raganos — Marijos Pečkauskaitės kapo.

Kun. V. Martinkus 
pastatė jai koplyčią

Prieš pat bolševikų okupaciją 
kun. V. Martinkus buvo pa
skirtas Židikų klebonu. Jo rū
pesčiu buvo pastatyta koplyčia 
ant Marijos Pečkauskaitės kapo. 
Kaip tai įvyko ,pasakoja pats 
kun. V. Martinkus, dabar esąs 
Providence, R.I., lietuvių pa
rapijos klebonas.

Darbininko redakcija paprašė, 
kad jis parašytų savo prisimini
mus ir kad atsiųstų koplyčios 
nuotrauką. Čia ir spausdiname 
jo parengtą medžiagą. (Red.)

-o-
1929 metų saulėtom vasaros 

dienom trys klierikai dviračiais 
sumanė lydėti vysk. Justiną 
Staugaitį, kuris tuo metu lankė 
Židikus, Leckavą, Pikelius, Ma
žeikius, Tirkšlius.

Židikuose po iškilmių bažny
čioj visi suėjo į kleboniją, kur 
buvo vakarienė. Vyskupas savo 
dešinėj sėstis pakvietė nebejau
ną moterį, kuri atrodė esanti li
gota. Tuoj pastebėjom, kad vys
kupas jai skiria daug dėmesio. 
Kas ji tokia? Sužinojom, kad tai 
klebonijoj gyvenanti rašytoja 
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos 
Ragana. Buvau skaitęs jos raš
tus, ypač mėgau jos pedagogi
nių Foersterio knygų vertimus. 
Dabar tikrai buvo naujiena ma
tyti tokį žymų asmenį.

Susipažinome. Paliko šiltą ir 
malonų įspūdį.

Kitą vasarą, parvykęs atostogų, 
nukeliavau jos aplankyti. Radau 
sunkiai sergančią skausmingu 
kaulų vėžiu, bet ji stengėsi savo 
skausmų neparodyti.

Netrukus visoj apylinkėj pa
sklido žinia, kad mirė Marija 
Pečkauskaitė. Tai buvo prieš šv. 
Onos atlaiduSj į kuriuos suplau
kia nemažos minios. Į jos laido
tuves atvyko delegacijos iš Kau
no ir iš kitur. Laidotuvėm va
dovavo kan. Jūoizas Tumas- 
Vaižgantas. Jos karstas buvo pa
dėtas išmūrytame rūsy šalia me
dinės koplyčios, šiaurinėj pusėj.

Ant jos kapo buvo pastaty
tas laikinas kryželis, panašus, 
kuriuos stato karių kapuose. Už
dėtas buvo ir cementinis renti
nys. Prisodinta gėlių. Bet tai bu
vo šiaurės pusėj, gėlės gavo ma
žai saulės ir skurdžiai augo. 
Pravažiuoją lankydavo jos kapą. 
Paskui ne vienas rašė spaudoj 
ir apgailestavo, kad kapas neturi 
tinkamo paminklo.

1940 metų gegužės pradžioj 
buvau paskirtas Židikų klebonu. 
Tai buvo dešimtmetis nuo jos 
mirties. Buvo rengiamasi tai pa
minėti. Buvo sudarytas ir komi
tetas, kurį radau nuvykęs.Įsi
jungiau į to komiteto veiklą. 
Planavome statyti paminklą, 
rengti iškilmingą minėjimą.

Bet tuo metu prasidėjo bolše
vikų okupacija. Raudonasis ma
ras nusiaubė mūsų planus, buvo 
uždarytos visos organizacijos. 
Iš komiteto pasitraukė visi atsto
vai. Likausi tik vienas.

Kas daryti?
Kilo mintis nugriauti medinę, 

daug remonto reikalaujančią ka
pinių Šv. Onos koplyčią ir jos 
vietoj pastatyti naują mūrinę, 
pastatyti taip, kad Marijos Peč
kauskaitės kapas liktų po koply

čia. Tam pritarė ir Marijos se
suo Sofija Pečkauskaitė, kun. 
Kazimieras Bukantas ir kiti.

Bet kaip gausi leidimą šiai sta
tybai? Tokiom viešom statybom 
leidimus reikėdavo gauti iš Kau
no, iš Vyriausio Statybos Depar
tamento. Nuskubėjau į Kauną, 
atsidūriau pas departamento 
direktorių A. Novickį. Ėjau 
stačiai prie reikalo:

— Esu Židikų parapijos kle
bonas, noriu statyti Marijai Peč- 
kauskaitei paminklinę koplyčią 
ant jos kapo. Atvykau gauti leidi
mo.

Paklausiau dar ir tai, ar ko
munistinė valdžia nepakeitė 
statybos nuostatų, ar gali jis 
duoti leidimą.

Atsakymas buvo teigiamas. Jis 
dar nurodė ir architektą Joną 
Muloką. Architektas planus pa
darė labai greitai. Juos patvirti
no inž. A. Novickis. Taip staty
ba labai greitai prasidėjo. Iki 
apšąlant, spėta suvesti lubų 
skliautai. Kitą pavasarį, kai vyko 
deportacijos, dengėm stogą. 
Koplyčia buvo baigta. Per šv. 
Onos atlaidus ją pašventino Tel
šių vyskupas J. Staugaitis. Šven
tinimo iškilmėse dalyvavo di
delė minia.

Suprantama, kad buvo sunki 
ši statyba. Pareikalavo per 
70,000 plytų ir kitų medžiagų, 
kurių sunku buvo gauti. Trūko 
ir lėšų. Juk tai buvo labai sun
kios sąlygos — okupacija, karas. 
Bet žemaičiai solidariai ėmėsi 
šio darbo. Vėliau, kai pastatė 
koplyčią, jie galėjo didžiuotis 
šiuo savo ryžtu.

Anksčiau kapinės buvo neiš
planuotos ir netvarkomos. Kaip 
kas pasirinko vietą, taip ir laido- 
josi. Buvo daug patręšusių senų 
kryžių, medžių. Takeliai buvo 
vingiuoti ir vos praminti. Tai 
darė liūdną ir slegiantį įspūdį.

Ėmėmės darbo. Buvo pašalin
ta visa, kas nereikalinga. Išves
ti pagrindiniai ir šalutiniai ta
kai, antkapiai sulyginti eilėmis. 
Iš Kretingos urėdijos buvo par
gabenta 1500 tujų ir keli šimtai 
kitų dekoratyvinių medelių. Pa
sodinti medžiai gražiai suaugo ir 
sudarė alėjas. Buvo pastatyti pa
statai ir kapinių sargui, kuris tu
rėjo prižiūrėti kapines. Ir dabar, 
kaip iš ten rašo žmonės, kapi
nės yra vienos iš gražiausių 
Žemaitijoj.

O kaip dabar laikosi koply
čia? Savo žinion perėmė komu
nistinė valdžia. Atremontavo. 
Rašytojos karstą gali lankyti tu
ristai, nes jis yra rūsyje po koply
čia. Įėjimas yra iš koplyčios vi
daus.

Kas prisimintina iš jos veik
los Židikuose? Jos gyvenimas 
čia buvo neuždaras, nesėdėjo tik 
prie rašomojo stalo. Ji čia įstei
gė Blaivybės draugiją, rengė lo
terijas ir kitus parengimus, pa
statė erdvią ir aukštą Blaivybės 
draugijos salę, kokios neturėjo 
kiti apylinkės miesteliai. Šioj 
salėj vyko vaidinimai, pasilinks
minimai, kurie sutraukdavo 
daug žmonių iš apylinkių.

Paskutiniu laiku ši salė buvo 
apleista. Praeitais metais ji visai 
nugriauta, nes per tą vietą veda
mas plentas Skuodas-Mažeikiai.

Statoma koplyčia ant Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 
kapo. Architektas — Jonas Mulokas. Statyba vyko 1940-1941. 
nasytojos kapas yra šios koplyčios rūsy. Įėjimas į rūsį iš 
vidaus. Memorialinė lenta yra įmūryta koplyčios šone.

Pečkauskaitė gyveno ir mirė 
klebonijos vikariato patalpose, 
nes tuo laiku vikaro ten nebu
vo. Jos sesuo Sofija ir kun. K. 
Bukantas visi bendrai nusipirko 
miestely namą. Tame name gy
veno ir mirė kun. K. Bukantas 
ir Sofija Pečkauskaitė. Dabar 
tame name yra atidarytas rašy
tojos Marijos Pečkauskaitės mu
ziejus. Keliuose kambariuose 
yra išdėstytos šeimos nuotrau
kos, kur matoma rašytoja nuo pat 
jaunystės. Sudėti asmeniniai 
daiktai, jos parašytos knygos, 
sesers Sofijos prisiminimai. Ve
damas naujas plentas eina pro 
pat šį namą.

Židikiškiai Šatrijos Raganą 
atsimena kaip labdarę. Ji įstei
gė Šv. Vincento labdaros draugi
ją, parapijos špitolėj įrengė dvie
jų kambarių ambulatoriją, kur 
buvo patalpinami ligoniai, rūpi
nosi seneliais “ubagyne”, lanky
davo neturtingus ligonius, šelp
davo juos maistu, pinigais, dra
bužiais.

Palaikė ryšius ir su jaunimu, 
davė skaityti knygų iš savo di
delės bibliotekos. Vykdavo į 
pradžios mokyklą dėstyti tiky
bos pamokų. Pamokos buvusios 
patrauklios, nors pati atrody
davo susimąsčiusi, savy užsi
dariusi.

Kada stačiau koplyčią, sienoj 
buvo įmūryta paminklinė lenta. 
Į tą lentą įrašyti parinkau šiuos 
prasmingus jos raštų žodžius: 

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Kalvių sąskrydis. Sovie

tinėj literatūroj jau nuo seno 
kalvis yra garbingas revoliucinis 
personažas. Tai ir dabartinėj 
Lietuvoj okupantai kalvio nepa
lieka ramybėj. Kolchozuose jis 
yra svarbus sugedusių mašinų 
taisytojas, yra sudaromos kalvių 
artelės, traukiami kalviai į vadi
namąją saviveiklą. Štai gegužės 
22 Druskininkuose suorgani- , f 
zūotas kalvių sąskrydis su me- Čekoslovakijoj ir kitur, 
hine programa, kurią režisavo . —f
kultūros darbuotojas A. Zauka. 
Kalviai varžėsi net devyniose 
rungtynėse: grojo pučiamųjų or
kestrai, individualiai rodėsi 
akordeonistai. Surengta ir meni
nių metalo dirbinių bei kalvio 
įrankių paroda, Spalio sukakčiai 
pastatytas kalvių padarytas pa
minklas “Kalvės kibirkštis” — 
dekoratyvinių saulučių kom
pozicija. Kalvių kalviu paskelb
tas Antanas Dudinskas 
čios” kolchozo.

iš “An-

Gegužės 19-25 Vilniuj 
progra-ansamblis “Lietuva” 

moj “Dainuojame žmogui” — 
pasirodė su naujomis dainomis 
ir tautiniais šokiais. Gimtajame 
Krašte įdėta ansamblio nuotrau
ka rodo naujus ansamblininkų 
drabužius, kuriuos sukūrė daili
ninkai R. Songailaitė ir J. Bal
čikonis. Moterų pečius gaubian
čios skaros, atrodo, jau nebeturi 
lietuviškų audinių motyvų (taip 
pamažu niveliuojamas drabu
žių lietuviškas savaimingumas).

— Pagarsėjęs Vilniaus vaikų
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Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana apie 1908-1909 metus.

“Kilti ir kelti. Dulkių pasauly 
veikliai tarnauti Šviesos pasau
liui”.

Jos gyvenimo kelias toks ir 
buvo.

choras “Ąžuoliukas”, vadovauja
mas muziko Hermano Parel- 
šteino, gegužės mėnesį koncer
tavo Rytų Vokietijos Magdebur
ge ir apylinkėse ir buvo apdova
notas aukso medaliu. Choro 
programa buvo skirta R. Vokie
tijos — Sovietų Sąjungos drau
gystės festivaliui. Choras ne 
kartą yra koncertavęs R. Berly
ne, Maskvoj, Leningrade, 

— Lietuvos nusipelniusių me
no veikėjų garbės vardai yra su
teikti Kauno dramos teatro akto
rei Reginai Varnaitei-Eidukai- 
tienei ir dailininkui Česlovui 
Kontrimui.

— Šioj skilty jau buvo rašy
ta, kad gegužės 24 į Rašytojų 
sąjungą priimti keli nauji nariai. 
Čia apie juos duodam kiek žinių.

Poetas Henrikas Čigriejus gi
mė 1933 Vidugirių kaime, Pa
svalio rajone. Vilniaus universi
tete 1958 baigė lietuvių k. ir li
teratūros studijas. Savo specia
lybės dalykus dėsto Vilniaus 
Kooperacijos technikume. Yra 
išleidęs dvi poezijos knygas:

“Metų šviesos” (1971) ir “Nedy- 
lanti lauko delčia” (1977).

Beletristas-apybraižininkas 
Edvardas Uldukis gimė 1932 
prie Polocko. 1963 neakivaiz
diniu būdu Vilniaus universite
te baigė žurnalistiką. Dirba Tie
sos korespondentu Klaipėdoj. 
Literatūroj reiškiasi nuo 1960. 
Yra išleistos kelios jo apybrai
žų, pasakojimų, scenarijų kny
gos: “Vanagai iš anapus” (1960), 
“Į naujas aukštumas” (1967), 
“Juodos ašaros” (1968), “Rau
donasis žemaitis” (1970), “Lai
mėti mėnesiai” (1975), “Aštun
tasis Divonio jūreivis” (1976), 
“Takas per jūrą” (1976).

Literatūros kritikas Albertas 
Zalatorius jau seniai žinomas li
teratūros kritikos pasauly, kaž
kodėl tik dabar priimtas į Ra
šytojų sąjungą. Jis gimė 1932 
Karvelių k., netoli Panevėžio. 
1956 Vilniaus universitete baigė 
lietuvių k. ir literatūros studijas. 
Už studiją “Lietuvių apsakymo 
raida ir poetika” (išleista 1971) 
1968 gavo filologijos mokslų 
kandidato laipsnį. Dirba Lietu
vių kalbos ir literatūros institu
te. Parengė spaudai Šatrijos Ra
ganos raštų dvitomį, sudarė no
velių antologiją “Lietuvių tary
binė novelė” (1969), kartu su V. 
Vanagu ir J. Petroniu sudarė 
“Literatūros terminų žodyną” 
(1962), yra paskelbęs per 60 
straipsnių literatūrinėmis temo
mis.

Labai veiklus literatūros kriti
kas Alfredas Guščius taip pat il
gai nebuvo priimtas j Rašvtoiu 

sąjungą. Jis gimė 1940 Mardosų
k., dabartiniame Plungės rajone. 
1968 Vilniaus universitete baigė 
lietuvių k. ir literatūros studijas. 
Dirba Komjaunimo Tiesos re
dakcijoj. Iš daugybės jo parašy
tų ir periodinėj spaudoj paskelb
tų recenzijų sudaryta kritikos 
rinktinė “Tiesės 
(1976).

ir zigzagai”

Epšteinaitė-
Jonavoj. Vil-

Vertėja Dalija 
Kyjv gimė 1937 
niaus universitete studijavo isto
riją. 1961 Maskvoje baigė M. 
Gorkio vardo literatūros institu
tą. Dirba vertėja Valstybiniame 
Lietuvos televizijos ir radijo ko
mitete. Į rusų kalbą yra išvertu
si K. Borutos, M. Pečkauskai
tės, V. Bubnio, R. Kašausko ir 
kitų veikalų.

— Šių metų “Poezijos pava
sario” poezijos premija paskirta 
Vaciui Reimeriui už ką tik iš
leistą eilėraščių rinkinį “Vėjo 
vynas”, metinė “Salomėjos Nė
ries kolūkio” premija paskirta 
poetui Mykolui Karčiauskui už 
poemėlę “Žvirgždės poema”.

— Vilniaus dainų šventėj, ku
rios šūkis “Spaliui mūsų darbas 
ir daina”, buvo sutelkta per aš
tuonis tūkstančius dainininkų. 
Moksleivių dainų šventės buvo 
Kaune ir Panevėžy. ,

— Pabaltijo taikomosios dai
lės paroda, neseniai vykusi Na- 
palo sostinėj, perkelta į Indijos 
sostinę New Delhi.

— Vilniuj gastroliavo Švedijos 
baleto trupė. Operos ir baleto 
rūmuose rodė kelis vienaveiks
mius baletus.

— Rygoj vykusiame kino festi
valy Lietuvos filmininkai laimė
jo dvi premijas: už filmą “Sody
bų tuštėjimo metas” ir biografi
nį filmą “Antanas Sniečkus”. 
Tuos pačius ir dar kelis filmus 
Lietuvos filmininkai rodė ir 
Maskvoj (gegužės 11-12). Ten 
filmai buvo rodomi Centrinių 
kino namų salėj. Apie Lietuvoj 
pagamintus propagandinius fil
mus rusų kritikų pasisakymai 
buvo palankūs.

— Spaudai ruošiama B. Zub- 
ricko knyga “Tarybų Lietuvos 
chorai” (1940-1970). Veikalo 
problemos gegužės 30 buvo 
svarstomos Kompozitorių są
jungos muzikologų sekcijos su
sirinkime.

Pr. N.

NAUJA 
PLOKŠTELĖ

Laša laiko lašai, Brocktono 
Šv. Kazimiero choro, vadovauja
mo muz. J. Gaidelio, įdainuota: 
Malda už Tėvynę, Tėviškės lau
kai, Žolė žydėjo, Ant kalno kle
velis, Augo putinas, Piovė lan
koj šieną, Pasėjau dobilą, Šiau
rės pašvaistė, kantata “Lietuviš
kam žodžiui”. Kaina 6 dol., per
siuntimui 50 c. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.
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Globoja LŠST Naujosios Anglijos Rinktinė
55 Welles Avė., Dorchester, Mass. 02124

PRISIMENANT Š. V. MINGĖLĄ
Balandžio 29 Detroite mirė 

Šaulys žurnalistas Vladas Min- 
gėla. Nuo pat Stasio Butkaus 
Saulių kuopos įsisteigimo jis 
buvo valdybos nariu, o paskuti
niuosius 6 metus — LŠST 
centro valdybos nariu ir spaudos 
ir informacijos skyriaus vadovu. 
Nors Naujosios Anglijos Saulių 
kuopas skyrė tūkstančiai mylių, 
tačiau jis buvo gerai pažįstamas 
ir nepaprastai artimas šaulišką 
darbą dirbantiesiem. Palaikė ry- 
Sius ne tik su rinktinės pirmi
ninku, bet susiraSinėjo su Jono 
Vanagaičio kuopos sekretore E. 
Juciūtė, Dr. Vinco Kudirkos 
kuopos sekretore E. Gorodec- 

kiene ir kitais.
Asmeniškai Vladą Mingėlą 

pažinau pirmoj LŠST kultūrinėj 
savaitėj Dainavoj. Buvo nepa
prastai judrus, visur bėgo, tvar
kė, paskaitas skaitė, diskutavo, 
kėlė sumanymus ir juos, kaip 
šauliui dera, narsiai gynė.

1972 vėl susitikom trečioj 
LŠST kultūrinėj savaitėj Kenne- 
bunkport, Maine. Po ilgos vargi
nančios kelionės neatrodė pa
vargęs. Mielai sutiko būti kultū
rinės savaitės korespondentu ir 
kruopščiai rinko medžiagą 
spaudai. Nesiskundė sunku
mais, o praleidęs savaitę ne
paprastai gražioj vasarvietėj, at
rodė pailsėjęs ir energingas. 
Žadėjo kuo plačiausiai aprašy
ti spaudoj kultūrinę savaitę, ir 
man, kaip tos savaitės vadovui, 
buvo didelis džiaugsmas turėti 
šiam darbui profesionalą žurna
listą. Tačiau, kai savo džiaugs
mu bandžiau pasidalyti su jo 
artimesniais draugais, buvau 
nuoširdžiai perspėtas, kad Vla
das jau nebeturi buvusios ener
gijos ir plačių aprašymų galim 
ir nematyti. . .

