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Savaitės 
įvykiai

JAV malūnsparnis, per klaidą, 
įskridęs į Š. Korėjos teritoriją, 
buvo šiaurės korėjiečių nušau
tas. Trys įgulos nariai žuvo, o 
ketvirtas paimtas į nelaisvę.Nors 
JT kariuomenės vadovybė lau
kė per 3 vai., bet Š. Korėjos 
atstovai į posėdį neatvyko, rei
kalaudami posėdį keliom die
nom atidėti. Prez. Carter pareiš
kė, kad šis įvykis nepakeis jo 
nusistatymo atitraukti iš P. Ko
rėjos JAV karius.

1960 iš Sov. S-gos pabėgęs 
sovietų laivyno karininkas B.E. 
Ščedrin 1975 dingo be žinios 
Vienoj. Nors jis buvo gavęs 
JAV pilietybę, bet JAV šiuo me
tu nieko negali daryti jo liki
mui išaiškinti. Esama spėlioji
mų, kad jis buvęs dvigubas 
agentas.

Liepos 13 vakarą didžiajam 
New Yorkui vėl nutrūko elektros 
energijos tiekimas, ir miestas at
sidūrė katastrofingoj būklėj: bu
vo padeginėjami namai, plėšia
mos krautuvės. Keli tūkstančiai 
plėšikautojų buvo policijos su
laikyti.

Iškilo aikštėn, kad jau nuo 
prez. Fordo laikų Sov. S-ga 
elekroniniais įrengimais nusi
klausydavo svarbių JAV į- 
staigų telefoninius pasikalbėji
mus. Nekeldamos šio reikalo 
aikštėn, JAV įstaigos pasirūpino 
svarbių įstaigų telefono laidus į- 
kasti žemėn, kad sovietai nega
lėtų pasikalbėjimų girdėti.

Jugoslavijos policija liepos 8 
Belgrade sulaikė ir tą pačią die
ną iš Jugoslavijos ištrėmė tris 
prancūzų intelektualus — filoso
fą Jean-Marie Benoist, rašytoją 
Jean-Ederne Hallier ir istoriką 
Illios Iannakasis. Šie trys pran
cūzų intelektualai buvo atvykę į 
Belgradą, siekdami įteikti čia 
vykstančio visos Europos pasi
tarimo valstybių atstovam doku
mentinę medžiagą apie žmo
gaus teisių bei laisvių pažeidi
mus Rytų Europos vadinamuose 
socialistiniuose kraštuose.

Netikra bomba ginkluoti du 
jauni rusai Aleksandr Zagirniak 
ir Genadi Selučko pagrobė so
vietų vidaus susisiekimo lėktu
vą su keleiviais ir reikalavo juos 
nuskraidinti į Švediją. Lėktuvui 
nusileidus Suomijoj, keleiviai 
išsilaisvino, o lėktuvo pagrobė
jai buvo sulaikyti suomių poli
cijos. Suomija, turėdama su Sov. 
S-ga sutartį išduoti lėktuvų gro
bikus, numato abu pagrobėjus 
grąžinti Sov. S-gai, kur jų lau
kia kalėjimo bausmė iki 15 m.

Italijos komunistų partijos 
laikraštis L’Unita vedamuoju 
nurodo, kad eurorfnniskomuniz- 
mas, siekdamas nepriklausomy
bės nuo sovietų ir žmogaus tei
sių respekto, rytų Europos ko
munistinėm valstybėm sudarys 
rimtų politinių problemų.

Čilės prezidentas Augusto Pi- 
nochet pareiškė, kad iki 1985 
Čilės valdymas palaipsniui bus 
perleistas civilinei administraci
jai ir kad bus sudarytas parla
mentas, kurio 2/3 atstovų bus 
renkami, o 1/3 skiriamas vy
riausybės.

Japonijos senato rinkimuo
se valdančioji liberalų demokra
tų partija neteko daugumos, bet, 
gavusi 3 konsen atyviiyų atstovų 
paramą, sudarė senato daugumą.

Nors Sov. S-ga neįsileidžia iš 
užsienio jokių knygų, kuriose 
nepalankiai atsiliepiama apie 
Sov. S-gą, ir net knygų katalo
gų, kur tokios knygos yra įtrauk
tos, bet net 40 JAV knygų leidė
jų vis dėlto numato dalyvauti 
Maskvoj prasidėsiančioj knygų 
mugėj.

Biržai
1977 kovo 30 Biržų tikintieji 

pasiuntė Panevėžio vyskupui 
Romualdui Krikščiūnui laišką, 
kuriame skundžiamasi nuolati
niais vargais dėl vietinių ateis
tų išpuolių.