Pernai paskutinį kartą teko jį 
susitikti Toronte, LŠST visuo
tiniame atstovų suvažiavime. 
Scenoj Vlado tariamas žodis nu
trūko. Pastebėjau, kaip staiga 
ranka pačiupo kraštą kalbėtojui 
paruošto stalo ir virpėdama jo 
laikėsi. Nesupratau nei aš, nei 
salėj esantieji atstovai, kas įvy
ko. Tik vėliau, pertraukos metu, 
besikalbant su jo žmona Lidija, 
atsiskleidė visa paslaptis: Vla
das atvyko į Torontą turėdamas 
nepaprastai aukštą kraujo spau
dimą ir skausmus krūtinėj. Tada 
tik supratau, kad scenoj jis per
gyveno nedidelį širdies smūgį, 
nes keliom sekundėm buvo ne
tekęs sąmonės. Tik geležinė 
ranka neleido jam parkristi, o 
tvirta valia vėl pažadino, taip, 
kad salėj niekas ir nesuprato, 
kas įvyko.

Nei daktarai, nei žmona nepa
jėgė jo nuo važiavimo į suva
žiavimą atkalbėti. Jis buvo pa
reigos žmogus. Kaip Sąjungos 
spaudos ir informacijos vado
vas ir centro valdybos narys, 
jautė pareigą suvažiavimui duoti 
savo skyriaus ataskaitą ir garbin
gai baigti savo kadenciją. Deja, 
ir šiam dvasios milžinui teko 
pasiduoti: skausmai krūtinėj jau 
neleido jam asmeniškai atlikti 
ataskaitinio pranešimo — jį pa
vadavo žmona Lidija.

Nepaprastai prislėgtas grįžo 
iš suvažiavimo. Tai buvo matyti 
jo laiškuose, kuriuose ir skun
dės, ir apgailestavo, ir net atsi

Buv. LŠST Spaudos ir Informacijos vadovui, šauliui 

VLADUI MINGĖLAI
mirus, jo žmoną Lidiją ir šeimos narius skausmo dienose 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jono Vanagaičio šaulių kuopa
Bostone

prašinėjo, nors nebuvo nė vieno 
užgavęs ar įžeidęs . . .

Paskutiniame šių metų vasa
rio mėn. laiškely skundės: “Aš 
vis dar sirguliuoju širdimi. Nors 
išbuvau ligoninėje visą mėnesį, 
bet, truputį išėjus pasivaikš
čioti, ima baisiai skaudėti krū
tinę, skauda net naktį, paža
dina iš miego . . . Naudoju nitro
gliceriną, dr. vėl siūlo gulti li
goninėn operacijai. . .”

Ir štai po dviejų mėnesių 
spaudoj skaitom, kad Vladas 
Mingėlą jau palydėtas amžiny
bėn. Naujosios Anglijos šaulių 
kuopose Vladas Mingėlą buvo 
prisimintas ir pagerbtas tylos ir 
susikaupimo minute.

J.S.

Paminklas žuvusiem 
ginant Lietuvos laisvę

Šv. Kazimiero parapijos kle
bono kun. A. Miciūno, MIC, 
paskatinta, Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa imasi iniciatyvos 
šios parapijos bažnyčios švento
riuj pastatyti Worcesterio lietu
vių vardu paminklą žuvusiem 
Lietuvos laisvę ginant.

Šiuo paminklu numatoma pa
gerbti visus, neišskiriant net gi
lioj senovėj žuvusių. Kiek ten 
gražių pavyzdžių! Pilėnai ir 
dabar visus jaudina. 1864 sukilė
lis Titas Dalevskis, rusam jį 
sušaudant, šaukė: “Mylėjau sa
vo tėvynę, kovojau, ir man ma
lonu už ją atiduoti savo gyvy
bę!” Kiek žuvo ištremtų Sibire 
už maldaknygę, už lietuvišką 
spausdintą ar gyvą žodį! Kada 
1918 Lietuva kėlės laisvam gy
venimui, savanoriai kūrėjai pir
mieji sudėjo kraujo auką ant tė
vynės laisvės aukuro. Pirmoji 
auka — Povilas Lukšys, pirmoji 
karininkų auka — Antanas Juo
zapavičius. Kraujo aukomis bu
vo užtikrinta Lietuvai ne
priklausomybė. Laisvoji Lietuva 
išaugino Šaulių Sąjungą, kuri 
žygiavo šalia kariuomenės. 
Kiekviename pavojuje šauliai 
buvo pirmieji kariuomenės pa
dėjėjai.

1940 sovietiniam tankam su
naikinus Lietuvos nepriklauso
mybę, raudonoji ir vėliau rudoji 
Lietuvos okupacija pareikalavo 
naujų aukų. 1944 prasidėjęs so
vietinis teroras per 10 metų 
be pasigailėjimo naikino Lietu
vos jaunimą, kurių kūnais daž
nai būdavo nuklojamos miestų 
aikštės . . .

Partizanų pralietas kraujas 
išugdė naujus kovotojus, kaip 
Romas Kalanta, M. Tamonis ir 
daugelis kitų. Jų tarpe randam 
vyskupą Borisevičių, kurį 1947 
komunistai sušaudė, arkivys
kupą M. Reinį, kuris 1953 Vla
dimiro kalėjime buvo nukankin
tas. Po jų atsirado tūkstančiai 
nežinomų aukų. . .

Jų visų garbei ir šventam 
atminimui statomas šis pamink
las. Jis primins laisvojo pasau
lio lietuviam visus žuvusius Lie
tuvos laisvę ginant ir paskatins 
tęsti kovą už Lietuvos laisvės 
atstatymą. Pavergtiesiem tėvy
nėj bus naujas vilties žiburys.

Vieni, be laisvojo pasaulio 
lietuvių finansinės paramos, šio

JONO VANAGAIČIO
ŠAULIŲ KUOPA
BOSTON, MASS.

Gegužės 15, lietuvių karo ve
teranų Dariaus 317 posto pa
kviesta, kuopa su vėliava daly
vavo Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj pamaldose, ku
rios buvo veteranų užprašytos 
už Lietuvą ir žuvusius karius.

Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė klebonas kun. A. Baltru- 
šiūnas. Po pamaldų šauliai bu
vo pakviesti į posto patalpose 
ruošiamus pusryčius.

Pusryčių metu kuopos pirm. J. 
Stašaitis savo kalboj prisiminė, 
kad šiomis dienomis sukako 5 
metai, kai Lietuvoj jaunuolis Ro
mas Kalanta susidegino, šaukda
mas “Laisvės Lietuvai”. Taip 
pat buvo prisiminta, kad 1964, 
jam vadovaujant Brocktono šau
lių kuopai, buvo pradėtas nuo
širdus bendradarbiavimas su 
Dariaus 317 postu. Dalyvauta 
bendrose iškylose, šaudymo 
varžybose ir pan.

Dėkojant už pakvietimą, pos
to komandantui įteiktas Lietu
vos Šaulių Sąjungos leidinys 

paminklo pastatyti neįstengsim. 
Todėl kreipiamės į Jus, organi
zacijų vadai, ir asmeniškai į Ta
ve, broli, sese lietuvi, prašyda
mi šiam kilniam tikslui aukų. 
Nė viena auka nebus per maža 
ar per didelė. Visos aukos at
skaitomos nuQ federalinių mo
kesčių. Aukas siųsti prašom šiuo 
adresu: Lithuanian Memorial 
Fund, c/o St. Casimir’s Church, 
41 Providence St., Worcester, 
Mass. 01610.

Paminklo Statybos Komitetas

DR. VINCO KUDIRKOS
ŠAULIŲ KUOPA
WORCESTER, MASS.

Gegužės 15 Maironio Parke į- 
vykusiame kuopos susirinkime 
kuopos pirm. A. Zenkus atidaro
majame žody prisiminė Romą 
Kalantą, kuris prieš penkerius 
metus susidegino Lietuvoj, rei
kalaudamas Lietuvai laisvės, ir 
šiomis dienomis Detroite mirusį 
šaulį žurnalistą Vladą Mingėlą. 
Jie buvo pagerbti tylos minu
te. Taip pat padėkota visom 
šaulėm, dirbusiom Aubum-Mall 
Lietuvių Organizacijų Tarybos 
surengtame festivaly.

Pranešta apie LŠST centro 
valdybos ruošiamą Union Pier 
savaitgalį liepos 2-4. Perskaity
tas karo veteranų kvietimas da
lyvauti gegužės 29 mirusių karių 
minėjime. Nutarta jame daly
vauti. Taip pat nutarta Lietuvos 
Skautybės Fondui paskirti auką.

Šaulys K. Kriaučiūnas, gy
venąs Providence, R.I., pranešė, 
kad rugpiūčio 7 švęs 75 metų 
sukaktį. Ta proga Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj bus mišių 
auka. Pakvietė kuopos narius 
minėjime dalyvauti.

Birželio 19 Maironio Parke 
buvo suruoštos šaudymo varžy
bos. Ta proga įvyko gegužinė, 
kurios metu buvo pagerbti visi 
tėvai.

Šiame susirinkime dalyvavo 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. A. Miciūnas. Ji prane
šė, kad norima Šv. Kazimiero 
parapijos šventoriuj pastatyti 
žuvusiųjų atminimui paminklą. 
Sudarytas komitetas, kurį nu
matoma dar papildyti.

-o-
Gegužės 28 Dr. Vinco Kudir

kos šaulių kuopa Maironio Par
ke surengė metinį koncertą. Pro
gramą atliko Montrealio Aušros 
Vartų parapijos mišrus choras, 
vadovaujamas muzikės M. Do- 
nais-Roch. Akomponavo D. 
Saint-Pierre Martel. Didelė salė 
neįstengė sutalpinti visų svečių, 
kurie buvo suvažiavę iš Bosto
no, Brocktono, Providence, 

“Lithuania: the Outpost ofFree- 
dom”. Po to ilgesnį žodį tarė 
lietuvių karių Ramovės Bostono 
skyriaus pirm. J. Vizbaras. Jis 
kalbėjo apie posto patrono Da
riaus ir Girėno skridimą per 
Atlantą į Lietuvą ir jų žuvimą 
Vokietijoj. Giminingų organi
zacijų bendradarbiavimo po
būdį suorganizavo Dariaus 
posto ir Ramovės Bostono sky
riaus narys S. Trepenskis.

Tą pat dieną 1 vai. po pietų 
įvyko Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos valdybos posėdis, kuria
me kuopon nariais priimti šie 
kandidatai: Bostono tautinių šo
kių vadovė Ona Ivaškienė, Bos
tono šachmatininkų būrelio va
dovas Kazys Merkis ir Bostono 
Balfo skyriaus pirm. Antanas 
Andriulionis.

2 vai. Stašaičių sodyboj Dor- 
chestery įvyko bendras jaunimo 
Geležinio Vilko ir Jono Vanagai
čio kuopų iškilmingas susirinki
mas. Susirinkimui pirmininkavo 
Jono Vanagaičio kuopos pir
mininkas. Iškilmingoj daly buvo 
paminėta Romo Kalantas pen- 
kerių metų mirties sukaktis. Ty
los susikaupimo minute pagerb
ti visi žuvusieji Lietuvos laisvę 
ginant.

Šaulio priesaiką davė ir tapo 
Lietuvos šauliais šie šauliai kan
didatai: Geležinio Vilko jauni
mo kuopos nariai Jonas Stun
džia ir Lidija Kontautaitė ir Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos nariai 
dr. Romas Dovydaitis ir inž. An
tanas Kriščiūnas.

Po to šauliai buvo supažindin
ti su žurnalistu, Kario žurnalo 
bendradarbiu ir karių veteranų 
Ramovės Bostono skyriaus pir
mininku J. Vizbaru.

J. Vizbaras savo kalboj realiai

Lowelio ir kitų lietuvių koloni
jų-

Naujos šviesos, spalvingi 12 
asmenų gėlėmis papuošti stalai 
įnešė didelio puošnumo. Kon
certą atidarė kuopos pirm. A. 
Zenkus.

Programa pradėta tradicine 
daina Kur giria žaliuoja — J. 
Gudavičiaus. Po to dainuota: Už 
jūrelių, už marelių — Bendo- 
riaus, Per girią giružėlę — A. 
Račiūno, Prie šaltinėlio — M. 
Frank (prancūzų daina), Atsikė
lus ankstųjį rytelį — V.K. Ba
naičio ir Eisim grybus vajavot 
— J. Juzeliūno.

Pertrauko metu dainavo vyrų 
oktetas. Jiem vadovavo ir akom
ponavo choro vadovė M. Donais- 
Roch. Oktetas padainavo: Suai- 
dės vėl laisvės dainos — žo
džiai K. Žirgulio, muz. S. So
deikos, Lauksiu tavęs ateinant — 
žodžiai Z. Lapino, muz. A. 
Raudonikio.

Antroj daly choras dainavo: 
Šiaurės pašvaistė — žodžiai B. 
Brazdžionio, muz. S. Sodeikos, 
Lietuva brangi — melodija J. 
Naujalio, J. Juzeliūno. Koncer
tas baigtas įvairiomis operų iš
traukomis: G. Verdi “Nabuc- 
co”, B. Smetanos “Parduotoji 
nuotaka”, V. Klovos “Pilėnai”. 
Priedui publika išprašė dar dvi 
dainas.

Koncertą užbaigus, choro va
dovė ir akompaniatorė buvo pa
puoštos rožių korsažais.

Choro vadovė muzikė M. Do- 
nais-Roch yra prancūzų kilmės, 
nepaprastai pamilusi lietuviškas 
dainas. Jau daugelį metų vado
vauja Aušros Vartų parapijos 
chorui. Chorą sudaro įvairiaus 
amžiaus choristai. Netrūksta ir 
jaunimo. Ne visas choras 
buvo atvykęs, bet savo gražiai 
atlikta programa paliko mie
lus prisiminimus. Choro seniū
nas — H. Celtorius. Jis tvarko 
visus choro einamuosius reika
lus. Koordinatorius — solistas 
A. Keblys.

Jono Vanagaičio šaulių kuopos pirmininkas įteikia Dariaus 
posto vadui LŠST leidinį Lithuania — the Outpost of Free- 
dom. Kairėje sėdi ramovėnų pirmininkas J. Vizbaras, deši
nėje stovi St. Trepenskis.

Iškilmingu pasižadėjimu šauliais tampa: dr. R. Dovydaitis, 
L. Kontautaitė, J. Stundžia ir inž. A. Kriščiūnas. Pasiža
dėjimą priima kuopos pirmininkas J. Stašaitis, prie vėlia
vos K. Šimėnas.

apibūdino ramovėnų veiklą ir 
padėtį lietuvių išeivijoj ir prita
rė abiejų organizacijų gražiam 
bendradarbiavimui. Jo kalba 
buvo palydėta ilgais pritarimo 
plojimais.

Toliau ėjo dr. Romo Dovy
daičio paskaita. Tenka pažymė
ti, kad dr. R. Dovydaitis yra bu
vęs Martyno Jankaus šaulių kuo
pos narys. Perkeltas į Jono Va
nagaičio kuopą, nes apsigyveno 
Bostone, Jono Vanagaičio kuo
pos administruojamojteritorijoj.

Dr. R. Dovydaitis šiuo metu 
yra pasaulinio garso Lahey 
Clinic gydytojo rezidento parei
gose, jau trečiuosius metus pra
dėjęs rentgenologijos specia- 
lizavimesi. 1976 LŠST kultūri
nėj savaitėj šauliam skaitė pa
skaitą apie girtavimą, kuri ne
paprastai sudomino visus sto
vyklautojus.

Šios dienos paskaitoj supa
žindino šaulius su naujausiais

Šis “Lietuvos Šaulių Gre
tose” puslapis yra paskutinis 
prieš vasaros atostogas. Sky
riaus redakcija visiem skai
tytojam linki stiprinančių 
atostogų.

Koncertą baigus, Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. A. 
Miciūnas sukalbėjo šauliam pri
taikytą maldą, ir visi svečiai 
buvo pavaišinti puikia sesių šau
lių pagaminta vakariene. Vaka
rienės metu veikė baras, buvo 
gausi loterija ir šokiai, grojant 
geram orkestrui.

Kitą dieną Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj mišių metu 
giedojo choras, vadovaujant 
muz. M. Donais-Roch ir vargo
nais grojant D. Saint-Pierre Mar
tel. Kun. A. Miciūnas, MIC, 
chorui nuoširdžiai padėkojo. Po 
mišių gausus lietuvių būrys 
choristus palydėjo iki Montrea
lio autobuso. Linkėjo laimingos 
kelionės, ir ne vienas tarė: “Iki 
pasimatymo!”

-o-
Gegužės 29 šaulių kuopa, lie

tuvių karo veteranų pakviesta, 
organizuotai su vėliavomis daly
vavo parade ir mirusiųjų pager
bimo apeigose, nes gegužės 30 
Amerika švenčia kapų puošimo 
dieną. Tą dieną pagerbiami visi 
žuvusieji kariai. Pagerbdami šio 
krašto mirusius didvyrius, prisi
minėm ir savo tautos didvyrius, 
kurių kapais nuklota ne tik Lie
tuvos žemelė, bet ir neišmatuo
jamas šaltasis Sibiras.

J.M.

Dr. Romas Dovydaitis pa
skaitos metu demonstruoja 
rentgeno nuotraukas.

rentgeno ir kitais aparatais. Pa
demonstravo rentgeno nuotrau
kas, iš kurių gydytojai specia
listai tegali nustatyti ligas žmo
gaus kūne ar kituose organuose. 
Po paskaitos atsakė į duodamus 
klausimus. Paskaita buvo ne
paprastai įdomi ir naudinga.

Po to buvo perskaitytas LŠST 
centro valdybos ruošiamo Šau
lių Vadovo turinys, padaryti pra
nešimai iš Joninių, kapų lanky
mo, kelionės į Maironio Parke 
ruošiamą šaulių vakarą ir kultū
rinių savaitgalių.

Susirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Po susirinkimo visi buvo pa
kviesti kavutei.

Tenka pasidžiaugti, kad susi
rinkimas buvo gausus, turėta ir 
svečių. Be minėto Ramovės Bos
tono skyriaus pirm. J. Vizbaro, 
tenka paminėti p. Grauslį iš 
Hudson, N.H., kurio dvi dukros 
ir sūnus yra jaunimo kuopos na
riai. Šauliai komp. J. Gaidelis, 
J. Babravičius ir P. Naruševi
čius atvyko su žmonomis, ku
rias labai norėtume matyti šau
lių eilėse. Svečių tarpe taip pat 
buvo a.a. kpt. D. Meižio žmo
na — B. Meižienė iš Brocktono.

-o-
Gegužės 28 Jono Vanagaičio 

šaulių kuopos nariai kartu su 
lietuvių karių veteranų Ramo
vės Bostono skyriaus nariais 
lankė mirusiųjų karių ir šauliu 
kapus, juos papuošdami gėlė

mis ir lietuviškomis vėliavėlė
mis. Tą dieną buvo aplankytos 
Forest Hill ir Naujosios Kalvari
jos kapinės.

Kitą dieną Jono Vanagaičio 
kuopos valdybos nariai aplankė 
Norvvoode palaidoto buv. Ramo
vės pirmininko Adomo Tumo ir 
kpt. A. Makaičio kapus.

Ramovės valdybos nariai tą 
pat dieną aplankė Brocktone pa
laidotų ramovėnų kapus.

J.S.
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LATVIAI IR ESTAI JUNGIASI 
Į ŽYGĮ VVASHINGTONE

Birželio 11 įvyko penktasis 
posėdis ryšium su pabaltiečių 
žygiu už žmogaus teises. Tai bu
vo antras posėdis, kuriame da
lyvavo latvių ir estų atstovai. 
Posėdžiaujant Detroito Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
Centre, latviai ir estai davė ga
lutinį sutikimą pilnai įsijungti į 
demonstracijos ruošą ir eigą.

Tame pačiame posėdy žygio 
ruošos egzekutyvinis komitetas 
pasiskirstė kai kuriomis pareigo
mis. Viktoras Nakas buvo iš
rinktas tęsti pirmininko parei
gas. Estas Raimund Tralla ir lat
vis Sigurds Rudzitis išrinkti vi
cepirmininkais. Kiti egzekuty- 
vinio komiteto nariai: Violeta 
Abariūtė, Rusnė Baltrušaitytė, 
Gintė Damušytė, Saulius Jan
kauskas, Milda Kupcikevičiūtė, 
Jonas Marcišauskas, Uldis Si- 
pols ir Gražina Vaškelis.

Kaip anksčiau skelbta, žygis 
įvyks Washingtone prie Lincol- 
no paminklo rugsėjo 24. Tiki
masi, jog jame dalyvaus pora 
tūkstančių pabaltiečių.