1976 spalio mėnesį ateistai 
pavogė iš bažnyčios prieangio 
menišką krucifiksą ir jį sudau
žė. Po kelių dienų kitas nusikal
tėlis bažnyčioje supiaustė šv. 
Jurgio paveikslą. Mokykloj ateis
tai mokytojai terorizuoja tikin
čius vaikus. Prie šventoriaus į- 
rengta aikštė, kurioj keliamas 
toks triukšmas, kad nebegalima 
bažnyčioje melstis. Paaugliai ty
čiojasi iš besimeldžiančiųjų, ap
mėto juos akmenimis ir iškeikia, 
Šitaip yra buvę 1977 kovo 25.

Biržų tikintieji taip pat skun
džiasi, kad propagandiste Ble- 
kaitienė nuolat “šlykščiausiais 
prasimanymais ir šmeižtais juo
dina kunigus ir visus tikinčiuo
sius”.

Laišką pasirašo 50 biržiečių.
-o-

Molėtai
Mindūnų aštuonmetės mo

kyklos mokytojas Albertas S ke
bas, 1975 kovo 6 atėjęs į Ka

Vysk. A. Deksnys informuoja Vienoj JAV senatorių Bob Dole apie žmogaus teisių 
pažeidimą okupuotoj Lietuvoj.

NUTEISTI 
UKRAINIEČIU 
DISIDENTAI

Sovietų tribunolas nuteisė du 
ukrainiečius kovotojus už žmo
gaus teises. Mokytojas Oleg 
Tikhy buvo nuteistas dešimt 
metų kalėti, o poetas ir rašyto
jas Mykolą Rudenko — septy
nerius metus kalėti. Abu disi
dentai, priklausą Helsinkio nu
tarimų vykdymui remti ukrai
niečių grupei, buvo taip pat nu
teisti penkeriem metam ištrėmi
mo. Tribunolas juos pripažino 
kaltais antisovietinės propagan
dos skleidimu. Teismo procesas 
vyko Dužkova mieste, apie šim
tą kilometrų nuo Donetsko, Uk
rainoj. Teisiamųjų artimiesiem 
buvo uždrausta dalyvauti teismo 
posėdžiuose. Apie vykstantį 
procesą jiem tebuvo pranešta, 
penkiom dienom praėjus po 
teisminės bylos pradžios.

Mykolą Rudenko yra Helsin
kio nutarimų vykdymui remti 
ukrainiečių grupės vadovas. Dėl 
veiklos, ginant žmogaus teises, 
1975 jis buvo pašalintas iš so
vietų Rašytojų Sąjungos ir netru
kus po to suimtas. Vėliau buvo 
paleistas iš kalėjimo, bet šių me
tų vasario mėnesį drauge su 
Oleg Tikhy vėl areštuotas. Rusų 
disidentai Maskvoj pranešė, jog 
Rudenko sunkiai serga. Septy- 

minsko motinos laidotuves Pau- 
žuolių kaime, atsiklaupė ir pasi
meldė. Netrukus mokytojas A. 
S kebas buvo atleistas iš mokyto
jo pareigų ir turėjo išvykti iš 
Mindūnų.

-o-
Varėna
1977 kovo 22 į Varėną buvo 

sukviesti rajono kunigai (atvyko 
vos trys) ir įspėti, kad nemokytų 
vaikų tikėjimo tiesų ir neragin
tų eiti į bažnyčią.

1977 kovo 23 Nedingės apy
linkės pirmininkas Baliukonis, 
lydimas Varėnos rajono Vidaus 
reikalų skyriaus milicininko, tik
rino Nedingės bažnyčią.

-o-
Kabeliai
Kaip paaiškinti kad ir tokį, 

vieną iš daugelio, faktą?
1977 vasario mėnesį Varėnos 

rajono Kabelių tarybinio ūkio 
darbuotoja Birutė Kibirkštienė 
buvo raginama stoti į partiją. 
Atsisakė. Netrukus ūkio partinės 
organizacijos sekretorius Vikto
ras Ščiarbakovas jai pasakė: 
“Pasirink — arba bažnyčią arba 
partiją”. Ir apkaltino apsileidimu 
darbe — esą iš jos kaltės daug 
krinta ančiukų, o visai neseniai 

neri metai kalėjimo jam yra tas 
pat, kaip mirties bausmė. So
vietų tribunolo nuosprendis 
dviem kovotojam už žmogaus 
teises, pažymi rusų disidentai, 
ryškiai pavaizduoja, kaip So
vietų Sąjungoj yra suvokiama ir 
įgyvendinama demokratija. Šiuo 
metu Sovietų Sąjungoj yra suim
ti septyni įvairių Helsinkio nu
tarimų vykdymui remti grupių 
nariai. (LRTV).