Šiuo metu egzekutyvinis ko
mitetas ruošia kvietimus prezi
dentui Carteriui, Aleksandrui 
Solženicynui ir įvairiem kong- 
resmanam. Komiteto paprašytas, 
vienas jaunas lietuvis ruošia pla
katus, kurie bus paskleisti po 
Šiaurės Amerikos pabaltiečių 
kolonijas ir išgarsins demonstra
ciją. Šis komitetas jau paruošė 
vietiniam demonstracijos ko
mitetam memorandumą, kuris 
apibrėžia pastarųjų pareigas. 
Spėjo surasti žmonių Philadel
phijoj, Chicagoj, Clevelande, 
Detroite ir Rochestery, kurie 
pradėtų vietinių komitetų steigi
mą.

ŽMOGAUS TEISĖS
(atkelta iš 3 vsl.)

Baigęs gimnaziją 1940, jis 
buvo įkalintas pirmosios So
vietų okupacijos metu. 1941 įsi
jungė į pogrindį prieš antrąjį 
nacinį, okupantą. 1946, stu
dentas, jis su broliu Stasiu įsi
jungė į partizanus kovoti prieš 
raudonąjį okupantą — Sovietų 
Sąjungą. 1947 sausio mėnesį 
su Rimvydu buvo prasiveržęs į 
Lenkiją susitikti su partizanų 
ryšininku iš Vakarų. Tais pa
čiais metais gruodžio 15 kartu 
su Kazimieru Pypliu-Audroniu 
prasiveržė į Vakarus ir pasiekė 
Skandinaviją su labai turtinga, 
gera dokumentacija apie padėtį 
okupuotoj Lietuvoj, depor
tacijas, partizanų judėji
mą, su Lietuvos katalikų laišku 
popiežiui Pijui XII, partizanų 
dainomis etc. 1948 birželio pra
džioj jis pasiekė su kitu re
zistencijos įgaliotiniu V. Vo
kietiją, kur 1948 liepos 7-9 Ba- 
den-Baden įvyko ok. Lietuvos 
rezistencijos įgaliotinių derybos 
su Vliku Lietuvos bylos reika
lais. Tada buvo pasirašytas Vli
ko ir ok. Lietuvos rezistencijos 
atstovų susitarimas, vadinamas 
Baden-Baden susitarimu. To 
susitarimo reikalu 1948.VII.12 
laiške prelatas M. Krupavičius 
taip man rašė:

“Dėkoju Tau už atsiųstus lie
pos 7d. svečius. Su jais susiti
kom ir šnektelėjom kalnuose po 
eglėmis . . . Pašnekesys nebuvo 
lengvas, bet gerai baigėsi. Turi
mose sąlygose nieko geresnio 
sulaukti nebuvo galima. Aš skai
tau pašnekesio rezultatus pavy
kusius — ir juos laikau didelės 
vertės. Taip baigėsi tik dėl to, 
kad dalyvavo PAŠEŠUPIŲ 
ŽMOGUS (mano pastaba — 
Juozas Lukša). Jei jo nebūtų 
su kitu dalyviu iš žuvėdrų že
mės, nieko nebūtų pasiekta. 
Ačiū Dievui. Ačiū ir Tau už į- 
dėtą į tą reikalą širdį ir darbą 
bei rūpestingumą. Keistas daly
kas. Įsitikinau dar daugiau, 
kad VLAKas gimė ne Lietuvoj ir 
kad ir dabar jo Lietuvoj nėra. 
Klustelk tuo klausimu ir paše- 
šupinio, bet tik akis į akį, be 
liudininkų.”

Galima pridurti tiek, kad iš 
Lukšos esu patyręs, jog Vlako

Kad žygis turi pabaltiečių 
veiksnių vieningą paramą, įrodo 
žygio garbės komiteto sąrašas. 
Į tą sąrašą įeina: dr. K. Bobe
lis, Altos pirmininkas; A.S. Ge
čys, JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas; G. Juozapavičiūtė, 
PLJS pirmininkė; A. Miner, Lie
tuvos vyčių pirmininkas; B. Nai
nys, PLB pirmininkas; J. Sima
navičius, KLB krašto valdybos 
pirmininkas; J. Valaitis, KLJS 
pirmininkas; dr. J. K. Valiūnas, 
Vliko pirmininkas; B. Zdanytė, 
JAV LJS pirmininkė. Iš latvių 
visuomenės į garbės komitetą 
įeina: dr. J. Riekstins, Ameri
can Latvian Association pirmi
ninkas; Uldis Sipols, American 
Latvian Youth Association pir
mininkas; dr. Ilgvars Spilners, 
World Federation of Free Lat- 
vians pirmininkas. Estas Ilmar 
Pleer, kuris pirmininkauja Es- 
tonian American National 
Council, taip pat įeina į garbės 
komitetą.

Kiekviena tautybė atskirai 
renka lėšas šio žygio išlaidom. 
Lietuvių finansų komitetas su
darytas Chicagoj. Jam pirminin
kauja dr. Jonas Valaitis; vicepir
mininkai — dr. Leonas Kriauče- 
liūnas ir dr. Antanas Razma. 
Prie komiteto priklauso ir du 
jaunuoliai: Ofelija Barškėtytė 
(sekretorė) ir Juozas Ivanauskas 
(iždininkas). Tas komitetas jau 
spėjo įsikorporuoti.

Aukas, mažesnes negu $5000, 
galima nurašyti nuo federalinių 
mokesčių. Čekiai rašomi Baltic 
Human Rights Rally, Inc. ir 
siunčiami šiuo adresu: 1617 
Fairway Lane, Naperville, IL 
60540.

Egzekutyvinis komitetas

aktą yra redagavęs Jonas Deks- 
nys, O BDPS — kitas žmogus, 
dabar esąs Vakaruose. Aišku, 
jie tai sukūrė ne vieni . . . Toks 
įspūdis yra, kad be Skrajūno ir 
Audronio atsiradimo Vakaruose 
1948 pradžioj su turtinga doku
mentacija apie rezistenciją ok. 
Lietuvoj VLIKui būtų buvusi 
sunki kova su BDPS ir VLAKu, 
tvirtinančiais, kad tos instituci
jos ok. Lietuvoj veikia ir įgalio
ja Vakaruose veikti kitus asme
nis, bet ne VLIKo vadovybę.

1949.III.31 raštu į ok. Lietu
vą, per Audronį, Lukša pranešė 
rezistencijos vadovybei krašte 
apie lietuvių veiksnių veiklą 
Vakaruose ir savo žygius, kaip 
geriau galima būti ryšius su 
kraštu iš Vakarų sutvarkyti ir 
rezistencijai krašte padėti.

Būdamas Vakaruose, Skrajū- 
nas-Daumantas-Lukša 1948- 
1950 laikotarpy dviem atvejais 
gavo svarbių žinių iš ok. Lietu
vos per rezistencijos įgaliotinį 
Rimvydą-Jurgį Krikščiūną, žu
vusį Lenkijoj. Tos Rimvydo 
persiųstos informacijos Lukšai 
labai sustiprino jo padėtį Va
karuose ir dar kartą parodė, 
kad jo informacijos apie rezis
tenciją krašte buvo tikros. Jos 
atskleidė, kad ok. Lietuvoj re
zistencija buvo susijungusi Lie
tuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio 
vardu, Sąjūdžio, kuris Lukšą- 
Daumantą paskyrė savo atstovu 
Vakaruose nuo 1949 spalio 14, 
t.y. kada Audronis, pasiekęs 
kraštą, buvo painformavęs apie 
tai, kas rezistencijai buvo svarbu 
žinoti apie lietuvių veiksnių 
veiklą Vakaruose. J. Lukša, bū
damas Vakaruose, parašė savo 
atsiminimus — “Partizanai už 
geležinės uždangos”, kurie 
buvo išleisti 1950 ir antrąkart 
1962 su papildymais.

1950 spalio 3 J. Lukša grįžo 
ok. Lietuvon su kitais dviem vy
rais — Benediktu Trumpiu (Ry
čiu) ir Širviu (Sakalu). Su Lukša 
ten būtų vykęs ir buvęs Lietu
vos kariuomenės kapitonas arti
leristas Jonas Kupstas, bet dėl 
automobilio nelaimės vykti ne
galėjo. Jis mirė Vakaruose 1974 
balandžio 20.

Grįžęs kraštan, J. Lukša, su
sisiekęs su Laisvės Kovų Sąjū
džio vadovybe, pranešė į Vaka
rus, kad šis rezistencijos sąjū-

Prel. Jonas Kučingis gegužės 29 atšventė savo kunigystės 40 metų sukaktį. Nuo
traukoje sukaktuvininkas prie bažnyčios su iškilmingų mišių metu asistavusiais sve
čiais kunigais ir dalimi parapiečių. Nuotr. L. Kanto

dis patvirtino Baden-Baden su
sitarimus ir jo paliktus sąjūdžio 
vardu ryšininkus Vakaruose — 
J. Brazaitį ir A. Aušrą.

Vėliau, 1951 balandžio 19, ok. 
Lietuvon nuvyko Julijonas Bū
tėnas ir Jonas Kukauskas, kuris 
ruošėsi ten vykti kartu su Luk
ša. Kaip žinom, J. Būtėnas ten 
greit žuvo. J. Lukša-Dauman
tas žuvo, kaip prileidžiama, 
1951 rugsėjo mėn. tarp Veiverių 
ir Prienų miškų, susidūręs su 
Sovietų saugumo pareigūnais.

Apie J. Daumantą-Lukšą daug 
jau buvo rašyta ir skelbta. Ti
kiu, kad dar daug bus apie jį 
rašoma ir skelbiama. Ir tai todėl, 
kad jis savo gyvenimu, savo žy
giais ne tik užfiksavo faktus, bet 
sukūrė Lietuvos kovotojų mitą, 
kuris istorijoj liks amžiais ir ro
dys, kaip lietuviai sunkiausio
mis sąlygomis, be pagalbos, 
kovojo dėl savo tautos laisvės.

Juozas Lukša-Daumantas bu
vo didelių gabumų vyras. Jis 
turėjo ir poetinį talentą, turėjo 
humoro ir sąmojo. Tai santūru
mo, atsargumo, kantrybės, nepa
prastos energijos ir drąsos vyras. 
Kietas principuose, tvirtas mora
lėj, religingas, nepaprastos in
tuicijos, nuoširdus ir atviras. 
Niekada nenusiminė nepasi
sekimuose, bet visada ieškojo 
būdų padaryti tai, kas galima. 
Jis yra ir liks pavyzdys patrioto, 
ginančio savo tautos laisvę.

Džiaugėsi, kad 194,8 gruodžio 
10 Jungt. Tautų Pilnaties buvo 
priimta Žmogaus Teisių Dekla
racija. J. Lukšai atrodė, kad tai 
yra didžiausias pasaulio kolek
tyvinės sąžinės balso pasireiški
mas. Žmogaus teisių negynimas, 
jam atrodė, būtų išdavimas prin
cipų, kurių laisvi žmonės visur 
laikosi ir kurie yra didžiausia 
žmonijos laimėta brangenybė.

Atvykęs su ginklo pagalba į 
Vakarus, J. Lukša laikėsi duotos 
priesaikos rezistencijos vadovy
bei ir laikė savo vyriška parei
ga grįžti į sunkų, ryžtingą, var
gingą gyvenimą, slapstantis 
krašte, ir liudyti pasauliui, kad 
lietuvių tauta nori laisvės, ne
priklausomybės ir turi ištverti 
sunkioj kovoj.

Lietuvoj, kaip neseniai rašė 
David Satter Londono “The Fi- 
nancial Times” ir “Le Matin de 
Paris”, yra keli slapti leidiniai. 
Ten neretai vyksta įvairūs lietu
vių patriotizmo reiškiniai. Nuo 
1976 lapkričio 25 ten veikia Hel
sinkio galutiniam susitarimui 
sekti žmonių grupė, kurių pa
reiškimai yra pasiekę Vakarus. 
Visa tai liudija ryžtingą lietuvių 
kovos dvasią. Lietuvių tauta 
siekia ir laukia žmogaus teisių 
įgyvendinimo, ir laisvės bei ne
priklausomybės .

Tragiškų birželio mėn. depor
tacijų prisiminimas ir Juozo 
Lukšos herojiška auka tebūnie 
mum paskatinimas sustiprėti 
veikloj dėl mūsų tautos laisvės, 
neieškant, kas mus skiria, bet 
kas jungia Lietuvos nepriklauso
mybės kovos kely.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

PAGERBTAS SUKAKTUVININKAS

LOS ANGELES, CALIF.

Ne eilinio asmens ir sukaktys 
ne eiliniu būdu minimos. Los 
Angeles lietuvių kolonija turėjo 
gerą progą parodyti savo pagar
bą asmeniui, kuris 30 savo ge
riausių ir darbingiausių metų 
pašventė jiem ugdyti ir globoti, 
o šalia to dar kunigo pašaukime 
ištikimai triūsė Los Angeles lie
tuvių ir kitur gyvenančių (ne
priklausomoj Lietuvoj, Vokieti
joj, Italijoj) tikinčiųjų gerovei 
per 40 metų. Savo kleboną Los 
Angeles lietuviai pagerbė įvai
riom progom ir sukakčių bei 
statybų pabaigtuvių atvejais. 
Gegužės 29 iškilmės vyko šio 
dvigubo jubiliejaus proga.

Dar prieš iškilmes buvo pa
skelbti straipsniai apie sukaktu
vininką prel. Joną A. Kučingį 
Darbininke ir Drauge. Lietuvių 
Dienų žurnalas paskyrė sukak
tuvininkui viršelį, o taip pat ne
maža teksto ir nuotraukų specia
liame numery. Neatsiliko ir vie
tinė, Los Angeles lietuvių, ra
dijo programa, kuri iškilmių iš
vakarėse perdavė sveikinimus ir 
šmaikščią kun. B. Markaičio, SJ, 
kalbą. Kun. Markaitis, buvęs lie
tuvių jėzuitų provincijolas, ne
laiko sau svetimais ir muzikos 
kompozicijos bei dailiojo žodžio 
įvairiose jo formose.

Sukaktuvinių iškilmių rytą 
prie Los Angeles Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonijos 
rinkosi vyrų būrys. Prelatas ir su 
juo kartu koncelebravę kunigai 
į bažnyčią buvo nulydėti su pro
cesija, lydimi parapijos komi

An ExceptionaLOpportunity 
Yvisit

V1NUS
VIA PAN AM CHARTER

9 day vacation. Moscow — Leningrad — 
Vilnius, including Air Transportation, 
Hotels. Meals and sightseeing...

Departing 1977-Nov.
1978-Feb., March & April

Fnom^640
For additional Information and Brochure contact your 
Travel Agent or

American Travel Abroad, Inc.
250 West 57th St., Nevv York 100 1 9 (212) 586-5230

Name . ....
Address .................................. ................................. ...
City ... i_____ ..._L Statė ___ . . Zip
Travel Agent __________  __________  .... _
Payment for your tour are held in a Special Escrow Account and meet the strict 
financial requirements of the CiviI Aeronautics Board.

teto ir S v. Vardo draugijos vyrų. 
Koncelebracinės mišias su pre
latu aukojo tėv. Stasys Kulbis, 
SJ, iš Montrealio, tėv. Korneli
jus Bučmys, OFM, iš Brookly
no, prof. kun. Antanas Rubšys iš 
New Yorko, kun. Vytautas Palu
binskas iš Santa Monica, Calif., ir 
vietos vikaras kun. dr. Algirdas 
Olšauskas.

Šv. Mišių metu skaitymus iš 
Šv. Rašto atliko Los Angeles 
Altos pirm. Vytautas Čekanaus
kas, o specialų pamokslą pasakė 
Manhattan kolegijos profesorius 
kun. Antanas Rubšys. Šia proga 
įvesta ir naujovė — prieš auko
jimą sukaktuvininką bažnyčioj 
dar sveikino pasauliečių vardu 
Šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos vedėjas Vladas Pažiūra ir 
lietuviško jaunimo atstovė Ra
moną Alsėikaitė. Padėkos žodį 
tarė ir pats sukaktuvininkas.

Mišių metu giedojo komp. 
Broniaus Budriūno vadovauja
mas Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos choras. Solo giedojo solis
tės Florencija Korsak ir Janina 
Čekanauskienė.

Po liturginės dalies bažnyčioj 
kitos iškilmės vyko parapijos di
džiojoj salėj. Čia sukaktuvininką 
sveikino organizacijų atstovai 
grupėmis, o taip pat ir visi pa- 
rapiečiai. Sveikinimus ir dova
nas įteikė Lietuvių Bendruo
menė, parapijos choras, jaunimo 
ansamblis, ateitininkai, birutie
tės, šauliai, Moterų sąjunga, 
Santa Monica atstovai ir kt. Į- 
vertinant sukaktuvininko darbą, 
gauta nemaža sveikinimų ir raš
tu — telegramomis ir laiškais. 
—KBč.

iš viSuR

— O. Bačkienė, dalyvaudama 
Congressional Club misijų šefų 
žmonoms surengtame priėmi
me, ta pačia proga aplankė ir 
tarptautinį lėlių muziejų, lai
komą tose patalpose. Beveik 
visų kraštų buvo įvairios tauti
niais drabužiais papuoštos lėlės, 
tik jų tarpe nesimatė lietuviš
kos lėlės. O. Bačkienė paprašė 
to muziejaus direktorę Mrs. 
Henry O. Talle, kad priimtų ir 
lietuvišką lėlę kaip mūsų tau
tinių drabužių reprezentantę. 
Direktorei sutikus, tautiškais 
drabužiais papuošta lėlė, paga
minta R. Petrutienės, gegužės 
17 buvo perduota muziejaus ve
dėjai. Tose pačiose patalpose 
yra vienas salionas, skirtas spe
cialiai visų Amerikos preziden
tienių manekenam. Jie aprengti 
drabužiais, kuriuos jos dėvėjo 
inauguracijos metu. Tai graži 
įvairių epochų reprezentacija. 
Tas klubas egzistuoja jau 69 
metai, ir, kaip Donnie Radclifte 
“VVashington Post” išsireiškė, 
jis yra “bastion of power”. Con
gressional Club prezidentė yra 
Doris McClory, kuri š.m. gegu
žės 19 padarė priėmimą poniai 
Rosalynn Carter, kuriame daly
vavo svečių tūkstantis su viršum.

— Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos centro val
dyba birželio 10 Chicagoj, Jau
nimo Centre, posėdžiavo ir nu
tarė paskirti Lietuvos vyčių sei
mui 50 dol., Ateitininkų kong
resui 250 dol. ir Amerikos Lie
tuvių Katalikų Tarnybai 1000 
dol.

— Valdas Adamkus paskirtas 
JAV aplinkos apsaugos agentū
ros Vidurio vakarų regiono vice- 
administratorium. Jo veiklos 
centras yra Chicagoj. Regioną 
sudaro Illinois, Indiana, Michi- 
gan, Minnesota, Ohio ir Wis- 
consin valstijos. Šiame EPĄ 
regione gyvena 20 proc. JAV 
gyventojų ir yra susitelkę 25 
proc. visos pramonės.

— Lietuvių tautinių šokių mo
kytojų bei vadovų kursai ruošia
mi rugpiūčio 21-28 Dainavoj.

— Dail. Henrikas Šalkauskas 
konkųrsinėj dailės parodoj Bris- 
banėj, Australijoj, dalyvavo su 
vienu savo kūriniu ir laimėjo 
pirmąją šios parodos 1000 dol. 
premiją.

— Muziko Alberto Celnos pa
gerbimą suruošė Melboumo 
lietuviai. A. Čelna “Dainos” 
chorui vadovavo 28 metus, per 
kuriuos choras pasiekė aukštą 
meninį lygį. Šiuo metu chorui 
vadovauja muz. Danutė Levic
kienė.
— Marija Jurgutienė, birželio 
3 kalbėdama telefonu su savo 
vyru muz. Aloyzu Jurgučiu, da
bar gyvenančiu Chicagoj, pra
nešė, kad gegužės 25 ji oficia
liai atsisakė sovietinės piliety
bės. M. Jurgutienė, stengdama
si išvykti iš okupuotos Lietu
vos, jau yra padavusi 12 vizos 
prašymų Sovietų valdžiai, 4 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
komisijai ir vieną JAV prezi
dentui Carteriui. (LIS)

— Skulptorius Antanas Mon- 
čys, gyvenąs ir kuriąs Paryžiuj, 
balandžio 21 — birželio 8 su 
viena pusketvirto metro aukščio 
skulptūra dalyvavo “Salon de 
Mai” parodoj Paryžiuj. Su trim 
didelėm skulptūrom jis įsijungė 
į parodą “Contradiction 77”, ku
ri Paryžiuj “American Center” 
patalpose atidaryta birželio 8 
ir tęsis iki lapkričio mėnesio.

— Etninių grupių enciklo
pediją anglų kalba leidžia Hart
fordo universitetas. Leidėjai 
bendradarbiu pakvietė ir Arūną 
Ališauską, kuris Londono uni
versitete, Kanadoj, dėsto istoriją.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Vyt. V. Ancikas, Yorktown,
N.Y., V. C. Duoba, Northport,
N.Y., E. Grebliūnas, E. North- 
port, N.Y. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
prenumerata visiem skaitytojam 
12 dol. metam.
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HAPPY FOURTH OF JULY

HAPPY FOURTH OF JULY
JO—VIN DECORATORS INC.

All Work Done in Our Factory. 
Specialiste In Custom Made Drapery 
& Drapery Cleaning, Expert Take 
Down & Rehanging Service. No 
Shrinkage, Even Hems. Shop At 
Home Service. Estlmates no 
Obllgatlon. Large Selection of 
Fabrlcs. Visit our Factory Showroom. 
Ask About Our Conditlonal 
Guarantee, 441-9350 94-21 JAMAICA 

AVĖ. VVOODHAVEN

HAPPY FOURTH OF JULY
AFFILIATED

COMMERCIAL GROUP 
INC.

19 SYLVAN AVENUE
ENGLEVVOOD CLIFFS, N.J.

CALL 201 886*0880

HAPPY FOURTH OF JULY 
HENRY K. DAVIES & CO. INC.

PACKAGES OF CHEMICALS 
GLEN ROCK, N.J.

479 ROAD STREET P.O. BOX 56
TELE.: (201) 652-3440

HAPPY FOURTH OF JULY 
JONĖS 

HARDVVARE
600 POMPTON TPKE 

POMPTON PLAINS, NEW JERSEY 
201 835-0993

HAPPY FOURTH OF JULY
PHILADELPHIA 
MOULDING CO.

FRANK LERRO PROPR.
225 N. 13TH ST. PHILADELPHIA, PA. 

(215) LO 4-5550

HAPPY FOURTH OF JULY
FISHERMAN III
60 HENRY STREET

CALL FOR OUR DAILY SPĖCIALS VVHOLESALE 
AND RETAfL 875*7547 FREE ROME DELIVERY 

FRESH FISH DAILY HOME COOKEO FOOD 
SERVED ALSO PREPARED TO TAKE OUT

\
HAPPY FOURTH OF JULY 
TONY’S PHARMACY

OPEN 7 DAYS A VVEEK A FAMILY PLACE 
1812 E. 2ND STREET SCOTCH PLAINS, N J.

CALL 201 322-4283

HAPPY FOURTH OF JULY 
THE FARM HOUSE 

RESTAURANT
"For chicken, riba, pork chops, ham hocks, 
sweet potato or apple ple, the FARM HOUSE is 
a buy worth notlng”—Mlml Sharaton

175 SECOND AVĖ., CORNER 11 ST. 677-8807

HAPPY FOURTH OF JULY 
GUARDIAN LIFE 

INSURANCE CO. OF AMERICA 
“Group Dept 4 Maįor Medical" Robert J. Rellly, 
Regionai Manager 1455 Broad St. Bloomfleld, N.J.

(201) 338-9400

HAPPY FOURTH OF JULY 
HOWARD 
JOHNSON

185 CHELMSFORD ST. 
CHELMSFORD, MASS.

(617) 256-00Š1

HAPPY FOURTH OF JULY
MANALPAN 
CARTAGES 

SERVICE 
BOX 161-C PEASE ROAD 

ENGLISHTOVVN, N.J.
CALL (201) 536-9439

HAPPY FOURTH OF JULY 
MAGICNEEDLE 

DRAPES, RŪGS INTERIOR DECORATING
292 VVANAOUE AVENUE 
POMPTON LAKĘS 07442 

(201)835-5868

I

HAPPY FOURTH OF JULY
Dl PA0LO BROTHERS 

BAKERY
•

373 BLOOMFIELD AVENUE 
NEWARK, N.J.
(201) 485-6737

HAPPY FOURTH OF JULY 
DEALERS!

MACHINES & RADIATOR 
SERVICE

180 NORTH BROADVVAY 
PENNSVILLE, N.J.

609 678-6708

HAPPY FOURTH OF JULY 
VVAKEFERN FOOD CORP. 

SHOP RITE 
SUPER MARKETS 

600 YORK ST.
ELIZABETH, N.J. 

(201) 527-3300

HAPPY FOURTH OF JULY 
COMPUTYPE COMPANY 

Custom Typography 
and Alphatype 

59 GARFIELD AVENUE 
GARFIELD, N.J.

CALL (201) 546-9287

i

HAPPY FOURTH OF JULY
INTERNATIONAL 
HARVESTOR CO.

230 SOUTHAMPTON ST., BOSTON, MASS.
OPEN DAILY 8 AM TO 1 AM

(617) 442-2710

HAPPY FOURTH OF JULY 
SUTTON RECORD CO.

DIVISION OF SUTTON DISTRIBUTORS INC. 
960 EAST HAZELVVOOD AVENUE 

RAHVVAY, N.J. 07065 
TEL. (201) 382-7770

i
j

X

HAPPY FOURTH OF JULY 
TONY’S BODY SHOP 
BODY VVORK & PAINT JOBS 

ON ALL TYPES OF CARS AND TRUCKS 
SHIFF AVENUE NORMA, NJ.

PHONE 609 696-9663

HAPPY FOURTH OF JULY 
DUTCH LANSSCAPE AND NURSERY

FREE ESTIMATES 609 665-2070 COMPLETE 
LANDSCAPE SERVICE DESIGNING AND 

PLANNING YEAR ROUND LANDSCAPE SERVICE 
COMPLETE LINE NURSERYSTOCKL.THOMSON 

H. DEDENBROCK 3007 HADDONFIELO RD.
PENNSAUKEN, N.J.

HAPPY FORURTH OF JULY

VARN 
PRODUCTS 

CO. 
INC.

175 Route 208 
Oakland, N.J.

HAPPY FOURTH OF JULY
VIGLIOTTI 
ELECTRIC

121 GRACE STREET 
ROSELLE, N.J. 

Tel. (201) 241-6638

HAPPY FOURTH OF JULY
BILL’S TOVVING 
COMPLETE REPAIRS
& AUTO FINISHING 

STREET ROAD & GRADY LANE 
VVARRINGTON, PA. 
TEL. (215) Dl 3-0300

HAPPY FOURTH OF JULY 
NEW MARKET EXXON

COMPLETE AUTO REPAIRS 24 HOUR SERVICE 
424 NEVV MARKET ROAD PISCATAVVAY, N.J. 

CALL 201 968-5990
DAY OR NIGHT — LENNY PALUMBO

i■j

HAPPY FOURTH OF JULY 
FRANK’S AUTO BODY 

’ 561 E. JERSEY STREET
. ELIZABETH, N.J.

CALL 201 351-2370

HAPPY FOURTH OF JULY 
GOOD TABLE 
RESTAURANT 

AUTHENTIC HISPANIC LOUNGE 
GUITARIST

45 LEXINGTON AVĖ N.Y.C.
MU 4-9041

HAPPY FOURTH OF JULY 
OFFICE FURNITURE 

SERVICE INC.
CUSTOM REUPHOLSTERING CHAIR REPAIR 
SPECIALISTS FAST EFFICIENT SVCE. NEVV AND 

USED FURNITURE FOR SALE
43-10 23RD ST. L.l. CITY 

786-7776

HAPPY FOURTH OF JULY 
NANA’S TOY SHOP 

FEATURING DOLL HOUSE ACCESSORIES 
32 VVHITE ST.

RED BANK, N.J. 07701
201 842-4411

HAPPY FOURTH OF JULY
NORTHEAST EOUIPMENT 

& TOOL SUPPLY INC.
OUALITY PRODUCTS 

EOUIPMENT RENTALS 
245 UNION BOULEVARD TOTOVVA, N.J.

PHONE 201 942-0347

HAPPY FOURTH OF JULY 
POTTED LION RESTAURANT

FRESH SEA FOOD EVERY DAY
338 LEXINGTON AVĖ N.Y.C.

867-0650

• HAPPY FOURTH OF JULY 
HERE AND N0W 

HAIR DESIGNERS
OPEN UNTIL 6 PM 

BY APPOINTMENT ONLY
314 FRANKLIN AVENUE VVYCKOFF, N.J.

CALL 201 891-9718

T
HAPPY FOURTH OF JULY 

THE MAN CUSTOM 
HAIR CUTTING 

UNISEX
115 VVATCHUNG AVENUE 
NORTH PLAINFIELD, N.J.

PHONE (201) 754-9665 »

HAPPY FOURTH OF JULY 
T & M TIRE 

200 Raymond Blvd. 
Nevvark, N.J.

OFFICE (201) 344-8269 
HOME (201) 759-5229

HAPPY FOURTH OF JULY
THE VILLA 

DELICATESSEN & BAKERY 
186 LITTLE FALLS ROAD 

FAIRFIELD, N.J.
TEL. (201) 227-1323

HAPPY FOURTH OF JULY 
UNITED SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION

136 MARKET ST., PATERSON, N.J. 
(201) 271-6200

240 BALDVVIN RD., PARSIPPANY, N.J.
(201) 263-6300

HAPPY FOURTH OF JULY
REGAL ENVELOPE 

400 Brighton Road 
Clifton, N.J.

(201) 773-7500

HAPPY FOURTH OF JULY 
FROM FELIX & LUIS OF THE 
M & E GULF SERVICE 

STATION
GENERAL AUTO REPAIR SERVICE, 

ROAD VVORK, BATTERIES & ACCESSORIES 
92 BROADVVAY PASSAIC, N.J.

TEL. (201) 473-9494

HAPPY FOURTH OF JULY 
AL TROIANO’S 

LIDO VILLAGE 
RESTAURANT LOUNGE 

3006 ATLANTIC AVĖ 
ATLANTIC CITY, N.J.

(609) 344-5341
ITALIAN AMERICAN SUPERB KITCHEN

HAPPY FOURTH OF JULY 
TED BOUZALAS 

REALTY 
9002 FIFTH AVENUE 

BROOKLYN 
“WE AIM TO PLEASE YOU”

CALL 833-2700

HAPPY FOURTH OF JULY 
RUSSO BROTHERS INC.

ESTABLISHED 1895
ANTHRACITE 4 SOFT COAL CINDERS ‘ 

SAND GRAVEL FILL TRŲCKING SERVICE 
VVEST SERVICE RD. HARTFORD, CONN.

(203) 527-4275

HAPPY FOURTH OF JULY
BAYVILLE CEDAR PRODUCTS INC.

CEDAR FURNITURE & STORAGE SHEDS 
468 ROUTE NO. 9

BAYVILLE, NEVV JERSEY
CALL: 201 269-1656

HAPPY FOURTH OF JULY 
SAR’S AUTO VVRECKERS 

CARS & TRUCKS BOUGHT & SOLD 
LATE MODEL VVRECKS PARTS FOR ALL MAKES 

SPRINGS TRANSMISSIONS REAR ENDS 
MOTORS WHEELS ETC.

201 998-8066
BELLEVILLE TPK., N. ARLINGTON, N.J.

HAPPY FOURTH OF JULY 
JMS AVVNINGS

OVER 25 YRS EXP. FULLY INSURED AVVNINGS 
CANOPIES RAILINGS FREE ESTIMATES

201 845-5208
130 ESSEX ST. ROCHELLE PARK, N.J.

HAPPY FOURTH OF JULY
S & W AUTO BODY CORP.

AUTO GLASS INSTALLED COLLISION REPAIRS 
FRAME STRAIGHTENING OVVNERS LOU & JIM 

(201) 254-8855 (201) 238-1655
72 CAUSEVVAY STREET SOUTH RIVER, N.J. 08882

HAPPY FOURTH OF JULY

FROM
A

FRIEND

Žydai, tiesa, tikėjo, kad pat;> 
Dievas atnaujins žmogų ir vi
satą. Tačiau jų tikėjime galima 
apčiuopti vis didėjantį dėmesį 
Mesijui, Dievo Pateptajam, per 
kurį Dievas įgyvendins savo ka
ralystę. Ne visi žydai vienodai 
suprato Mesiją. Vieni matė ja
me žmogų iš žydų tautos, ilgai 
lauktą valdovą iš Dovydo namų. 
Kiti tikėjo, kad Mesijo kilmė 
bus paslaptinga. Užtinkama už
uominų kai kuriuose raštuose, 
kad dieviškas Asmuo nužengs 
iš dangaus ir nuves teisiuosius 
į pakeistą būtį dangaus karalys
tėje. Mesijinė Žmogaus Sūnaus 
asmenybė Enocho knygoje pa
naši į šį dieviškąjį Mesiją. Bet, 
nors žydai turėjo skirtingas Me
sijo sampratas, daugumas sutarė, 
kad jo atėjimu prasidės Dievo 
pergalė prieš blogį ir jo drau
gus.

Mesijas, hebrajiškai “Mašiah”, 
graikiškai “Christos” (iš čia 
ateina ir mūsų “Kristus”), nėra 
vardas, o pašaukimo ar pareigos 
titulas. Jis reiškia Dievo patep
tą — pašventintą ir kokiai nors 
misijai įgaliotą asmenį. Senojo 
Testamento Mesijas dažniausiai 
suprantamas kaip išrinktosios 
tautos išvaduotojas; Izraelio ka
ralystės, iškilusios virš kitų tau
tų, atkūrėjas; galingas žemiškas 
valdovas. Naujojo Testamento 
Mesijas — kūrėjas dvasinės Die
vo karalystės, kurioje vyrauja 
antgamtinės malonės gyveni
mas. Jėzus save laiko visos žmo
nijos gelbėtoju iš nuodėmės ir 
mirties vergijos, o ne žemišku 
vienos tautos išvaduotoju.

Galvojimas apie įvykius, kurie 
turi ryšį su Dievo galutiniu blo
gio nuteisimu ir nugalėji
mu, yra eschatologinis (graikiš
kas žodis, kuris reiškia “galuti
nis” arba “pabaiga”). Yrą ir dar /kvitai* aišfciritr žydų tikėjimą __ ,
vienaš ''žbdi^’^iyhi helenistinės galvoŠ^H«B1įtaiūje>.i‘“^rkiti įvairūs pareigūnai
galvojimui tikėjime (teologijai) V&yveridami tarp 0agrinių, žydai J ----------- vgalvojimui 
išreikšti, būtent — apokaliptinis 
(taip pat graikiškas žodis, kuris 
reiškia “apreiškiąs” arba “at
skleidžiąs”). Žydų šventraštiniai 
ir nešventraštiniai autoriai, 
kurie grumiasi su eschatologija, 
aprašė apreiškimus apie Pabai
gą. Tie apreiškimai esą duoti 
didiesiems palikuonims, kaip 
Enochui, Noei, Abraomui. Nors 
eschatologiniai bei apokalip- 
tiniai autoriai gausiai naudojo 
mitologinius vaizdus ir žodyną, 
jiems rūpėjo tik viena, — pasa
kyti, kad Dievas nugalės blogį 
ir pasieks savo tikslą.

Nuo Makabėjų sukilimo iki 
karo su Roma pabaigos žydų 
eschatologinės viltys aitrino jų 
religinį užsidegimą ir palaikė 
juos, ginant Torą. Vos tik Maka
bėjų sukilimui prasidėjus, buvo 
sukurta apokaliptinė Danieliaus 
knyga. Ji skatino žydus būti 
tvirtais tikėjime, nes Dievo ka
ralystė arti, o blogio karalystė 
jau pražūties nasruose. Blogis

HAPPY FOURTH OF JULY
UNIVERSITY 

SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION 
62 New Street 

Nevv Brunsvvick, N.J.
Call 201 246-2530

HAPPY FOURTH OF JULY 
HOLLYWOOD MEMORIAL PARK 

1500 STUYVESANT AVĖ 
UNION, N. J.
CHIAMARE

(201) 688-4300

HAPPY FOURTH OF JULY 
FRANKLIN SCHOOL 

FINEST INSTRUCTION IN BEAUTY CULTURE 
N0W AT 2 CONVENIENT LOCATIONS: 

1210-1212 E. GRAND ST. ELIZABETH, N.J.
(201) 965-0888

61-63 SIP AVĖ. AT JOURNAL SOUARE, 
JERSEY CITY, N.J. (201) 963-1114

HAPPY FOURTH OF JULY 
JAI BEE HOME CENTER 

SUTTON PARK SHOPPING CENTER ROUTE 206 
FLANDERS, NEVV JERSEY

(201) 584-2772 JIM WHORF VICE
PRESIOENT AND GENERAL MANAGER

HAPPY FOURTH OF JULY
C & E FOOD SPECIALTIES

CATERING FOR ALL OCCASIONS 377 SENECA 
AVĖ. AT DEKALB ONE BLOCK FROM ST. 
ALOYSIUS SCHOOL 821*0492 FEATURING THE 
FINESTIN COLD CUTSTHE FINEST IN CATERING 
HOT OR COLD BUFETT LET US TAKE CARE OF 

YOUR PARTY OPEN 7-7 P.M. SUNDAYS 7-2 P.M. J,

Lietuvių taupymo ir skolinimo draugijos (Schuyler Savings and Loan Association) 
Kearny, N.J., naujų pastatų atidarymas birželio 4. Iš k. Joseph M. Belza — direk
torius, Frank P. Gelentis — teisių patarėjas, Lavvrence G. Moskal — vedėjas, Edmund Bennet
— direktorių tarybos pirmininkas, David C. Roland — miesto burmistras (kerpa kas
piną), George J. Katilus — iždininkas, prof. dr. Jokūbas Stukas — prezidentas, John D. 
Nakrosis — direktorius ir architektas, suprojektavęs banko pastatus, John J. Salvest
— teisių patarėjas.

ŠVENTOJO RAŠTO TAUTA
ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

šioje knygoje išreiškiamas suas
menintu Seleukidų karalystės 
simboliu. Vėliau, po Romos vis 
sunkėjančia letena, kiti apoka- 
liptikai Romą tapatino su blo
gio valdžia. Bendrai paėmus, 
kuo didesnė laiko pervarta ir lū
žis, tuo labiau užsidegdavo žydų 
viltys.

Žūtbūtiniam karui su Roma 
prasidėjus 66-tais m. po Kristaus, 
apokaliptinės viltys davė spar
nus žydų drąsai ir damai. Visi, 
— ir tie, kurie matė Dievo 
pergalę įvyksiančią politinėje 
arenoje, ir tie, kurie laukė visa
tos atnaujinimo per sunaikinan
tį perversmą, — petys petin ėjo 
prieš Romą. Mat, Roma jiems 
buvo ir žydų tautos politinis 
priešas, ir įsikūnijimas blogio, 
kuris trukdė Dievo teisumą ir 
gerumą. Taigi religinė viltis, 
nerimo ir drąsos vaikas, skati
no žydus stoti į konfliktą su 
Roma. Ši viltis buvo bendra vi
siems žydams, nes visi rėmėsi 
įsitikinimu, kad Dievas įvertins 
jų ištikimybę, išreikštą viso pa
saulio akivaizdoje.

Žydų bendrijos atskalos
Spėjama, kad Jėzaus amžiuje 

Palestinoje buvo maždaug nuo 
500,000 iki 600,000 gyventojų. 
Tuo tarpu Romos imperijos ri
bose buvo bent 3,500,000 žydų. 
Galimas daiktas, kad žydai su
darė net 7% visų Romos imperi
jos gyventojų. Sakoma, kad 
Aleksandrijoje gyveno daugiau 
žydų negu Jeruzalėje, Sirijoje 
daugiau negu Palestinoje.'Nors 
žydus jungė Tora ir Šventykla, 
bet buvo ir atskalų, kurios To
rą aiškino savaip. Buvo skirtumų 
tarp Palestinos žydų ir gyvenan
čių emigracijoje (diasporoje), 
pvz. Pilonas Aleksandrijoje 

Ž

negalėjo visiškai išvengti jų įta
kos. Net ir savo tėvynėje Pa
lestinoje žydai skyrėsi Toros su
pratime. Ryškios ypač trys gru
pės, turėjusios savitą galvoseną 
ir gyvenseną: sadukėjai, farizė- 
jai ir esenai. Svarbu su šiomis 
grupėmis susipažinti, nes tai at
skleidžia pirmųjų krikščionių 
amžiaus žydijos lankstumą, skir
tumus ir įtampas. Nors šios at
skalos nebuvo gausios skaičiumi 
(Josephus Flavius sako, kad tik 
apie 30,000 žydų priklausė prie 
atskalų), bet jos svarbios savo 
įtaka, kaip mielės tešloje, kaip 

žiežirbos krūmuose.
Sadukėjai. Tiek žodis “sadu

kėjai”, tiek pačios sadukėjų gru
pės kilmė sunkiai prieinama. 
Žydų istorikas Josephus Flavius 
pirmasis mini sadukėjus, apra
šydamas Johannes Hyrcanus lai
kus (135-104 m. prieš Kristų). 
Patraukliausia pažiūra, aiški
nanti sadukėjų kilmę, yra ši: 
“sadukėjas” tai sadokietis, nuo 

Sadoko, vyriausiojo kunigo, mi
nimo Senajame Testamen
te. Sakoma, kad kunigiškos pa
reigos buvo teisėtai pavestos Sa- 
dokui ir jo palikuonims. Pagal 
šią pažiūrą, turint omenyje, kad 
pagrindinis sadukėjų rūpestis 
bei ieškinys buvo teisėtas kuni
giškų pareigų paveldėjimas, var
do ir grupės kilmė išaiškinama 
gana patikimai.