KUNIGAI 
OKUPUOTOJ 

LIETUVOJ

Birželio 16 mirė a.a. kun. 
Aleksandras Papučka, Panevėžio 
vyskupijos, Kupreliškio parapi
jos klebonas. Velionis buvo gi
męs 1914, kunigu šventintas 
Kaune 1946.

Tai jau dešimtas per šių me
tų pirmą pusmetį miręs okupuo
tos Lietuvos kunigas. Vieninte
lėj Kauno kunigų seminarijoj 
šiemet įšventinti tik devyni nau
ji kunigai. Kandidatų į semina
riją užtektų, bet priėmimą tvar
ko ne seminarijos vadovybė, o 
vadinamas kulto įtaliotinis, ku
ris stengiasi, kad būtų kuo ma
žiau kunigų ir kad ateizmas 
lengviau galėtų būti brukamas. 

tas pats Ščiarbakovas jai, kaip 
pavyzdingai darbuotojai, siūlė 
stoti į partiją.

-o-

Pociūnėliai (Radviliškio raj.)
“Tiesos” kolūkio pirmininkas 

Meilus, sužinojęs, kad Vatikano 
radijas paskelbė apie jo nusikals
tamą elgesį su kolūkiečiais, tar
dė žmones, kas perdavė žinias 
ir jiem visaip grasino.

Keletai kolūkiečių — K. Vai
nauskui, Kavaliūnui ir kitiem, 
kurie ne visais sekmadieniais ei
davo dirbti, nedavė teisės pirkti 
iš kolūkio javų. Kitiem, kurie 
pirmininko manymu yra geri, 
leido pirkti po 200 kg. miežių. 
Kolūkiečiui tai didelė parama.

Žmonės bijo pirmininko ir ty
liai kalbasi, kada baigsis jo sa
vivaliavimas ir nežiųo kur ieš
koti teisybės. Visi prisimena, kai 

j prieš keletą metų buvo nuvežę 
skundą į Maskvą, paskui tas 
skundas sugrįžo pas pirmininką. 
Dėl to jiem teko daug nu- 
kentiti. Pirmininkas Meilus drą
sus, nes jo artimiausias draugas 
buvo Šumauskas, kuris jam lei
do su kolūkiečiais elgtis kaip su 
savo baudžiauninkais.

VYSK. DEKSNYS 
INFORMUOJA 

SENATORIŲ DOLE

JAV senatorius Bob Dole (R.- 
Kan.), narys Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos, į- 
steigtos JAV prižiūrėti Helsin
kio konferencijos nutarimam, 
prieš vykdamas į Belgrado pasi
tarimus, Vienoj susitiko su lie
tuvių, čekoslovakų, vengrų, lat
vių, lenkų ir rusų atstovais. Jie 
senatoriui suteikė papildomų 
informacijų apie Sovietų Są
jungoj vykstantį žmogaus teisių 
pažeidimą.

Iš lietuvių su senatorium susi
tiko Europos lietuvių vyskupas 
Antanas L. Deksnys, įteikęs są
rašą 82’ lietuvių kalinių, šiuo 
metu kalinamų Sovietų kalėji
muose už religinius įsitikinimus.

Senatorius Dole pareiškė, kad 
gautos informacijos patvirtina 
surinktus liudijimus, pareikštus 
komisijos suorganizuotuose ap
klausinėjimuose.

Britanijos ginama P. Amerikos 
Belize sritis dažnai sudaro dide
lių nesusipratimų su kaimynine 
Guatemala. Paskutiniu metu 
Britanija turėjo pasiųsti ten pa
pildomai karių srities saugumui 
patikrinti.

Apie 240 kilometrų į pietus 
nuo Vilniaus ir apie 20 kilomet
rų už Nemuno, buvusioje Nau
garduko apskrityje (dabar Gardi
no srityje) yra Zietelos mieste
lis. Zietelos apylinkėse prieš 
pirmą pasaulinį karą buvo keli 
sodžiai, kuriuose žmonės kalbė
jo lietuviškai, būtent: Zasėčiai, 
Pagiriai, Narčiai, Kurpešai, Dai
nava ir kiti.

Prof. E. Volteris Zietelos dva
ro inventoriaus 1580 metų sąra
šuose rado lietuviškų pavardžių 
ne tik minėtuose sodžiuose, bet 
ir pačioje Zieteloje, Strėloje (9 
km į vakarus nuo Zietelos), 
Aleknavičiuose ir kitur. 1886 
metų valdinė statistika rado Zie
telos apylinkėje 1156 lietuvius. 
Tačiau Seinuose leidžiamas 
laikraštis Šaltinis 1910 metų 
Nr. 31 rašė, kad Zietelos parapi
joje yra apie 2000 lietuvių, ku
rie drąsiau ėmė ginti savo kalbą, 
dainuoja lietuviškas dainas ir 
vaikus moko katekizmo lietuviš
kai.