Mūsų nepasiekė jokia sadu
kėjų raštija. Žinios apie sadukė
jus gaunamos tik iš jiems prie
šiškų raštų. Tad sunku tiksliai 
atpažinti jų galvoseną ir gyven
seną. Lyginant juos su farizė- 
jais ir esenais, jų religinė gal
vosena buvo konservatyvi, prie
šinga naujovėms ir linkusi palai
kyti senus papročius. Jų religi
nių pažiūrų pagrindas buvo Mo
zės Įstatymas. Penkiose pirmose 
Senojo Testamento knygose sa
dukėjai rado pagrindines taisyk
les ir nuostatus Šventyklai, ku
nigystei ir aukų apeigoms. Sa- 
dukietiški Rašto žinovai mums 
nepaliko raštu savo aukų pras
mės sampratos.

(Bus daugiau)
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KEARNY, N.J.
ATIDARYTI LIETUVIŲ 

TAUPYMO IR SKOLINIMO 
DRAUGIJOS NAUJI PASTATAI

A

J
Birželio 4, šeštadienį, iš pat 

ryto rinkosi būriai žmonių prie 
naujai pastatytų banko - Lietu
vių taupomosios ir skolinamo
sios įstaigos (Schuyler Savings 
and Loan Association) — pa
statų. Iškilmingos atidarymo 
ceremonijos prasidėjo 9 vai. ryto. 
Atvyko miesto burmistras Da
vid C. Rovvlands, raugijos pre
zidentas prof. dr. Jokūbas Stu
kas, direktorių tarybos pirminin
kas Edmund Bennet, direktoriai.

Taręs nuoŠirdų^^dį, burmist
ras David C. Rowlands perkirpo 
kaspiną, tuo simbolizuodamas, 
jog naujieji pastatai viešai ati
daryti įvairiom bankinėm opera
cijom.

Judėjimas naujuose banko 
pastatuose prasidėjo 9 vai. ir tę
sėsi iki 2 vai. po pietų. Visos 
patalpos buvo žmonių pripildy
tos: vieni apžiūrinėjo patalpas, 
kiti stovėjo eilėse ir atidarė nau
jas taupymo sąskaitas. Naujie
siem taupytojam pagal įnašų 
dydį buvo duodamos įvairios 
dovanos. Mažesnes dovanėles 
gavo ir visi atsilankiusieji. Ke
turi spalvotos televizijos apara
tai skirti laimėjimam, kurie bus 
vykdomi keturių savaičių bėgy
je.

Tai buvo reto pobūdžio iš
kilmės, davusios nemažai naujų 
taupytojų, o taip pat pagarsi
nusios čia veikiantį lietuvių 
banką ir tuo pačiu lietuvių var
dą.

J. Mėlynis
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REIKIA DAINUOT, DAINUOT IR DAINUOT 
Dialogas su soliste^GIna Čapkauskienė

A. RADŽIUS

Pasitaikė proga pasikalbėti su 
soliste Gina Čapkauskienė, kuri 
šiemet dainavo Juliją operoj 
“Romeo ir Julija”. Sausio 15 
Baltimorės radijo valanda lietu
viam surengė jos koncertą. Įvai
rioj koncerto programoj buvo 
arija iš minėtos operos “Romeo 
ir Julija”.

Po koncerto buvo proga pasi
kalbėti su soliste. Buvo priminta 
jai, kad su Julijos arija ji ren
giasi operos pastatymui.

— Tai buvo mano “genera
linė repeticija”, —atsakė links
mai.

— Gal jum repeticija, bet 
mum, klausytojam, — koncertas. 
Jūs jau trečią kartą Baltimorėj 
dainuojate. Matyti, kad baltimo- 
riečiai jus mėgsta.

— Man jau taip yra. Labai 
dažnai tenka į tą pačią koloni
ją po kelis kartus grįžti su kon
certais.

— Reiškia, ne naujiena.
— Ne naujiena. Geriausias 

menininko įvertinimas yra, kai 
jį pakartotinai kviečia toj pačioj 
kolonijoj dainuoti. Tai čia ge
riausia kritika. Jei žmonės ne
mėgtų, nekviestų.

— Kuriose kolonijose teko po 
keletą kartų koncertuoti?

— Bostone tai aš nežinau, kiek 
kartų buvau. Labai daug. Cle
velande keturis kartus. Taip pat 
Toronte, New Yorke daug kartų 
teko būti. Los Angeles tris kar
tus esu buvus. Tik Australijoj 
vieną kartą buvau. Aplamai, 
kiek patyriau, beveik kiekviena 
kolonija pakviečia dainuoti 
vienėTeartą per metus.

— Ar su koncertais rodėtės tik 
lietuvių visuomenei, ar tenka 
dainuoti ir kanadiečiam?

— O taip, Montrealy aš dai
nuoju Kanados prancūzam.

— Kanados angliškai kalban- 
tiem irgi?

— Ne, dažniausiai prancūzam. 
Žinote mūsų provincijos politi
nę situaciją. Vyrauja pran
cūzai. Ir aplamai mano muziki
nis gyvenimas vyksta Montrealy 
pas prancūzus, ne pas anglus.

— Ar dažnai prancūzam dai- 
nuojat?

— Labai dažnai. Apytikriai, 
du, tris kartus per savaitę.

— Ar kokios jų organizaci
jos kviečia? Ar . . .

—Žinote, aš dainuoju daug 
kur. Dainuoju koncertuose, ma
dų parodose, klubų parengi
muose, konvencijose, bažny
čiose. Labai daug tenka dainuo
ti radijo ir televizijos progra
mose.

— Tai jūs Kanados prancū
zam dainuojate daugiau, kaip 
lietuviam?

— Atrodo, kad daugiau. Bet 
kartais pasitaiko, kad ir pas lie
tuvius beveik kas savaitę skren
di tai į vieną, tai į kitą kolo
niją. Priklauso nuo sezono. Lie
tuviai savo koncertus rengia tik 
žiemos metu. Vasarą jų nėra. O 
pas prancūzus koncertai vyksta 
visą laiką. Dvylika mėnesių per 
metus.

•— Kaip ruošiat koncerto prog
ramą? Kaip parenkat, ką dainuot?

— Programos pasirinkimas yra 
didelis ir sunkus darbas. Kai va
žiuoju į koloniją pirmą kartą, 
problemos nėra. Niekas dar ta
vęs ten negirdėjo, ir galima 
lengvai programą sudaryti. Bet 
kada tenka važiuoti antrą kar- 

tė, reikia rinktis naują programą, 
nekartoti anksčiau atliktų daly
kų. O kai važiuoji trečią kartą 
į tą pačią koloniją, tai vėl naują 
programą tenka sudaryti. Bet aš 

renku visų savo koncertų spaus
dintas programas, kad žinočiau, 
ką, kur ir kada dainavau. Tik 
bisui galima kai ką pakartoti, 
bet pagrindinėj programoj sten-

LIETUVOS AIDAI 
Radijo programa dabar girdi
ma penktadieniais 9:30-11 vai. 
vak., šeštadieniais 8-10 vai. 
vak. 106.3 FM banga WLNR, 
sekmadieniais 9:30-10 vai. 
ryto AM banga 1230 iš WJ0B 
radijo stoties Hammond, ind. 
Vedėja K. Brazdžionytė, 2646 
W. 71 St., Chicago, III., 60629. 
Tel. 312 778-5374. 

ram rečitaliui pasiruošti, reči
taliui, kuris trunka porą va
landų, reikia gerų šešių mėne
sių. Reikia ne tik kūrinį išmok
ti, bet reikia, kad tas kūrinys 
į-tave įeitų, susilietų su tavim. 
Atmintinai tekstą ir muziką 
lengva išmokti, bet užtrunka il
gą laiką, kol naujas kūrinys įei
na į tavo balsą ir į tavo širdį. 
Jei programai pasirenki seniau 
išmoktus dalykus, vis tiek reikia 
visą programą kelis kartus su 
pianiste perdainuoti, pasitikrin
ti. Visada atrandi kūriny ką nors 
naujo. Čia ir yra pats įdomu
mas, nes negali tos pačios dai- 

visa- 
da yra nauja ir visada kitokia.

— O savo balso lygiui palai
kyti, tur būt, reikia kasdien dai
nuoti, nežiūrint, kad solisto bal
sas jau ir taip išlavintas.

— Kiekvieną mielą dienelę 
dirbu su savo pianiste ir vis ruo
šiu naują repertuarą. Visą laiką 
mokausi naujų dainų, arijų. Jei 
staiga prireikia, aš programą jau 
turiu. Užtrunka mėnesiais, kol 
išmoksti arijas. Laisva laikysena 
scenoj įgyjama tik tada, kai daug 
dirbi. Kai daug dirbi, žinai, ką 
tavo balsas gali. Tada atsiranda 
ir drąsa. Kad viskas savaime iš
plauktų, reikia dainuoti ir dai
nuoti. Savo atliekamą dalyką rei
kia mokėti ne šimtu procentų, 
bet dviem šimtais procentų. Jei 
solistui tik kaijeros pradžia, jei 
tenka retai dainuoti scenoj, kaip 
jis nesinervins. Kai aš pradė
jau viešai dainuoti, man kojos 

giuosi nesikartoti. Yra dainų, ku
rias labai mėgsta ir norėčiau 
jas dainuot ir dainuot, bet, ne
žiūrint to, stengiuos vis naują 
programą pateikti.

— O kai dainuojat kanadie
čiam, ar įterpiat lietuviškų dai
nų?

— Labai retai. Tik rečitaliuo
se įterpiu lietuviškų dainų dalį 
“Chansons Lithuaniennes”. 
Šiaip įvairiuose parengimuose 
dainuoju operų, operečių arijas 
ir tik originalo kalbom.

— Kiek pastebėjau, jūsų re
pertuare yra lietuvių liaudies 
dainos, klasinė muzika, operų 
arijos. Kartais paįvairinimui tru- nos vienodai dainuoti. Ji 
pūtį lengvesnės muzikos. Ar 
bandote kiek avangardinės mu
zikos, sakysim, Dariaus Lapins
ko kompozicijų?

— Aš visai neturiu jo dainų. 
Paprastai kompozitoriai aprū
pina solistas savo kūriniais, pa
vyzdžiui, toks Budriūnas, Gu
dauskienė, Gaidelis, Jakubėnas, 
Stankūnas mielai atsiunčia savo 
kompozicijų net po kelis eg
zempliorius. Kai kurie rašydami 
tari galvoj tam tikrą solistą. Kiek 
žinau, Lapinskas yra parašęs 
kompozicijų aukštiem balsam. 
Kai nuvažiuosiu į Chicagą, rei
kės paprašyti.

— Ar ilgai užtrunka koncertui 
pasiruošti?

— Priklauso, kiek naujų dainų 
įjungi į koncerto programą. Jei 
programai parenki jau išmoktus 
dalykus * tai visai nedaug reikia 
ruoštis. Bet aš manau, kad ge-

LIETUVIŲ ŠVENTĖ HOMBURGE
gegužės 14. Liturginius skaity
mus atliko Juozas Nevulis ir Al
gis Palavinskas. Pamaldose da
lyvavo tikrai gražus būrys tautie
čių.

Betarpiškai po abiejų; pamal
dų vyko katalikų parapijos salėj 
pasaulietiškoji šventės dalis. Ją 

Saaro krašto lietuvių veikėjas, 
A. Palavinskas, bendradarbiau
damas su Miesau LB apylinkės 
valdyba, suorganizavo gražų lie
tuvių susitikimą gegužės 14 
Homburgo mieste.

Pradėta pamaldomis evan
gelikų ir katalikų bažnyčiose 
Evangelikų kunigas Fricas Skė- atidarė A. Palavinskas ir pa
ryš meldėsi su gražiu būriu ti
kinčiųjų tautiečių miesto evan
gelikų bažnyčioje. Jų maldas pa
gražino vargonų muzika. Katali
kams pamaldas laikė jų kapelio
nas kun. Bronius Liubinas Die
vo Kūno parapijos bažnyčioje. 
Vargonais čia griežė atvykęs 
iš Vasario 16 gimnazijos Valte
ris Banaitis. Pamaldose buvo 
prisimintos trys progos: 1. Ne

kalčiausios Marijos širdies šven
tė, buvusi gegužės 13-tąją. Per
skaitytas tai dienai skirtas Euro
pos lietuvių vyskupo Antano 
Deksnio ganytojiškas laiškas. 2. 
Motinos diena — ta tema pagrin
dinis pamokslas. 3. Penkerių 
metų sukaktis nuo Romo Kalan
tos susideginimo Kaune 1972

kvietė savo dukrą Marytę skaity
ti paskaitos. M. Palavinskaitė 
vokiškai kalbėjo apie jaunimo 
žvilgsnį į ateitį, o lietuviškai 
apie motiną.

Meninėj daly pirmiausia reiš
kėsi Vasario 16 gimnazijos tau
tinių šokių šokėjai, vadovaujami 
mokytojos Marytės Dambriū- 
naitės. Sušoko, bene, 6 šokius, 
susilaukdami šilto susirinku
siųjų įvertinimo. Galiausia vy
ko Violetos Rakauskaitės- 
Landienės dainų koncertas. Ja
me dainininkė išpildė ilgą pro
gramą, trukusią daugiau nei va
landą. Dainavo be jokios per
traukos. Dalyviai džiaugėsi pui
kiu koncertu.

Br. Liubinas

Solistė Gina Čapkauskienė.

drebėdavo. Dainuodama gal
vojau, ar klausytojai nemato 
mano drebančių kojų. Tada kaip 
gali į dainą įsijausti.

— Ar jum neatrodo, kad lietu
vių visuomenė labiau mėgsta 
vokalinę muziką, negu instru- 
mentalinę? Kodėl? Gal dėl to, 
kad lietuviai mėgsta dainą?

— Gal būt, dėl to, kad mėgs
ta dainą. Jei žmonėm tektų 
rinktis tarp vokalisto ir instru
mentalisto, gal vokalistai susi
lauktų daugiau klausytojų nei 
instrumentalistai. Mes vokalistų 
turim daugiau nei instrumen
talistų.

— Kad žmonės mėgsta voka
listus labiau, gal atsiliepia ne
priklausomų laikų operos tradi
cija?

— Gali būti. Man tenka su
tikti žmonių, kurie dažnai lankė 
Kauno operą. Atsimena daini
ninkus ir turi savo favoritus, 
o retas kuris prisimena kokį 
smuikininką ar pianistą.

— Prisiminus operą, noriu pa
klausti, kelintas tai bus jūsų 
pasirodymas Chicagos lietuvių 
operoje?

— Jau ketvirtas.
— Kuriose kitose operose dai

navote?
— Violetą Traviatoj, Michae- 

lę Carmen ir Adiną Meilės elek
syre.

— Ar jum teko kokioj operoj 
pasirodyti pas kitataučius Ka
nadoj?

— Koncerto formoje vieną 
kartą buvo atlikta Mozarto Už
burtoji fleita. Man teko Nak

ties karalienės rolė.
— Ar jum labiau patinka dai

nuoti operose, ar koncertuose?
— Man koncertai labiau patin

ka. Operoj tu nesi vienas. Kon
certe nėra orkestro, kuris gali ta
ve pridengti, nei solistų, nei de
koracijų. Esi tokia, kokia esi. 
Gali parodyti, ką gali. Rečitaly 
reikia labai gerai dainuoti, kad 
galėtum klausytojus išlaikyti dvi 
valandas. Jei rečitalis gerai pasi
seka, jauti, kad pati viena ką 
nors atlikai be kitų pagalbos.

— Įdomu, kas jus paskatino 
dainuoti.

— Kiek prisimenu, aš visada 
dainavau. Nuo pat mažų dienų. 
Bet rimtai dainavimo pradėjau 
mokytis tik Montrealy. Aš pati 
susiradau kelius, susidariau są
lygas, kad tapčiau dainininke. 
Manęs niekas neragino.

— O kitos meno šakos — li
teratūra, poezija, vaizdinis me
nas — ar jum patinka?

— Aš labai mėgstu skaityti. 
Skaitau viską, laikraščius, ro
manus, mėgstu poeziją, rankdar
bius, sportą. Tikriau gimnastiką. 
Priklausau sveikatos klubui, kur 
du, tris kartus per savaitę ten
ka pasigimnastikuoti. Mėgstu 
plaukioti. Žiemą ir vasarą prak
tikuoju šį plaukiojimo sportą.

Daug dar kalbėjom su miela 
soliste apie jos meną ir bendrai 
kitus menus. Iš visų pokalbių 
susidaro viena mintis — reikia 
dirbti ir dirbti ir menui gyventi. 
Tokia yra ir Gina Čapkauskie

nė — ji daug dirba ir dainai 
gyvena.

— Partizano J. Lukšos-Dau
manto 25 metų ir laisvės kovo
tojo Romo Kalantos 5 metų mir
ties sukaktys bus minimos spa
lio 2 Toronte, Lietuvių na
muose. Minėjimą-koncertą ren
gia Toronto skautininkai-ės. 
Programoj dalyvaus poetas dr.
H. Nagys, solistė D. Mongirdai- 
tė ir E. Dauguvietytė-Kudabie- 
nė.

— Rimas Domanskis, dr. Ali
nos ir Vandelino Domanskių 
sūnus, gegužės 14 baigė Mich- 
igano universitete, Ann Arbor, 
Mich,, teisių fakultetą, įsigyda
mas teisių daktaro laipsnį. Stu
dijuodamas visą laiką buvo gar
bės studentų sąraše ir buvo vie
nas iš redaktorių Michigano uni
versiteto žurnalo “Joumal of 
Law Reform”.

— Lietuvių Opera, baigdama 
savo dvidešimt pirmąjį sezoną, 
išrinko naują valdybą kito sezo
no darbam: pirm. Vytautas Ra- 
džius, vicepirm. Vaclovas Mom- 
kus, Jurgis Vidžiūnas, Irena Na
vickaitė, sekr. Rūta Graužinie- 
nė, ižd. Algis Putlius, tarto glo
bėjas Bronius Mačiukevičius.

— Kun. Justinas Klumbis, bu
vęs indėnų misionierius, po il
gos ir sunkios ligos mirė birže
lio 16 Pinehaven, N.M. Velionis 
buvo gimęs 1912 kovo 12 Švėkš
noj. Kunigu įšventintas 1939 
birželio 3 Kaune. Atvykęs į 
JAV, beveik visą laiką darba
vosi New Mexico valstijoj.

— Prof. dr. Rimas Vaičaitis, 
gavęs aeronautikos inžinerijos 
mokslo daktaratą, kurį laiką dir
bo National Aeronautics ir 
Space Administration (NASA) 
žinioj mokslinį tyrimo darbą ir 
su šeima gyveno Newport 
News, Virginijoj. Jis rudenį vėl 
grįžta profesoriauti į Columbijos 
universitetą Nevv Yorke, kur yra 
paskirtas Guggenheim Aero
nautikos instituto direktorium. 
Illinois universitetas Urbappj, į 
kuris jam suteikė daktaro iaips-^ * • : 
nį,ijį išrinko kaip 1976 labiau
siai pasižymėjusį moksle ir gar
bės pažymėjimą įteikė per 
Alumni Association banketą Ur- 
banoj.

— Emilijos Pakštaitės ir Romo 
Sakadolskio sutuoktuvės įvyks 
birželio 25, šeštadienį, 4 vai. po 
pietų Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčioj, Chicagoj. Abu 
jaunavedžiai yra uolūs lietuviš
kojo jaunimo veikėjai.
— Lietuvos vyčiai leidžia spe
cialų biuletenį, pavadintą Lith
uanian Affairs Bulletin, kuriame 
plačiai informuoja apie ame
rikiečių spaudoj pasirodančius 
straipsnius ir žinias apie Lietuvą 
ir lietuvius. Biuletenį redaguo
ja kun. Kazimieras Pugevičius. 
Adresas: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

— Jonas R. Simanavičius, Ka
nados LB krašto valdybos pirmi
ninkas, Toronte su žmona Va
lentina atšventė 35 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį.
— III Mokslo ir kūrybos sim
poziumas šiemet įvyks Chicagoj, 
Jaunimo Centre, lapkričio 23-27.

— Kun. Pranas A. Dauss, 
buvęs Šv. Juozapo ligoninės ka
pelionas, Port Charlotte, Fla., 
neseniai paskirtas Our Lady of 
the Miraculous Medai bažny
čios klebonu, Pine Island, Fla. 
Pine Island priklauso St. Peters
burg, Fla., vyskupijai ir yra ne
toli Cape Coral, Fla.

— Lietuvių išeivių fotografų 
šeštoji paroda šiemet bus su
rengta lapkričio 11-20 Chicagoj, 
Jaunimo Centre. Ją globoja Lie
tuvių Foto Archyvas, vadovau
jamas tėv. A. Kezio, S.J. Iki šiol 
panašiose parodose dalyvau
davo apie 150 fotografų.
— Buenos Aires, Argentinoj, 
Lietuvių Centro visuotiniame 
narių susirinkime išrinkta valdy
ba: pirm. Julius Mičiūdas, vice
pirm. Eugenija Rudytė, sekr. 
Zuzana Tamašiūnaitė, prosekr. 
Gracielė Morkūnaitė, ižd. Alfre
das Ruplėnas, ižd. padėj. Os
valdas Jonušis, nariai Vitas Da- 
ratėnas, Viktoras Misiūnas ir Ri
kardas Rudis, kandidatai Neli- 
da Burbaitė, Zigmantas Urbona
vičius ir Luis Julius Mičiūdas.
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1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

Rugsėjo 18-26 — $858, spalio 9-17 — $826
J
••

BALTIC 
TOURS

BALTIMORĖS ŽINIOS

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek 
galint anksčiau.

f

Šventasis Jonas Neumannas 
buvo Šv. Alfonso parapijos kle
bonas nuo 1951 sausio iki 1952 
kovo 28, kai buvo konsekruotas 
vyskupu Šv. Alfonso bažnyčioj 
ir tapo Philadelphijos arkivysku
pijos ketvirtu vyskupu. Birželio 
19 Romoj jis buvo paskelbtas 
šventuoju. Tą sekmadienį Šv. 
Alfonso bažnyčioj visos mišios 
buvo aukojamos jo garbei.

Lietuvių svetainės metinis 
piknikas-gegužinė bus birželio 
26 Max Blobbs Parke Jessups, 
Maryland. Pradžia 1 vai. popiet, 
baigsis 6 v.v. Šokiam gros geras 
orkestras. Šeimininkės svečius 
pavaišins krebsų sriuba ir kitais 
gardžiais valgiais. Rengėjai ma
loniai kviečia visus dalyvauti. 
Be jūsų paramos piknikas nepa
vyks.

Gordonas ir Eleanora Matu- 
lioniai išvyko atostogų.į Floridą. 
Aplankys draugus ir pažįstamus. 
Jie abu dalyvauja lietuviškame 
gyvenime ir parengimuose. Gor
donas dainuoja bosu vyrų chore. 
Iš atostogų grįš liepos 4.

Vincas Kezenius, naujos kar
tos lietuvis, ir jo giminaitis Vy
tas Siaurusaitis, Open Hearth 
restorano- savininkai Dundalk, 
Baltimorės prieniiė'sty7 kviečia 
visuslietuvius į savo restoraną. 
Prie restorano yra daržas, kuria
me Vincas pasodino gražių 
gėlių ir rožių.

Prel. L. Mendelis, Sv. Alfonso 
buvęs klebonas ir dabar pastor 
emeritus, birželio 5 išvyko į 
Romą, kur praleis kelias savaites 
lietuvių kolegijoj. Jis taip pat 
dalyvavo palaimintojo Jono 
Neumanno kanonizacijoj birže
lio 19.

Birželio tragiškus įvykius Bal
timorės lietuviai prisiminė 
11:30 vai. mišiose birželio 12, 
sekmadienį, Šv. Alfonso bažny
čioj. Jaunimas dėvėjo tautinius 
drabužius, Amerikos Lietuvių 
Postas 154 ir jų padėjėjos daly
vavo mišiose su Savo vėliavomis. 
Gražiai giedojo vyrų choras Dai
na. Kun. A. Dranginis pasakė 
pamokslą. Mišias užprašė LB 

Baltimorės apylinkė.
Lietuvišką festivalį surengė 

Baltimorės lietuvių organizaci
jos bei draugijos birželio 11-12 
Charles Plaza, Baltimorės mies
to centre. Birželio 12 po 11:30 
mišių gausi minia dalyvavo pa
rade, kuris ėjo nuo Šv. Alfonso 
bažnyčios iki Charles Plaza. 
Publika pasigrožėjo lietuvių 
rankų darbais, gintarais, droži
niais, plokštelėm ir meninin
kų paveikslais. Buvo ir lietuviš
kų valgių. Festivalio dalyvius 
pasveikino Baltimorės burmist
ras J. Donald Schaeffer, kalbė
jo ir kiti žymūs asmenys. Gra
žiai pasirodė lietuvių tautinių 
šokių grupė ir vyrų choras Dai
na. Rengimo komitetas padėko
jo visiem, kurie taip sunkiai dir
bo festivalį rengiant.

Vincas ir Ona Bridickai bir
želio 11 minėjo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jubilia
tai dalyvavo 11 vai. mišiose Šv.

Kelionės kainon įeina kelionė iš Bostono, Nevv Yorko arba 
Montrealio PAN American World Airvvays ar kitom IATA 
priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168

Alfonso bažnyčioj. Padėkos mi
šiose dalyvavo jų dukra Janet ir 
sūnus Leonardas su šeimomis. 
Giminės ir svečiai suvažiavo iš 
kitų miestų, o taip pat dauge
lis draugų ir pažįstamų iš Bal
timorės. Jubiliatus palaimino 
kun. J. Antoszewski. Po mišių 
iškilmingi pietūs buvo La Fon- 
taine Bleu salėj Erdman Avė., 
Baltimorėj. Vincas ir Ona Bri
dickai per ilgus metus yra išti
kimi Šv. Alfonso parapijos na
riai. Vincas yra Šv. Vardo drau
gijos narys nuo pat įkūrimo, 
žmona Ona — sodaliečių drau
gijos narė. Dirba ir dalyvauja 
įvairiuose parapijos parengi
muose.

Kun. Juozas Antoszewski, bu
vęs Šv. Alfonso parapijos vikaru 
17 metų, dabar yra Šv. Jono pa
rapijos klebonas Westminster, 
Maryland. Jis buvo Baltimorės 
arkivyskupijos kunigų senatorių 
pirmininkas ir labai veiklus į- 
vairiuose arkivyskupijos veiki
muose. Birželio 5 jis minėjo 
25 metų kunigystės sukaktį. 30 
kunigų dalyvavo padėkos mišio
se Šv. Jono bažnyčioj. Daug 
žmonių dalyvavo mišiose. Daug 
atvyko ir iš Šv. Alfonso para
pijos.

Jonas Obelinis

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Lietuvių žinios, Floridos 
Amerikos Lietuvių klubo mėne
sinis biuletenis, pradėjo antruo
sius veiklos metus. Redakcinia
me kolektyve dalyvauja K. Gri
gaitis, A. Kamiene, K. Kleiva, 
dr. H. Lukaševičius. Biuletenis 
stengiasi pasiekti visus klubo 
narius ir juos informuoja apie 
klubo veiklą, stengiasi palaikyti 
ryšį su klubo nariais, išvyku
siais kuriam laikui iš St. Peters
burgo, teikia žinias lietuviškai 
spaudai.

Klubo salei pianino vajaus ko
misija, susidedanti iš dr. J. Petri
ko, L. Kačinsko ir A. Gruz
džio, baigė darbą. Iš viso su
rinkta 4,203 dol. Klubo muzikai 
ir vietiniai instrumentų žino
vai, vadovaujant muz. P. Armo- 
nui, gegužės 12 išrinko ir nupir
ko klubui naują pianiną — Ka- 
wai firmos Baby Grand. Kaina 
3,280 dol. Likę vajaus pinigai 
bus naudojami muzikiniam rei
kalam: koncertų ruošimui, mik
rofonam, gaidom ir pan.

Motinos dienos programą klu
be šiemet atliko St. Petersbur
go lietuviškų studijų mokiniai. 
Deklamavo V. Grabnickaitė, A. 
Linartaitė, A. Gurinskaitė, L. 
Jurgėlaitė, Pianinu skambino K. 
Grabnickaitė. Solo dainavo R. 
Karnius. Mokiniai sušoko tautinį 
šokį Kalvelį. Pabaigai visi moki
niai sudainavo Močiute, motinė
le.

Romo Kalantos minėjimas bu
vo pradėtas gegužės 14, šešta
dienį, koncelebracinėmis mišio- 
mis lietuvių pranciškonų koply
čioj. Pamokslą pasakė prel. J. 
Balkūnas. Gegužės 15, sek
madienį, klube pietų metu pri
siminimui vadovavo šaulių kuo-

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. ListečHn Pharmacy Red-Blue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. III. 60650. 
Fili: 2498 Dcugall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50ih Avė & 14th St. Cicero ir 1640 \V. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

pa.
Lietuviškų studijų anglų kal

ba iškilmingas užbaigimas įvyko 
klube gegužės 22. Studijų vado
vė buvo A. Kamiene.

Urbonų, Bronės* —ilgametės 
choro ir okteto dainininkės ir 
Alekso — ilgamečio klubo val
dybos sekretoriaus , 40 metų 
vedybų sukaktis buvo atšvęsta 
klube gegužės 8 pietų metu.

Balfo 143-čio skyriaus susirin
kime, įvykusieme gegužės 5, 
buvo išrinkta ši valdyba 1977 
metam: pirm. J. Valauskas, vice
pirm. A. Miliauskienė, sekr. O. 
Galvydienė, ižd. B. Skorubskis. 
Revizijos komisijon išrinkti: 
pirm. A. Plepys, nariais — Nat. 
Navickienė ir J. Babrys.

LB St. Petersburgo apylinkės 
pirmininkas P. Stanelis dėl ne
sveikatos rrtrčr gegužės“ 14 atsi
statydino. Dabar apylinkės val
dybą sudaro: pirm. A. Gruzdys, 
vicepirm. V. Palčiauskienė, 
sekr. V. Gruzdienė, ižd. K. Urb- 
šaitis, narys V. Ugėnas. —
L.Ž.K.

GAUTOS 
NAUJOS 
KNYGOS

Naujųjų laikų Lietuvos istori
ja, P. Čepėno, 15 dol.

Bastūno maištas, B. Railos, 
10 dol.

Alkana žemė, K. Bradūno, 6 
dol.

Debesys ir properšos, P. Mel
niko, 6 dol.

Sauja skatikų, K. Almeno, 5 
dol.

Miguel Manara, O.V. Mila
šiaus, 4 dol.

Bažnyčios kronika, III tomas, 
4 dol.

Sudiev-Good-bye, by Eve Ba- 
tes, angliškai, 10 dol.

Lithuania: The Outpost of 
Freedom, by K. Jurgėla, 15 dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
(Persiuntimui pridedama 50 c.)

L------------------------------------------------------------------

A PROGRAM FOR 
Secure Living

FOR PERSONS OVER 65 REGARDLESS 
OF RAČE, CREED OR NATIONAL ORIGIN

PROVIDING:
• 3 meals per day • a 
room or rooms • weekiy 
house cleaning and iinens
• electricity • freedom 
from househoid care plūs 
companionship.

MADISON HOUSE
The Presbyterian Home ——

NO WORRIES:
• about having your sav
ings used up by an unex- 
pected health emergency
• the dtffkulty and expense 
of home care and repairs
• about living alone and 
teeling insecure.

MEDICAL PLAN INCLUDED:
• Ooctors care • Nursing care for residents
• Assistance in dressing and bathing for inter- 

mediate care residents

į; Come See For Yourself

Mr. Conklin, Administrator
(609) 344-8191

| 123 S. Itlinois Avė., Atl. City, NJ. 08401

——1 ■■ -     ...............—  ————-—

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus?

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421,tel. MI 7-6637.

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje. r

WESTFIELD, MASS.
Mirė P. Jutkevičienė

Petronėlė Jutkevičienė, trijų 
kunigų (a.a. Jono, Antano ir Ju
liaus) Jutkevičių motina, mirė 
gegužės 27 Mercy ligoninėj, 
Springfield, Mass. Nuliūdime 
taip pat liko vyras Kostantas, 
sūnus Juozas ir trys dukros: 
Marijona, Nelle ir Ona.

Velionė buvo gimusi 1894 
Alytuj. Į Ameriką atvyko 18 me
tų amžiaus. Ištekėjo už Kostan- 
to Jutkevičiaus prieš 63 metus. 
Jiedu buvo pirmieji Šv. Kazi
miero parapijos Westfielde, 
Mass., steigėjai.

Velionė palaidota Šv. Marijos 
kapinėse Westfield, Mass., ge
gužės 30. Laidotuvėse dalyvavo 
trys vyskupai. Mišias aukojo 
Springfieldo vyskupas Chris- 
toplier J. Welapn. Su juo kon- 
celebravo dvyniai sūnūs: kun. 
Antanas Jutkevičius, Cor pu s 
Christi parapijos klebonas, 
Housatonia, Mass., ir kun. Ju
lius Jutkevičius, St. James para
pijos klebonas, South Deerfield, 
Mass.

Laidotuvėse taip pat dalyvavo 
vysk. Joseph A. McGuire, 
Springfield, Mass., vysk, pagel- 
bininkas, vysk. Thomas Man- 
ning iš Coroiro, La Paz, Boli
vijos, daug kunigų, seselių, gi
minių, draugų ir parapiečių.

Mišių metu naudotas kielikas, 
kurį velionė su vyru padovano
jo sūnum kunigam šventimų 
proga.

Velionė buvo Rožančiaus so- 
dalicijos, Šv. Onos draugijos ir 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jimo Amerikoj narė. — Kr.

l

!

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

r
MARIO’S

AUTO INSPECTION SERVICE
MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE 
BRAKE REPAIRS FRONT END WORK ELECTRIC
AL WORK TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO 
REPAIRS SKILLED MECHANICS SHELL 
BAY ROAD MAYVILLE OPP EXIT OF STATĖ 
INSPECTORS PHONE 609 465-5607
CAPEMAY COURT HOUSE.

Į

-J

TAS 
INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE

FOR DOMESTIC AND INTERNATIONAL 
TRAVEL & PACKAGE TOURS 

TO INDIA AND THE ORIENT

316 MAIN STREET, EAST RUTHERFORD, N.J.
07073

(201) 935-4240 (201) 935-4241
CABLE “TAS”

HOWSON — ALGRAPHY 
INCORPORATED

480 MEADOVV LANE 
CARLSTADT, NEVV JERSEY 07072 

TEL. (800) 631-0296

STEVEN D. BAILYN
TREASURER

(201) 935-4560

PURE PENNSYLVANIA A
HONEY

One gallon (12 lbs) our finest 
ouality $8.95 freight prepaid. 
Florida Orange blossom honey 
$9.95 per gallon. Money Back 
Guarantee. Please send Check or M.0. to:

DRAPER’S SUPER BEE
RD-1, Box 97 

MiKerton, Perina. 16936 
717/537-2381 J

l
L

CAMP NOTRE DAME
(NAMASCHAUG)

Lake Spofford, New Hampshlre
BOYS&GIRLS 6-15

AT ‘76 RATES LISTED BELOW
8 WEEK SEASON — $500.00

4 WEEKS — $275.00 2 WEEKS — $140.00 AFTER 
MARCH 15 — $80/WK. — $600/SEASON

Expanded Waterfront, Baske bąli, Baseball, 
Tennis, Tutorlng In 5 Major Areas. Transportation 
Provlded. Separate Prlests Camp. Ideal for 
Golfers.

WRITE: CAMP NOTRE DAME
164 REDDING RD. GEORGETOWN CT.

06829 203 544-8422

J & H AIR CONDITIONING 
SERVICE

NEW AND USED AIR CONDITIONERS 
SALES AND SERVICE AND REPAIRS 

CALL 435-0120

PHILA. S.W. Semi-pvt. accommodations in 
home likę atmosphere, 3 home cooked meals 
daily, maid svc. Dr. on call. 215 471-3459 215 
492-9414 Mrs. Harris.

CONCRETE & BRICK WORK 
DRIVEWAYS PATIOS SIDEWALKS 

STOOPS FIREPLACES NO JOB TOO SMALL 
FREE ĖST. CALL GENESIS (212) 699-1791

WILLIE KELLY 
FLOOR WAXING 

Scraping and Refinishing
26 Years Experience

Free Estimates
Call 756-2145

RENT A BRAND NEW CAMPER COTTAGE AT
SNYDERS DARIEN LAKE 

FUN COUNTRY
CORFU, N.Y.

The most complete family vacatlon land in the 
east. Just bring your beddlng and cooklng uten- 
slls and have a great vacatlon. Sleeps family 
of 6. Call for free brochure 716 599-4501.

R.P. CARTER CONSTRUCTION
SATISFACTION GUARANTEED ALL AREAS 

CONCRETE PLASTER TILE CARPENTRY 
PAINTING ETC. ALSO FIRE JOB 15 YRS IN BX- 

MANH. AREA (212) 365-1059

, DEXTER PARK <£» 
PHARMACY IIHl

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

PAINTING & DECORATING 
& PAPER HANGING 

FREE ESTIMATES!
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

OUALITY WORK 20 YEARS EXPERIENCE! 
DAN BRANDT (212) 229-0162

L & C MOVERS
1 PIECE OR WHOLE HOUSE, REASONABLE,, 

RELIABLE & EXPD. FLAT RATE 24 HR SERVICE.
(516) 489-7698

LAKEFRONT SPACIOUS 
COTAGES

ON CRYSTAL CLEAR LAKE IN LAKĘS REGION 
O F N.H. SANDY BEACH, HEATED POOL. T.V. 
AND HEAT. FROM $149 PER VVEEK. CALL 
COLLECT 1 603 968-3673

MOVING
AT LOW LOW RATES 

FULLYINSURED 
LOCAL & LONG DISTANCE 

24 HOUR SERVICE 
CALL 201 673-9147

DOC’S TREE SERVICE & 
LANDSCAPING

TREE REMOVAL FEEDING PRUNING 
REASONABLE PRICE FREE ESTIMATES 

24 HOUR SERVICE 276-2306

MARIO S PINE LODGE
BOX 13 PURLING, N.Y. 12470

(518) 622-9564
Frlendly Informal Resort. Outstandlng Itallan 
American Cuisine. Bar. Swlmming Pool, Bocci, 
Shuffle Board etc. Home away from Home. Open 
All Year.

BOB ADAMS TRUCKING CO.
26 GREENVALE CIRCLE WHITE PLAINS, N.Y. 

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 
FOR FAST PROMPT SERVICE

CALL 914 WH 8-0949

CONCERTE & BRICK WORK 
DRIWEWAYS PATIOS SIDEWALKS 

STOOPS FIREPLACES NO JOB TOO SMALL 
FREE ĖST. CALL GENESIS (212) 699-1791

DANNY LUCATORTO 
PAINTER

Inslde and Outside 
No Job Too Big or Too Small 

Call 347-2547

r

EXCELLENT HOME CARE

Atter the seller leaves, before the buyer movės In, 
we do a thorough cleanlng job at a reasonable 
cost. Free esti mate. Call after 10 A.M. (201) 

891-5922

GENERAL AGENT 
(MANAGER OPPORTUNITY)

BE YOUR OWN BOSS VVITH A FULLY VESTED 
CONTRACT. FULL FLEXIBLE PRODUCT LINE, 
PROGRESSIVE MARKETING ANO HOME OFFICE 
TEAM. TREMENDOUS GROVVTH POTENTIAL. 
MUŠT HAVE LIFE INSURANCE LICENSE. WORK 
YOUR 0WN MARKET AND DETERMINE YOUR 
0WN INCOME. VVASHINGTON NATIONAL 
LIFE INSURANCE COMPANY OF N.Y. MR. SAMET 

(212) 947-4900 X33

CARUSO LUMBERAMA INC.
836 MAIN ST. NEW ROCHELLE

CALL 914 633-6235 OR 914 636-9107
251 MC LEAN AVĖ. (AT INTERVALE PLACE) 
YONKERS. LUMBER CUT TO SIZE CASH AND 

CARRY FOR HOMEOWNERS.