Prof. K. Būga, apsilankęs čia 
1906, pažymi, kad lietuviškai 
susikalbėti galima buvę vien Za- 
sėčiuose su 400 gyventojų, o kita 
tiek lietuviškai nors nekalbėję, 
bet supratę. 1921 rudenį Zasė- 
čių kaimo gyventojai nepriėmė 
lenkų valdžios atsiųstos mo
kytojos lenkės, o, pasikvietė lie
tuvį mokytoją, jie įsteigė lietu
višką mokyklą ir išgavo jai lei
dimą. 1933 čia lankęsis A. Valai
tis rado Zasėčiuose dar 31 šei- 
mė, kalbančią tarp savęs ir su 
savo vaikais lietuviškai (95 suau
gę ir 25 vaikai) ir 80 šeimų, 
kuriose senieji kalbėję lietuviš
kai, o jaunimas daugiau gudiš
kai (245 suaugę ir 175 jauni), 
tačiau visos kitos 67 šeimos (309 
asmenys) lietuviškai nekalbėję.

A. Vidugiris apie 1959 Ziete
los saloje dar rado du sodžius — 
Zasėčius ir Pagirius, kuriuose 
kalbėta lietuviškai. Vien Zasė- 
čių sodžiuje buvę apie 30 žmo
nių, mokančių ir kalbančių lie
tuviškai, trigubai daugiau. (A. 
Vidugiris. Kai kurios Zietelos 
tarmės ypatybės. Lietuvių kal
botyros klausimai, 1959, II są- 
siuvinys). Bet neseniai mus pa
siekė žinia, kad 1969 Zietelos 
saloje išmirė paskutiniai sene
liai (-ės), kalbėję lietuviškai.

Zietelos lietuvių kalba ir tar
mė jau seniai sudomino ne tik

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Jau prieš kelis mėnesius 
okupuotoj Lietuvoj buvo pa
skelbti respublikinių premijų 
kandidatai. Dabar jau intensy
viai apie juos spaudoj rašoma, 
žadinamas jais visuomenės susi
domėjimas. Tačiau tiem kandi
datam premijas jau iš anksto yra 
numačiusi kompartija, ir nei vi
suomenės balsas, nei vertinimo 

-komisijų sprendimai čia nieko 
nenulemia. Tas visas tuščia
žodžiavimas tėra tik akių dūmi
mas, kad atrodytų lyg visuo
menė būtų premijų skyrėja.

— Spaudoj kukliai minima di
džiojo nepriklausomos Lietuvos 
kultūrininko Juozo Keliuočio 
septyniasdešimt penkerių metų 
amžiaus sukaktis (g. 1902)) Ta 
proga “Literatūros ir Meno” sa
vaitrašty spausdinami J. Keliuo
čio atsiminimai apie J.A. Herba- 
čiauską. Tačiau redakcijos pasta
boj pažymima, kad “Naujosios 
Romuvos” sąjūdžio misija buvu
si Sizifo darbas (beprasmis ak
menų vilkimas į kalną). Taigi iš 
vienos pusės kultūrininkas lyg ir 
pagerbiamas, bet čia pat jo anks
tesnieji kūrybiniai idealistiniai 
darbai ir suniekinami.

— Taip pat kukliai minima 
“Lietuvių teatro raidos bruožų” 
autoriaus Vytauto Maknio-Mak- 
nicko septyniasdešimt metų su
kaktis (gim. 1907 birželio 26). V. 
Maknys yra nepriklausomos 
Lietuvos auklėtinis, studijų me
tais lankęs B. Sruogos teatro se
minarą, paskiau daugelį metų 
dėstęs literatūrą keliose Lietu
vos gimnazijose, parašęs mono
grafiją apie teatro kūrėją ir dra

Lietuvos, bet ir kitų kraštų kal
bininkus. Zietelos kalbą ir tar
mę tyrinėjo E. Volteris (apie 
1888), estų kalbininkas P. Arti
mas, Jurgis Gerulis, norvegas 
Chr. Stangas (apie 1930) ir kiti. 
Po antrojo pasaulinio karo Ziete
los lietuvių tarmę tyrinėjo A. Vi
dugiris, kuris iš surinktos me
džiagos apgynė disertaciją.

Zietelos lietuvių kalbos sala 
rodo, iki kur siekė etnografinės 
Lietuvos teritorija. Už Zietelos 
miestelio apie 15 km į pietus 
teka Ščaros upė, ir kalbininkai 
išaiškino, kad Ščara yra susla
vintas žodis skara.

Zietelos lietuviška sala, išsi
laikiusi ne vieną šimtą metų, 
greitai sunyko mūsų laikais. Kas 
prisidėjo prie taip greito jos su
nykimo?

Minėtame straipsnyje A. Vi
dugiris rašo: “Pasak vietinių 
žmonių prie lietuvių kalbos ny
kimo čia stipriausiai prisidėjusi 
lenkų okupacijos metais varyta 
lietuvių kalbos draudimo ir nie
kinimo akcija . . . Nemaža lietu
vių išvažinėję ir žuvę karo metu, 
kita dalis pokario metais užsi
rašė lenkais ir išvažiavo į Len
kiją.”

Pokario metais Zietelos lietu
vių tautinei mažumai egzistavi
mo sąlygos, aišku, nebuvo ge
resnės, kaip kitur Baltarusijoje. 
Zietelos lietuviai neturėjo nei 
lietuviškos mokyklos, nei spau
dos, nei kitų priemonių, kurios 
palaikytų tautinę gyvybę. Be to, 
jie toli atskirti nuo pagrindinės 
tautos dalies.

Mus nelabai džiugina žinia, ' 
kad A. Vidugiris apgynė diser
taciją ir kad Zietelos lietuvių 
tarmė aprašyta, nes pačios tar
mės atstovų jau nebėra. 1969 
metai mūsų tautos istorijoje bus 
įrašyti kaip lietuvių tautos dalies 
laidotuvių metai. Du labai skau
dūs lietuvių tautos istorijoje fak
tai įvyko mūsų akyse:

1944 buvo Rytprūsių lietuvių i 
galutinio sunaikinimo metai, o 
1969 — Zietelos lietuviškos sa
los sunykimo metai.

Dabar ateina eilė Lazdūnų 
lietuviškai salai . . . Lietuvių 
apgyvendinti plotai vis labiau 
siaurėja mūsų dienomis. Ir tai 
vyksta tuomet, kai oficialiai 
skelbiama, jog Taiybų Sąjungoje 
yra sudarytos visos sąlygos tautų 
augimui ir klestėjimui. (Elta) 

maturgą Gabrielių Landsbergį- 
Žemkalnį (1936), atsidėjęs rinko 
medžiagą apie lietuviškųjų teat
rų istoriją ir parašė išsamų dvie
jų dalių veikalą “Lietuvių teat
ro raidos bruožai”, kurio jau iš
leistoji I-oji dalis (1972) apima 
laikotarpį nuo 1570 iki 1917, 
antroji, jau leidyklai atiduota, 
dalis apima 1917-1940.

— Okupantų susirūpinimą lie
tuviškos vaikų literatūros leidi
mu ryškiai parodo liepos 3 Kaune t 
ne sušauktas knygų leidimo vir
šininkų ir rašytojų susirinkimas. 
Susirinkimą pradėjo iš Maskvos 
atvykęs leidyklų vyriausias vir
šininkas M. Sišiginas, toliau kal
bėjo Lietuvos leidyklų, poli
grafijos ir knygų prekybos virši
ninkas J. Nekrošius, maskvinis 
rusas I. Aleksejevas, Liet, rašy
tojų sąjungos vaikų literatūros 
komisijos pirmininkas V. Auryla. 
Susirinkime dalyvavo partietis 
kritikas S. Renčys, Raš. sąjungos 
sekretorius A. Pocius, Kauno 
skyriaus ats. sekretorius V. Mar- 
tinkus ir rašytojai — vaikų lite
ratūros kūrėjai: R. Skučaitė, A. 
Puišytė, A. Markevičius, P. Kei- 
došius, M. Vainilaitis, A. Da
bulskis, K. Marukas. Dalyvavo ir 
gausus būrys komjaunimo vadų 
ir partijos veikėjų. Kalbose buvo 
pabrėžiamas ir vaikų literatūros 
idėjinis kryptingumas. Tai ir 
suprantama, kodėl į susirinkimą 
atvyko maskviniai varovai.

— Liepos 4-9 Klaipėdoj vyko 
respublikinė studentų dainų 
šventė — “Spaliui — studentų

(nukelta į 2 psl.)
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Savaitės 
įvykiai

Kubos prez. Fidel Castro pa
reiškė, kad jis niekada nesutiks 
atitraukti savo karių iš Angolos. 
Jo nusistatymo nepakeistų ir 
JAV prekybinės blokados panai
kinimas ir diplomatinių santy
kių su JAV užmezgimas.

Egipto vyriausybė, stengda
masi pagerinti Art. Rytų politinį 
klimatą, sumažino savo kariuo
menę Sinajaus pusiasaly ir grą
žino Izraeliui 19 karių, žuvusių 
per 1973 karą, lavonus su pilna 
karine pagarba.