MOVING AND STORAGE 
ALL FURNITURE BOUGHT & SOLD GARAGE, 
BASEMENT ATTIC PICK UP B. CARNEY 
FURNITURE STORE 61 E 125 ST. N.Y. 722-1049.

SENIOR CITIZENS
Newiy opened small hotel In Ocean Grove. 
Three delicious home cooked meals. Laundry 
and clean llnens provlded. Walking distance to 
everythlng. A safe haven of the Jersey chore. 
Be part of a happy family.

201 531-6345

SHANON 
MOVING AND STORAGE 

LICENSED & INSURED 
REASONABLE RATES

24 HOURS
CALL 287-9175

FOUR SEASONS WINDOW CORP.
2 PELHAM ROAD NEVV ROCHELLE, N.Y.

25 YEARS OF EXPERIENCE NO JOB TOO BIG OR 
TOO SMALL

FOR FAST PROMPT SERVICE CALL
(914) 636-5400
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A.A. JURGIS GRICIUS
Prieš I pasaulinį karą, kai 

Lietuva buvo carinėj okupacijoj, 
lietuviai dažnai negalėdavo dėl 
skirtingos tikybos ir tautybės 
gauti darbo savo gimtajame kraš
te. Be to, natūralus gyventojų 
prieauglis buvo didelis, o pra
monės plėtra labai lėta. Todėl 
didelis skaičius lietuvių emi
gruodavo į JAV arba išvykdavo į 
Rusijos imperijos pramoninius 
centrus.

Odesoj, didžiuliame uoste 
prie Juodosios jūros, 1914 buvo 
susitelkę 7000 su viršum lietu
vių. O pirmojo karo eigoj tas 
skaičius išaugo iki 14,000. Tą 
masę sudarė ne tik darbininkai; 
buvo nemaža ir inteligentijos. 
Už draudžiamų lietuviškų kny
gų (1864-1904) platinimą ir kito
kią prieškarinę veiklą ten buvo 
nutremti kun. Juozas Šmulkštys, 
Juozas Rimša nuo Pilviškių, mo
kyt. M. Vasiliauskas, Juozas Par- 
Šaitis-Gabrys, Juozas Jasaitis-Je- 
saitis ir kiti. Toj kolonijoj iš
plėtė savo politinę ir visuome
ninę veiklą M. Sleževičius, Al.

Jurgis Gricius

Rymas, P. Ruseckas. Odesos lie
tuvių suorganizavimui ypač 
daug nusipelnė D. Blynas, gy
venęs Odesoj nuo 1900 lig grįži
mo į Lietuvą 1918.

Maskvoj baigęs drabužių siu
vimo akademiją Andrius Gricius 
su Sriubu įkūrė slaptą Odesos 
lietuvių savišalpos draugiją. Ta 
draugija šalia šalpos puoselėjo ir 
Odesos lietuvių kultūrinį gy-

Lietuvos kariuomenės savanoriui, laikinosios Lietuvos 
vyriausybės ministeriui ir llgamečiui Vilko nariui

A.A. PRANUI VAINAUSKUI
mirus, žmoną Emiliją ir artimuosius giliausiai užjaučiame

Eugenija, Juozas, Antanas Pažemėnai 
ir Marija Vaitekūnienė

venimą. Ji buvo oficialiai įre
gistruota tik 1905 birželio 10.

Patriarchinės išvaizdos And
rius Gricius išaugino keturis sū
nus. Visi keturi įsijungė į Bal
tąją armiją, kovojusią prieš bol
ševikus, atžygiavusius užimti 
Ukrainos, o vėliau ir Kaukazo. 
Vienas žuvo fronte, o trys, 1920 
gen. Vrangelio kariuomenei pa
sitraukus iš Krymo į Turkiją, per 
Balkanų valstybes ir Vokietiją 
grįžo į Kauną, kur jų tėvas jau 
anksčiau buvo grįžęs ir atidaręs 
plataus masto siuvyklą. Sūnus 
Vytautas įsijungė į mūsų aviaci
ją ir pasiekė majoro laipsnį. Ant
ras sūnus, Anatolijus, baigė V.D. 
universiteto teisių fakultetą ir 
buvo Kaune mokesčių inspekto
rium. Velionis Jurgis irgi baigė 
teisių fakultetą. Buvo D. Naryš- 
kino įpėdinių (kurie buvo Angli
jos piliečiai ir gyveno Londone) 
generaliniu įgaliotiniu. Jis tvar
kė Žagarės dvarą ir jame esan
čias pramonės įmones. Bet svar
biausias jo uždavinys buvo susi
tarimas su Lietuvos vyriausybe 
dėl atlyginimo už nusavintą že
mę ir miškus (apie 30,000 ha). 
Tai jam pavyko padaryti.

1940 bolševikam okupavus 
Lietuvą, visi trys Griciai pa
sitraukė į Vokietiją.

1941-44 jie visi buvo grįžę 
į Lietuvą ir dirbo įvairiose ūki
nėse organizacijose.

1944 jie, kaip ir šimtai tūks
tančių mūsų tautiečių, pasitrau
kė į Vakarus.

Aviacijos majoras V. Gricius 
žuvo Dresdene masinio bom
bardavimo metu 1945 pavasarį. 
Anatolijus Gricius susirgo džio
va ir mirė St. Blasien sanatori
joj, Vokietijoj.

Velionis Jurgis 1950 atvyko 
į JAV. Ilgus metus buvo lietuvių 
kalbos skyriaus administra
torium Army Language School, 
Monterey, Calif. Tos mokyklos 
darbo apimčiai susiaurėjus, pa
našų darbą dirbo Washingtone, 
D.C., ir Vokietijoj.

1975-76 jis buvo JAV karinės 
ryšių misijos prie vyriausio vado 
Berlyne bendradarbis. Jo darbą 
gen. McDonough taip įvertina: 
“J- Griciaus bendradarbiavimas, 
lojalumas, pasišventimas ir 
aistra pagelbėti su juo, dirban
čiam personalui padidino jo ver
tę karinei misijai. Jo kruopštus 
valdymas rusų, vokiečių ir pran
cūzų kalbų ir nuostabus sugebė
jimas tas kalbas dėstyti turėjo 
neįkainojamos naudos pavie
niam tarnautojam ir visam vie
netui ... Jo išskirtiniai atsieki- 
mai tame laikotarpy daro garbę 
jam pačiam, vietinės kariuome
nės darbui ir JAV karinei ryšių 
misijai.”

Velionis buvo džentelmenas, 
ir jo santykiai su draugais buvo 
riteriški.

Mirė gegužės 15 Vokietijoj. 
Atskraidintas į JAV ir palaidotas 
Jackson, N.J.

Dr. D.J.

Pranciškus Gulbinas, gimęs 
1926 Scranton, Pa., nuo šir
dies smūgio staiga mirė bir
želio 16 Cicero, 111., kur gy
veno su šeima. Po pamaldų 
Šv. Valentino bažnyčioj, pa
laidotas Resurrection kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona 
Virginija, dukra Patricija, 
sūnus Ričardas, brolis Jonas 
Floridoj, brolis pranciško
nas Kazimieras Brooklyne, 
teta Misevičiūtė (Shea) Flo
ridoj ir kiti giminės.

STUDIJŲ 
SAVAITĖ 

... EUROPOJ

A.A. RIMANTUI GIEDRIUI
birželio 8 mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Ilonai, 
dukrai Danai, motinai Vandai, seseriai Ritai ir jos vyrui 
Minkūnui, seseriai Felicijai ir jos vyrui Kolp, mirus žen
tui Stefai Makauskis.

Petronėlė Peldžius
Richardas Peldžius ir žmona Petrica
Marytė ir vyras Viktoras Khoury 
Lurėta ir vyras Ginis Landolfi

A.A.
PRANUI VAINAUSKUI

miruą, jo žmonai Emilijai ir kitiem šeimos artimiesiem 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Algimantas ir Teresė Gečiai
Antanas ir Aleksandra Masioniai

A.A. ... 4
HA DR. DOMUI JASAIČIUI

mirus, atsiskyrimo liūdesy jo našlę mielą Sofiją Jasaitienę 
ir vaikus Eleną ir dr. Stasį su šeima nuoširdžiai užjau
čia

Vera ir Rožė Šomkaitės

A.A.
DR. DOMUI JASAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame p. Sofijai Jasaitienei ir 
dr. Kęstučio Valiūno šeimai.

Gražina ir Vitolis Dragūnevičiai

Mylimai Motinai
A.A.

ALEKSANDRAI DANIŪNIENEI
mirus, dukterį Siemaškienę, jos šeimą ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia

Rima ir Kęstutis Č erkeliūnai

A.A.
ALEKSANDRAI DANIŪNIENEI

mirus, dukrą Danutę, žentą Liutaverą, anūkus Gražiną ir 
Saulių giliai užjaučiame

Jadvyga ir Antanas Vy tuviai 
Antanas ir Linas

A.A.
ALEKSANDRAI DANIŪNIENEI

mirus, jos dukrai, skautininkei Danutei Siemaškienei ir jos 
šeimai gilią užuojautą reiškia

N.Y. vyr. skaučių židinys 
VILIJA

Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos delegacijos pavergtų 
Europos tautų seime nariui

A.A. PRANUI VAINAUSKUI
mirus,įo našlę Emiliją Vainauskienę nuoširdžiai užjaučia

Lietuvos Laisvės Komitetas ir 
Lietuvos delegacija pavergtų Europos 

tautų seime

iš Lietuvos gauta liūdna žinia, kad 1977 birželio 11 mirė
ONA ŠIDLAUSKIENĖ,

sulaukusi 74 metų amžiaus. Velionė gimė, užaugo ir 
gyveno Melnikų kaime, Kėdainių valsčiuj. Tik prieš porą 
metų apsigyveno pas dukrą Ukmergėj. Lietuvoj paliko du 
sūnus: Algirdą ir Kęstutį su šeimomis, tris dukteris: Janiną 
ir Ireną su šeimomis bei Eglutę, New Yorke sūnų Ro
mualdą Šidlauską ir penkis anūkus: Saulių, Rimą, Liną, 
Ramunę ir Aušrą, New Yorke sesers a.a. Sofijos Kiau- 
nienės šeimą, Chicagoj brolį Antaną Baniukaitį su šeima, I 
Grand Rapids, Mich., brolio a.a. Mykolo Baniukaičio šeimą, I 

daug pusbrolių ir pusseserių.

A.A. 
ONAI ŠIDLAUSKIENEI

mirus, jos sūnums ir dukroms su šeimomis reiškiame gi
liausią užuojautą ir kartu liūdime.

Kiaunės Jurgis ir Kęstutis su šeima

■■■ ....... —
JANINĄ. VALIUŠAITIENĘ ir sūnų

VIDMANTĄ su šeima, Motinai ir Močiutei Lietuvoje 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame.
Mykolas ir Janina Biliūnai
Glorija Biliūnienė
Romas ir MaryAnn Karpiai

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, jos dukrą
JANINĄ VALIUŠAITIENĘ

ir vaikaitį Vidmantą su šeima širdingai užjaučiame.

Europos lietuvių studijų sa
vaitė įvyksta Londone liepos 13 
— rugpiūčio 7. Paskaitas skaitys 
dr. J. K. Čeginskas — Dr. Jo
nas Basanavičius ir lietuvių 
tautinis atgimimas, dr. kun. S. 
Matulis — Lietuviai ateiviai D. 
Britanijoj, V. Bartusevičius — 
Jaunimo kongreso tikslų be
ieškant, dr. A. Štromas — Politi
nė sąmonė Lietuvoj ir atsispin
dinčios krašto ateities vizijos, 
dir. V. Natkevičius, — Meilė M. 
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganoa 
kūryboj, dr. Vyt. Vasyliūnas — 
Žemės ir kitų planetų magne
tosferos, dr. J. Girnius — Kur 
šiandien stovi lietuviškoji išeivi
jos bendruomenė, - virtusi- jubi- 
liatine, dr. S. Kuzminskas — 
Žvilgsnis į Lietuvos ateities 
problemas, Tomas Venclova — 
Lietuvos disidentai, dr. A. Geru
tis — Lietuva kaip tarptautinės 
valstybių bendruomenės narys, 
A. Rubikas — Darvino santykis 
su Apreiškimu, dr. J. Grinius — 
Donžuanas ir meilė Oskaro Mi
lašiaus kūryboj. Dalyvauja R. 
Spalis, K. Barėnas, E. Cinzas, 
Irena Joerg, Eglė Juodvalkytė 
ir Vladas Šlaitas. Pramoginėj 
programoj Los Angeles liet, 
tautinių šokių ansamblis ir cho
ras, solistai — Violeta Rakaus
kaitė, Nerija Linkevičiūtė ir Ri
čardas Daunoras. Norį dalyvauti 
kviečiami neatidėliojant užsire
gistruoti. Rašyti: Committee for 
Lithuanian Study Week, 2, Lad- 
broke Gardens, London, W11 
2PT.

Providence, R. I., gegužės 
31 Šv. Petro ir Povilo kated
roj vykusioj Marijos šventėj da
lyvavo ir 10 tautinių grupių, 
kurios giedojo po du posmus sa
vo kalbomis. Lietuviai giedojo 
Marija, Marija giesmę. Po pa
maldų katedros aikštėj vykusioj 
programoj pasirodė atskiros tau
tybės. Vietinis klebonas kun. V. 
Martinkus pakvietė lietuviam 
atstovauti Bostono tautinių šo
kių sambūrį, vadovaujamą Onos 
Ivaškienės. Lietuviai sužavėjo 
savo šokiais ne tik žiūrovus, bet 
ir vyskupą L.E. Galineau, kuris 
pasveikino lietuvius šokėjus.

LAISVĖS VARPAS
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

VRM

Lietuvių Moterų Federacijos 
Stamfordo ir Nortoalko klubas

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

Kun. Albinas Janiūnas nuo 
birželio 7 Bostono kardinolo pa
skirtas klebonu į Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapiją Law- 
rence. Jis Šv. Petro parapijoj 
So. Bostone ėjo vikaro pareigas 
nuo 1963. Prieš tai jis dirbo 
Cambridge ir Lawrence parapi
jose. Dabar Šv. Petro lietuvių 
parapijoj Bostone liko tik vienas 
kunigas — klebonas Antanas 
Baltrušūnas.

Lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas buvo birže
lio 4. Parapijos bažnyčioj So. 
Bostone 9 vai. ryto mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. A. 
Baltrušūnas. Pobažnytinėj salėj, 
kur vyko abiturientų išleistuvės, 
kalbėjo mokyklos vedėjas rašy
tojas Antanas Gustaitis. Mokykla 
veikianti jau 28 metus, apie 16 
metų jis esąs jos vedėju. Moki
nių šiais metais buvo 99. Seniau 
būdavę daugiau. Šiemet mokyk
lą baigė 7: Ramunė Adomavi
čiūtė, Raimundas Bačiulis, Jo
nas Banevičius, Audrė Eikinaitė, 
Daiva Veitaitė, Dana Račkaus
kaitė (baigė geriausia), Algis Ka
rosas. Abiturientam LB Bostono 
apylinkės vardu įteikta po knygą 
— Pr. Naujokaičio Lietuvių lite
ratūros istorijos 3-čias tomas. D. 
Račkauskaitei įteikta 50 dol. Mi
rusio mokytojo Algio Makaičio 
žmona įdėjo į banką 1000 dol., 
kad iš procentų būtų teikiama 
dovana geriausiai šią mokyklą 
baigusiam mokiniui. Graduan- 
tų vardu kalbėjo Ramunė Ado
mavičiūtė. Dar kalbėjo LB apy
linkės pirm. A. Matjoška. Visų 
skyrių geriausiai baigusiem į- 
teikta po knytelę. Mokiniai dek
lamavo ir skaitė savo rašinius, o 
mokinių choras, vadovaujamas 
komp. Juliaus Gaidelio, padai
navo.

Kun. Albertas Kontautas, Lie
tuvių Mėlynosios Armijos vadas, 
birželio 12, sekmadienį, per te
levizijos 7-tą kanalą aukojo mi
šias ir pasakė puikų pamokslą, 
kuriame priminė okupuotos Lie
tuvos kančias ir religijos perse
kiojimą Lietuvoj. Mišių metu- 
tautiškais drabužiais pasi
puošę berniukas ir mergai
tė padėjo vainiką prie alto
riaus. Vainikas ir kaspinas 
su užrašu “Mary save Lithuania” 
operatoriaus buvo rodomas daug 
kartų. Mišių metu giedojo šv. 
Jono parapijos iš Quincy choras. 
Koplyčioj dalyvavo apie 100 lie
tuvių, daug moterų buvo apsi
rengusios tautiniais drabužiais. 
Televizijos žiniomis, šių mišių 
sekmadieniais klausosi apie 1.5 
milijono amerikiečių. Tai buvo 
labai graži proga paskleisti žinių 
apie okupuotą Lietuvą ir jos 
kančias.

Birželio įvykių minėjimą bir
želio 11 surengė LB Bostono 
apylinkė. 6 vai. vak. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone kun. prof. A. Jurgelai
tis, OP, aukojo mišias ir pasakė 
pamokslą. Per mišias giedojo 
buvęs Vilniaus operos solistas 
Stasys Liepas. Pobažnytinėj sa
lėj minėjimas buvo tęsiamas po 
mišių. Po LB apylinkės pirm. A. 
Matjoškos kalbėjo klebonas kun. 
A. Baltrušūnas ir kun. prof. A. 
Jurgelaitis. Solistas Stasys Lie
pas, akomponuojamas prof. J. 
Kačinsko, padainavo keletą kūri
nių. Organizacijos pamaldose ir 
minėjime dalyvavo su vėlia
vomis.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetą kitiem metam sudaro 
Aleksandra Moriarty, Janina 
Gražulienė, Irena Kalvaitienė, 
Valė Čepienė, Reda Simonaitie- 
nė.

Minkų radijo gegužinė bus 
rugpiūčio 14 Romuvos Parke, 
Brocktone.

Tautos šventės ir dr. Jono Ba
sanavičiaus minėjimas L.P. 
D-jos salėj So. Bostone bus rug
sėjo 25.

Lietuvos kariuomenės minėji
mas L.P.D-jos salėj So. Bosto
ne bus rugsėjo 25.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

F
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Balfo direktorių suvažiavi
mas įvyks rudenį New Yorke. 
Datą balsavimo keliu pasirinks 
patys direktoriai. Suvažiavimą 
globoja New Yorko šimtasis sky
rius. Dėl informacijų galima 
kreiptis į skyriaus pirm. J. Gerd- 
vilienę, 88-10 80 St., Woodha- 
ven, N.Y. 11421. Tel. 212 296- 
0288.

Elena Urbaitytė, pagerbdama 
a.a. dr. Domą Jasaitį, vietoj gė
lių prie velionio karsto, siunčia 
30 dol. Kultūros Židiniui. Nuo
širdus ačiū.

JAV LB aštuntosios tarybos 
antroji sesija birželio 18-19 vyko 
Clevelande. New Yorko LB apy
gardai atstovavo Kornelijus Buč
inys, OFM, Darbininko redakto
rius.

Paterson News didžiausias 
New Jersey dienraštis, išeinąs 
dviem laidom, birželio 15 pa
skelbė vedamąjį “The Human 
Rights War”. Vedamajame 
straipsny minima Lietuvos K. 
Bažnyčios Kronika ir Aušra. Taip 
pat pabrėžiama, kad reikia kovo
ti ne tik už Sovietijoj esančių 
žydų teises, bet būtina rūpintis 
ir lietuvių, latvių, estų bei kitų 
pavergtųjų laisve ir teisėmis. 
Patersono LB apylinkės pra
šytas, straipsnį dienrašty išrū
pino A. Masionis, suteikdamas 
iš LB Visuomeninių reikalų ta
rybos gautą medžiagą.

Lietuvių Bendruomenės 25 
metų sukaktis bus paminėta 
gruodžio 3. Lietuvių Bend
ruomenė suorganizuota buvo 
New Yorke. Čia buvo sureng
tas iškilmingas jos atidarymo 
aktas. Čia veikė Laikinasis Or
ganizacinis Komitetas — LOKas. 
Tad visai pritinka, kad New Yor
ke būtų surengtas iškilmingas 
minėjimas. Minėjimo pamaldos 
bus Maspetho lietuvių parapijos 
bažnyčioj, nes ten klebonavo 
buvęs LOKo pirmininkas prel. J. 
Balkūnas. Sukakties proga bus 
surengtas koncertas ir banketas. 
Šiam minėjimui surengti suda
rytas platus komitetas, kuris turi 
atskirus vienetus įvairiem dar
bam. Tas pats komitetas rengia 
ir vysk. V. Brizgio sukakties 
minėjimą. Komitetas posėdžiavo 
birželio 17. Kitas komiteto posė
dis bus birželio 28.

Jurgis ir Kęstutis Kiaunės pa
gerbdami a.a. Oną Šidlauskienę, 
vietoj gėlių aukojo Darbininkui 
15 dol. Nuoširdus ačiū.

Sudiev — Good Bye — taip 
vadinasi nauja Manyland Books 
išleista knyga, kurioj aprašoma 
ankstesnės lietuvių kartos imi
grantės istorija. Autorė Eve 
Bates. Paįvairinta folkloru, foto
grafijomis. Knyga kelia susido
mėjimą etninių grupių tarpe. 
Kaina 9.95 dol.

SEZONAS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Pranciškonų vasarvietėj Ken- 
nebunkporte, Maine, liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais kasmet 
atostogauja šimtai lietuvių, at
vykusių iš visos Amerikos ir Ka
nados. Jiem ruošiama turtinga 
kultūrinė programa: koncertai, 
literatūros vakarai, paskaitos, 
dailės parodos. Atostogas paįvai
rina ir meniška aplinka — tauti
nio stiliaus šventovės bei lietu
vių dailininkų paveikslai. Šią 
vasarą bus dailininkų V. Viz
girdos, K. Žoromskio, V. Igno ir 
V. Krištolaitytės darbų parodos. 
Jos vyks visą sezoną, teikdamos 
progos visiem vasarotojam pasi
gėrėti bei įsigyti šių dailininkų 
paveikslus. Sezonas prasideda 
liepos 2 ir baigiasi rugsėjo 5. 
Visi lietuviai kviečiami atosto
gauti Kennebunkporto pajūry. 
Adresas: Guest House, Francis- 
can Monastery, Kennebunkport, 
Maine 04046. Tel. 207 967- 
2011.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Lietuvos Atsiminimų radijo 
piknikas bus liepos 17 estų tau
tiniame parke Lakevvood, N.J.

Apreiškimo parapijos metinė 
šventė-balius bus spalio 30, ne 
31, kaip buvo paskelbta praei
tame Darbininko numery.

Pokarinės poezijos antologiją 
išleidžia Manyland Books lei
dykla, kuriai vadovauja Stepas 
Zobarskas. Antologiją parinko ir 
į anglų kalbą išvertė dr. Jonas 
Zdanys. Dalyvauja 28 autoriai, 
gyveną laisvame pasauly ir pa
vergtoj tėvynėj. Antologija lei
džiama abiem kalbom — lietu
viškai ir angliškai. Įvadą parašė 
prof. Rimvydas Šilbajoris.

Vysk. V. Brizgio 50 metų ku
nigystės sukaktis New Yorke 
bus paminėta rugsėjo 25. Pirma 
bus pamaldos Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioj, o pas
kui pietūs ir akademinė dalis 
Kultūros Židiny. Ši mintis pa
gerbti vyskupą kilo kunigų Vie
nybės posėdy. Kunigų Vienybės 
atstovas kun. V. Pikturna lankė
si LB apygardos sušauktame pa
sitarime ir ten šį reikalą iškėlė. 
Taip sudarytas pagerbimui 
rengti komitetas, kuris drauge 
rengs ir Lietuvių Bendruome
nės 25 metų sukakties minėjimą.

LAKEWOOD PARK, PA.

Lietuvių diena
Šiemet rugpiūčio 14 ruošia

masi švęsti jau 63-čią kartą Lie
tuvių dieną gražiame Lakevvood 
Parke, Bamesville, Pa. Tai yra 
seniausia Pennsylvanijos lietu
vių tradicija, ir tokios lietuvių 
dienos yra ruošiamos be jokios 
pertraukos kiekvienais metais 
nuo 1914 rugpiūčio 15. Ankstieji 
lietuviai imigrantai uoliai užlai
kė šią tradiciją ir suteikė kiek
vienais metais progą apylinkių 
lietuviam susitikti, pabendrauti 
ir puoselėti lietuvišką dvasią. 
Jų vaikai, anūkai ir proanūkiai 
tęsia šią gražią lietuvišką tradici
ją-

Šiais metais Lietuvių dieną 
pirmą kartą globos naujai įsistei
gusi Lietuvos vyčių Anthracite 
144 kuopa. Šv. Kazimiero para
pijos patalpose, St. Clair, Pa., 
buvo sudarytas šiai šventei 
rengti komitetas: vyriausia va
dovė — Anna Klizas Wargo, 
St. Clair, Pa., sekr. ir ižd. — 
Nell Klizas, St. Clair, Pa., dva
sios vadovai — kun. Al Bart
kus, St. Clair, Pa., ir kun. Juo
zas Neverauskas, Shenandoah, 
Pa., programos vadovai — Ber- 
nice Mikatavage, Minersville, 
Pa., ir Anna Marie Lithkowsky, 
Freeland, Pa., reklamom ir gar
sinimam — Helen Chesko, 
Mahanoy City, Pa., Mary Koons, 
Shenandoah, Pa., Anna Klizas 
Wargo, St. Clair, Pa., dekoraci
jom— John Koons, Shenandoah, 
Pa., Charles Taronis, Port Car- 
bon, P.A., Wm. Kadis, Pt. Car- 
bon, Pa., George Bruzdas, Mi
nersville, Pa.

Komitetas stengsis, kad šių 
metų Lietuvių diena būtų tikrai 
iškilminga ir įdomi lietuviam ir 
jų draugam amerikiečiam. Vi
sas pelnas bus skiriamas Lietu
vių Katalikų Religinei Šalpai. — 
A.K.W.

5 room apartment, $265 a 
month. Jamaica Estates. Tel. GL
4-0548.

Parduodamas dviejų butų 
gražus, stilingas namas Jamaica 
Hills gerame rajone prie gero 
susisiekimo. Vienas butas lais
vas, galima tuoj užimti. Kreiptis 
į Darbininko redakciją.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Reahor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

ELIZABETH, N.J.

Iš LB N.J. apygardos darbų
Gegužės 14 LB N.J. apygar

dos valdybos pastangom buvo 
surengtas jaunųjų talentų vaka
ras, kurio programoj dalyvavo 
jaunieji pianistai Regina Bra- 
zinskaitė, Audronė Veblaitytė, 
Anne ir Frances Covalesky ir 
Antanas ir Dean Staknys. Gar
sėjanti akordeonistė Rūta Rau
dytė pagrojo akordeonu, Rasa 
Eitmanaitė pašoko ir trys se
sutės Frances, Mary ir Susan 
Covalesky porą kūrinių atliko 
dviem smuikais ir pianu. Muzi
kinių dalykų tarpus užpildė apy
gardos globojama tautinių šokių 
grupė Liepsna tautiniais šokiais. 
Gaila, kad rengėjam nepavyko 
šios vakaro programos paįvairin
ti eilėraščių deklamacijom ar 
dailiuoju skaitymu.

Programai pasibaigus, da
lyviai galėjo pašokti, grojant re- 
korduotai muzikai, ir pasivaišin
ti kelių nuolatinių apygardos 
darbų rėmėjų paaukotais ir pa
ruoštais užkandžiais.

Apygardos suvažiavimas
Gegužės 22 Elizabeth, N.J., 

buvo sukviestas metinis apygar
dos suvažiavimas, labai gyvai 
reagavęs į apygardos valdybos 
ir apylinkių veiklos barus.

Nei apygardos, nei apylinkių 
valdybos nebuvo miegojusios ir 
darė ne tik tai, kas pagal jų or
ganizacinius uždavinius turėjo 
būti padaryta, bet ir atsiliepė į 
visus kasdieninius lietuvių gy
venimo reikalus. Ir apylinkių, 
ir apygardos valdybos jautriai 
reagavo į visus politiniam gyve
nime iškilusius lietuvių reika
lus, minėjo tautines šventes, or
ganizavo ir pačios rašė įvairiais 
reikalais laiškus JAV įtakingiem 
pareigūnam.

JAV švenčiant 200 m. sukaktį,
N.J. valstija skyrė pinigų iš
leisti informacinei knygai apie
N.J. gyvenančias tautines mažu
mas. Apygardos valdybai tal
kinant, šioj knygoj trumpais 
bruožais bus pavaizduotas ir
N.J. lietuvių gyvenimas bei jų 
organizacijos. Tekstą apie lietu
vius parašė prof. dr. Jokūbas 
Stukas, o medžiagą surinkti pa
dėjo apygardos valdybos pirm. 
Kazys Jankūnas, kuriam, be to, 
teko dalyvauti ir įvairiom tauty-

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 
ŽINIOS

Birželio trėmimai buvo pami
nėti gražiomis pamaldomis bir
želio 12. Buvo koncelebracinės 
mišios, pamokslą pasakė kun. K. 
Pugevičius, pažymėdamas, jog 
mes neturime leisti, kad pasau
lis užmirštų ištremtuosius. Pa
maldų metu gražiai giedojo pa
rapijos choras su solistais. Va
dovavo Viktoras Ralys. Choras 
su solistais giedojo pritaikytas 
giesmes ir mišių dalis. Po pa
maldų parapijos salėj visi buvo 
pavaišinti kavute ii* pyragaičiais. 
Vaišių parengimui vadovavo 
Marytė Shalins.

Tėvų intencija mišių novena 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
aukojama šią savaitę.

Moterų S-gos 29 kuopa birže
lio 19 pagerbė tėvus. Po pamal
dų buvo surengtos vaišės para
pijos salėj. Kuopa aktyviai daly
vauja parapijos piknike rugpiū
čio 7. Kuopai pirmininkauja Eu
genija Kezienė.

Parapijos piknikas — lietu
vių diena bus rugpiūčio 7. Jau 
dabar platinamos laimėjimų 
knygutės. Programa prade
dama mišiom, paskui bus pa
keltos vėliavos. Bus bendras 
dainavimas, tautiniai šokiai, ku
riuos atliks N.Y. ansamblis 
Tryptinis. Vadovauja Jadvyga 
Matulaitienė. Šokiam groja Joe 
Kaslo orkestras.

VVoodhavene parduodamas 
dviejų šeimų namas su garažu, 
40x100. Prašoma kaina 55 tūks
tančiai. Tel. 849-6767.

Išnuomojami du butai Lito 
name Richmond Hill, N.Y. Vie
nas butas 4 kambarių ir kitas — 
3 kambarių. Nuoma — 250 dol. 
ir 180 dol. mėnesiui. Pageidau
jami vyresni žmonės. Prašom re
komenduoti ir pažįstamus. 
Kreiptis (212) 441-6799. 

bėm atstovaujančiam šios kny
gos paruošimo komitete.

Jei abu N.J. valstijos senato
riai ir eilė atstovų rūmų na
rių reikiamai atsiliepia apie įvai
rius Lietuvos valstybę ir tautą 
ištinkančius pavojus, nemaža 
įtakos jiem daro ir nuolatiniai 
apygardos bei apylinkių valdy
bų jiem rašomi laiškai.

Vienam suvažiavimo dalyviui 
balsuojant prieš, dvejų metų 
kadencijai buvo perrinkta esa
moji apygardos valdyba: pirm. 
Kazys Jankūnas, vicepirm. kun. 
Juozas Pragulbickas, sekr. Al
fonsas Jarmas, ižd. Antanas Po
cius ir narys kultūriniam ir jau
nimo reikalam Julius Veblaitis.

Apygardos ribose veikia vie
nintelė šeštadieninė Dr. Vinco 
Kudirkos mokykla, prie kurios 
veiklos prisideda ir visi LB pa
daliniai, ir tautinių šokių grupė 
Liepsna. Yra čia ir sportuojan
čio jaunimo, kuris ne dėl blogos 
valios reikalingo dėmesio iki 
šiol nebuvo susilaukęs. Jaunimo 
įjungimas į PLJS vis dar te- 
bebandomas, nors tai ir nepri
klauso nuo organizatorių ar apy
gardos valdybos daromų pastan
gų-

KJ.
NAUJI LEIDINIAI 

VAIKUČIAM
Nykštukų mokykla — 3 dol., 

Karklų katinukai — 2 dol., Ma
no pirmoji Komunija — 5 dol., 
Kiškučio vardinės — 2.50 dol., 
Rimas pas Kęstutį — 2.50 dol. 
Šios ir kitos gražiai išleistos ir 
spalvotai iliustruotos knygutės 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

DR. A. KLIMAS BERRISE IR
MONTEVIDĖJUJ

Po sėkmingų paskaitų Buenos 
Aires mieste, Argentinoj, dr. Kli
mas gegužės 30 lankėsi Berrise, 
kur yra antras savo didumu lie
tuvių telkinys Argentinoj. Berri
se prelegentas skaitė vieną pa
skaitą. Atsilankė apie 50 klausy
tojų. Remiantis šiais ir praei
tais daviniais, galima teigti, 
kad dr. Klimo Argentinoj klausė
si apie 300 lietuvių. Profesorius 
pastebi, kad jis yra labai nuo
širdžiai visur priimamas, gerbia
mas ir mylimas, ko net nesiti
kėjo.

Birželio 1 dr. Klimas išvyko į 
Montevideo, Urugvajų. Čia 
buvojo ligi birželio 8. Paskaitas 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos (ULKD) patalpose 
skaitė birželio 3-5. Visais trimis 
atvejais atsilankė maždaug po 50 
asmenų. Paskaitom pasibaigus, 
prelegentui buvo duodami klau
simai, ir vyko diskusijos.

Birželio 6 profesorius skaitė 
dvi paskaitas angliškai urugva
jiečiam studentam. Jos vyko 
Urugvajaus universitete ir 
anglistikos institute, Montevi
deo mieste.

Viešėdamas Montevidėjuj,pre
legentas buvo apsistojęs para
pijoj, pas kun. J. Giedrį, 
ris drauge su ULKD,
Stanevičium ir kun. J. Sukacku 
organizavo dr. Klimo paskaitas

This announcement is nelther an offer to sali nor a solicitation of an offer to buy any of these securities 
The offfer Is made only by the Offering Circular

LITAS MOKA 10% DIVIDENDĄ ANT REGISTRUOTŲ 
LITO BONŲ (10% Convertible Debenture Bonds)

VISA LAIDA: $500,000 
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

1986 m. spalio 1 d. šias vertybes galima atsiimti grynais pinigais arba iškeisti į LITO 
BENDROVĖS akcijas po $2.00 už akciją.

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/'OFFĖRING CIRCULAR” ADRESU:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114TH STREET 
RICHMOND HILL, NEW YORK 11418 
(212) 441-6799

Securities will be offered in statės where the Securities Laws of such statės have been complied wlth.

NEWARK, N.J.
Iškilus trėmimų paminėjimas

Birželio 11 LB New Jersey 
apygarda didžiuosius lietuvių 
trėmimus paminėjo iškilmin
gom pamaldom ir religiniu kon
certu Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčioj, Newark, N.J.

Prieš koncelebracinės mišias, 
kurias aukojo Švč. Trejybis pa
rapijos klebonas prel. Jonas 
Schamus, Patersono Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Viktoras Dabušis, Lietuvių Re
liginės Šalpos direktorius kun. 
Kazimieras Pugevičius ir Šv. 
Petro ir Povilo parapijos asisten
tas kun. Juozas Pragulbickas, 
buvo atliktas religinių kūrinių 
koncertas. Jauna solistė Angelė 
Kiaušaitė pagiedojo Saint-Saens 
Avė Maria, Liudo Stuko Maldą, 

Heydn Gracias agimus ir H. 
von Holzhausen O quam suavis 
ėst; solistas Mečys Razgaitis 
pagiedojo lietuvių kompozitorių 
kūrinius — O Kristau, pasaulio 
valdove, ir Kai širdį tau skaus
mas suspaus. Be to, visiem solis
tam vargonais pritardamas, solis
tas Liudas Stukas pagiedojo 
Franz Schubert Avė Maria ir 
duetu su soliste Kiaušaitė C. 
Frank Panis Angelicus. Be to, 
šioj apylinkėj kylantis smuiki
ninkas Julius Veblaitis smuiku 
pagrojo Johann Sebastian Bach 
Air on G strings ir Friedrich 
Haendel Largo.

Švč. Trejybės parapijos baž
nyčia turi gerą akustiką, ir tai 
labai daug prisidėjo prie minėtų 
kūrinių subtilaus atlikimo. Buvo 
labai malonu klausytis vietinių 
menininkų tokio jautraus šių re
liginių kūrinių perteikimo.

Montevidėjuj lietuviam ir urug
vajiečiam. Ir Urugvajuj, kaip 
Argentinoj, dr. Klimas buvo la
bai nuoširdžiai sutiktas. Jam 
teko susipažinti su daugeliu 
vietinių lietuvių, sutikti kaimynų 
iš Lietuvos ir dalyvauti vienoj 
šeimos šventėj.

PLB Inf.

LIETUVIŲ FONDO BIČIULIŲ STUDIJŲ 
IR POILSIO SAVAITĖ DAINAVOJ

Rugpiūčio 7-14 Dainavoj 
vyksta Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė. Sve
čiai priimami nuo rugpiūčio 7, 
sekmadienio, 2 v. popiet.

Stovyklos adresas: Camp 
Dainava, 15100 Austin Rd., 
Manchester, Mich.

Registracijos lapus siųsti ir 
kitais reikalais kreiptis į stovyk
los komendantą — administrato
rių Adolfą Valavičių, 11319 Ven-

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Po sunkios žiemos, galvo
ku- darni apie vasaros atostogas, 

dr. A. prisiminkite pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, Mai
ne. Sezonas prasideda liepos 2

Antanas Mažeika, JAV LB 
visuomeninių reikalų tary
bos narys, Laisvės Žiburio 
radijo studijoje anglų kalba 
rekorduoja specialią pro
gramą, skirtą paminėti tra
giškąjį birželį. Programa ski
riama amerikiečių radijo 
Stotim. Nuotr. D. Kezieriės /Lith- 
uanian Information Service

Jautrų pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Pugevičius, apgai
lestaudamas, kad į šitos didelės 
lietuvių tautą ištikusios tragedi
jos paminėjimą susirinko ne
pilna bažnyčia.

Tikrai gaila, kad tie, kurie 
savo asmeniškų reikalų negalė
jo taip sutvarkyti, kad galėtų 
dalyvauti šios kruvinos tragedi
jos paminėjime, negalėjo girdėti 
nei kaltinamu balsu tartų pa
mokslininko žodžių, nei iškilaus 
atlikimo religinių kūrinių, skirtų 
mūsų tautos kankiniam paminė
ti.

Pamaldom pasibaigus, prie 
parapijos kieme pastatyto lietu
viško kryžiaus kun. Dabušis šiai 
progai pritaikytom maldom pasi
meldė, o visi dalyviai sukalbė
jo Angelą Dievo ir aukom pa
gerbti padėjo prie kryžiaus gyvų 
gėlių puokštę.

Lietuvių Bendruomenės apy
gardos valdyba yra labai dėkin
ga visiem religinių apeigų ir 
koncerto atlikėjam, šios parapi
jos vargonininkui Klemensui 
Bagdonavičiui ir koncertinės da
lies organizatoriui Juliui Veblai- 
čiui už jų pastangas ir darbą.

K.J.

turą Dr., Warren, Mich. 48093, 
tel. (313) 264-2937. Studijų sa
vaitės metu kreiptis į Dainavą, 
tel. (313) 428-8919.

Atskrendą lėktuvu bent sa
vaitę prieš atvykimą praneša 
komendantui, kad būtų galima 
laiku parūpinti susisiekimo 
priemones.

Stovykla baigiasi rugpiūčio 
14, sekmadienį, 11:30 v.r.

ir baigiasi rugsėjo 5. Nuo lie
pos 3 iki 16 ir nuo rugpiūčio 
21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių 
duodama 20% nuolaida. Regist
ruokitės iš anksto. Pranciš
konai kviečia visus. Informa
cijai adresas: Vasarvietės Ve
dėjas, Franciscan Monas
tery, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.
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