Su atvykusiu V. Vokietijos 
kancleriu Helmut Schmidt prez. 
Carter tarsis dėl pašlijusio V. 
Vokietijos ūkio pagerinimo ir 
dėl žmogaus teisiij negerbimo 
Sov. S-goj politikos. V. Vokieti
ja pageidauja, kad žmogaus tei
sių reikalai Sov. S-goj būtų dis
kutuojami tyliosios diplomatijos 
būdu.

Atvykęs į JAV Izraelio min. 
pirm. Menehem Begin nenuma
to sušvelninti savo pareiškimų 
dėl okupuotų arabų žemių ir 
bandys įtikinti prez. Carter, kad 
palestiniečiai gali gyventi kartu 
su žydais.

Kinijos karo aviacijos lakūnas 
Fan Yuan-yen, atsiskyrė nuo 
savo eskadrilės ir MIG-19 lėk
tuvu pabėgo į Taivaną. Jis tvir
tina, kad Kinijoj vyrauja didelis 
susirūpinimas dėl nuolatinių va
lymų ir politinio gyvenimo ne
pastovumo.

JAV gynybos d-tas numato 
parduoti Iranui už 1.2 bil. dol. 
7 radaro lėktuvus.

Maskvos KGB pranešė arešta
vusi Maskvos viešbučio padėgė- 
ją, kuris prisipažino kaltas.

Jugoslavijos policija vėl iX. 
mė 4 prancūzus, bandžiusius 
protestuoti dėl žmogaus teisių 
pažeidinėjimo Sov. S-goj.

Aliaskos aliejaus tiekimo 
kontrolinėj stoty įvyko sprogi
mas, per kurį buvo užmuštas 1 
ir sužeisti 6 tarnautojai.. Alie
jaus tiekimas kuriam Laikui buvo 
sutrukdytas. hj'

Bulgarijos radijo ir TV ko
respondentas Paryžiuj Vladimir 
Kostov- Borisov pasiprašė poli
tinio pabėgėlio teisių.

JAV pasirašė su Sov. S-ga 5 
metų mokslinio ir technologinio 
bendradarbiavimo sutartį.

JAV numato gamintis neu
troninę bombą, kurios sprogi
mas sugriauna pastatus tik mažoj 
zonoj, bet radijo spinduliais už
muša žmones daug didesnėj 
zonoj.

Filipinų Mindanao saloj vėl 
prasidėjo partizaniniai veiks
mai, nors prez. Marco sudarytos 
paliaubos su salų mahometonais 
ir nėra pasibaigusios.

Lenkijoj prie Wroclavo įvyko 
traukinio katastrofa, per kurią 
11 keleivių buvo užmušta ir 40 
sužeista.

Eritrėjos sukėlėliai yra užėmę 
3 didesnius miestus ir savo val
džioj laiko 85 proc. teritorijos.

Sov. S-ga uždraudė išvežti 
meno kūrinius.

Italijos komunistų partijos de
legacija susitiko su į Austriją 
emigravusiu čekoslovakų disi
dentu ir chartos 77 signataru 
Zdenek Mlynar. Čekoslovaki
jos kom. partija dėlto nutraukė 
santykius su Italijos komunistų 
partija.

Sov. S-gos žydui mokslininkui 
dr. Veniamin G. Levič, per 
5 m. negavusiam vizos emigruo
ti, tarptautiniai mokslininkai su
rengė jo 60 m. sukaktuvių pro
ga konferenciją, kuriai atsiųstam 
laiške Levič prašo daryti visa, 
kad jam ir kitiem sovietų moks
lininkam būtų leista laisvai iš
vykti.

Egipto vyriausybė areštavo 
kraštutinės religinės sektos, 
prieš kurį laiką nužudžiusios 
buv. Egipto ministerį, vadą 
Shukri Ahmed Mustafą ir visus 
Egipto kariuomenėj esančius 
sektos narius.

Palestiniečių pabėgėlių sto
vyklom remti JAV per 1977 
paskyrė 48.7 mil. dol.

Sov. S-gos organai apstumdė 
ir trumpam laikui areštavo CBS 
televizijos reporterius, filma
vusius vieną sovietų alaus barą.

Sovietų disidengai Andrei D. 
Sacharov, Igor R. Šafarevič, Juri 
A. Gelfand, Valentin F. Turčin 
ir Naum S. Meiman apeliavo į 
Maskvoj vykstančios aukštos 
energijos konferencijos
dalyvius stengtis išlaisvinti iš 
kalėjimo fiziką Juri F. Orlov.

Polisario fronto partizanai, 
kovoją už buv. Ispanijos Saharos 
nepriklausomybę, sužeidė Mau
ritanijos ambasadorių Prancūzi
jai Ahmed Ould Ghanahallah.

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 1 psl.)

NEWS DIGEST —
INTERNATIONAL

Kovo mėnesio gale New 
Yorke lankėsi Jonas P. Kedys, 
kuris Sydnėjuj, Australijoj, lei
džia žurnalą News Digest — In- 
ternational. Norėdamas arčiau 
susipažinti su pasauline politi
ka, sutikti įtakingus žmones ir su 
jais pasikalbėti, jis išvažiavo ke
lionėn aplink pasaulį. Keliavo 
tris mėnesius. Aplankė Ameriką 
ir Europą.

Grįžęs į Australiją, išleido 
naują numerį, š.m. nr. 2. Virše
lyje įdėta karikatūra, kuri vaiz
duoja Carterio alyvos politiką. 
Jis neleidžia net jo portretą pieš
ti “in Oils”.

Vedamajame rašoma apie 
žmogaus teises. Prisimenama, 
kaip tos teisės buvo laužomos 
Sovietų Sąjungoj, ypač buvo pa
vergtas žmogus Baltijos kraštuo
se, Ukrainoj, Kaukaze. Žmonės 
ėmė kovoti dėl savo teisių, atsi

rado disidentai, atsirado slapta 
pogrindinė spauda pačioj Rusi
joj, Lietuvoj, Ukrainoj ir Kauka
ze. Vis labiau ir labiau kalba
ma ir reikalaujama žmogui pri
klausančių teisių bei laisvių.

Prisimena ir prezidentą Carte- 
rį ir jį labai sveikina, kad jis 
išdrįso priminti žmogaus teises. 
Ragina Belgrado konferencijoj 
nenusileisti, iškelti žmogaus tei
sių klausimą ir reikalauti, kad 
sovietai tai vykdytų. Reikia jiem 
pagrasinti, jei nevykdys žmo
gaus teisių, tai vakarai atmes 
Sovietų Sąjungos sienų neliečia
mumą.

-o-
News Digest — International 

išeina keturis kartus per metus. 
Metinė prenumerata Amerikoj
— 5 dol. Adresas: News Digest
— International, P.O. Box 535, 
Parramatta, 2150. Australia.

daina”, sujungta su žvejų jūros 
diena. Rašoma, kad dainavo apie 
1000 choristų. Vyriausias chorų 
dirigentas buvo K. Kaveckas. 
Šokėjus tvarkė baletmeisteris J. 
Gudavičius (šokėjų buvę apie 
300). Pučiamųjų, orkestrui diri
gavo E. Brazauskas (muzikantų 
buvę taip pat 300). Liaudies an
sambliam (o jų buvę per 500 
dalyvių) dirigavo V. Aleksand
ravičius. Kaimo kapelom diriga
vo A. Valiulis. Visų renginių re- 
žisorius buvo A. Zauka, dekora
cijas ir aprangą sukūrė dail. V. 
Nasvytis.

— “Literatūros ir Meno” nr. 
26 rašytojas Mykolas Sluckis pa
sakoja savo įspūdžius iš Bulga
rijos sostinėj Sofijoj birželio pra
džioj (prasidėjo birželio 7) įvy
kusio tarptautinio rašytojų susi
rinkimo. Susirinkimą sukvietė 
Bulgarų valdžios patikėtiniai. 
Gausiausia buvo Sovietų Sąjun
gos delegacija. Tarp jų buvo ir 
M. Sluckis. Rašoma, kad susirin
ko apie 150 rašytojų. Jų buvę 
iš Lotynų Amerikos, Azijos, Afri
kos, JAV, Kanados ir įvairių Eu
ropos kraštų, net iš Japonijos. 
M. Sluckis sumini daugybę pa
vardžių, bet kadangi dabartinės 
Lietuvos spaudoj svetimi vardai 
rašomi pagal ištarimą, tai beveik 
neįmanoma susekti, kas daly
vavo iš Amerikos ar Kanados. 
Įdomu, kad minimas lietuvių 
kilmės raudonasis amerikietis 
Filipas Bonoskis. To susirinki
mo tikslas buvo pasisakymas už 
taiką, pasmerkimas ginklavimo
si lenktynių, kėlimas siaubo dėl 
gresiančio branduolinio karo — 
pasaulio sunaikinimo. Tačiau 
grėsmė primetama Amerikai, o 
apie tikrąją grėsmę — sovietų 
imperialistinį agresyvumą nė 
žodeliu nebuvo tame susirinki
me užsiminta. Tai toks tas tarp
tautinis rašytojų suvažiavimas, 
kuriame turėjo laimės dalyvauti 
ir M. Sluckis.

— Lietuvos Kultūros ministe
rija 1976 pabaigoj “Spalio gar
bei” buvo paskelbusi simfoni
nės miniatūros konkursą. Dabar 
jau paskelbti konkurso laimėto
jai. Konkurse dalyvavo 11 kom
pozitorių. Pirmoji premija visai 
nepaskirta. Po antrą premiją lai
mėjo O. Balakauskas ir J. Do
markas. Po trečią — F. Bajoras 
ir B. Borisovas. Filharmonijos 
simfoninis orkestras, vadovauja
mas J. Domarko, premijuotas 
miniatūras žada įtraukti į reper
tuarą.

— Knygų naujienos: Juozo 
Baltušio geriausio romano “Par
duotos vasaros“ I ir II tomo vėl 
naujai išleista po 30,000 egz., 
Šatrijos Raganos iliustruotos 
novelės “Irkos tragedija“ išleis
ta 50,000 egz. Taip pat iliustruo
tos knygelės V. Krėvės “Bobu
lės vargai“ išleista 30,000 egz. 
Jauno poeto Stasio Jonausko

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
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. x Darbo valandos: 
trečiad. 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.

poezijos knygelės “Darbų var
dai“ išleista 5000 egz.

— Dar viena rusinimo prie
monė. Visoj okupuotos Lietuvos 
spaudoj paskelbtas naujasis So
vietų Sąjungos himnas. Paskelb
tas rusų kalba ir rusiškomis rai
dėmis su pridėtomis gaidomis. 
Suprantama, kad ir nerusiškų 
respublikų žmonės bus verčiami 
himną giedoti rusiškai.

— Pagerbtas operos daininin
kas veteranas, Sibiro kankinys 
Antanas Kučingis. Jo 78-erių 
metų sukakties proga birželio 19 
Vilniaus operos ir baleto rūmuo
se jam buvo leista vaidinti ir dai
nuoti “Fausto” operoj Mefisto 
vaidmenį. Muzikologė O. Nar
butienė, recenzuodama spek
taklį, kurį dirigavo R. Geniušas, 
o kartu su A. Kučingiu dainavo 
solistai E. Gutauskas, P. Zarem
ba, G. Gordonas, E. Saulevi- 
čiūtė, J. Jasiūnaitė ir M. Aleš- 
kevičiūtė, pažymi, kad A. Kučin
gis dainavęs ir vaidinęs su polė
kiu, grakščiai ir elegantiškai, 
puikia dikcija ir priderinta vei
do išraiška, o publikos entuziaz
mas buvęs nepaprastas.

— Birželio 25-26 Švietimo ir 
Kultūros ministerijos suruošė 
Vilniuj “Spalio garbei” moks
leivių dainų ir šokių šventę. 
Spaudoj rašoma, kad šventėj bu
vo sutelkta 21,000 moksleivių. 
Moksleivių ansambliai ir jung
tinis choras dainavo Vingio par
ko estradoj, o šokėjai šoko Žal
girio stadione. Vyriausias šven
tės dirigentas buvo L. Abarius, o 
šokių tvarkytojas — baletmeiste
ris J. Gudavičius. Šventei kos
tiumus sukūrė dail. O. ir V. Vin- 
cevičiai. Iš įdėtų nuotraukų ma
tyti, kad apsirengime lietuviškos 
liko tik juostos. Atrodo, kad 
sąmoningai mėginama iš viešos 
aprangos išstumti tautinius savi
tumus. Rašoma, kad šventėj sve
čiais dalyvavę ir Gudijos, Latvi- bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
jos, Estijos ir Rusijos moks
leiviai. Buvo šventei sukurta ir 
specialių politinės tendencijos 
kūrinių.

— Spaudoj paminėta aktoriaus 
Petro Kubertavičiaus (1897- 
1964) aštuoniasdešimt metų gi
mimo sukaktis.

— Dokumentinė M.K. Čiur
lionio paroda buvo surengta 
Odesoj. Dabar ji perkelta į Ukrai
nos aktorių namus Kijeve.

— Operos solistas Eduardas 
Kaniava turėjo koncertą Mask
vos Čaikovskio vardo koncertų 
salėj. Dainavo J. Tallat-Kelpšos, 
M. Petrausko sukurtas dainas, 
P. Čaikovskio romansus ir įvai
rių operų arijas. Akomponavo 
Ch. Potašinskas.

— Gargžduose, Kretingoj, 
Klaipėdoj ir keliuose Žemaiti
jos kolchozuose koncertavoaka- 
deminis dainų ir šokių ansamb
lis “Lietuva”.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield 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 Avė. (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- 
condltioned, 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. Winter 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.

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 interesuojate s 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-

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 POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britaln, 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. z

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM Ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Llthuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainslde, 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.

f

Pr.N.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Karikatūra iš News Digest-International. Vaizduoja JAV pre
zidentą ir jo alyvos taupymo politiką.

Prisidėkime prie 
Lietuvos kankinių pagerbimo

Gausiems mūsų tautos kankiniams prisiminti ir pa
gerbti Anapilio sodyboje prie Toronto, Kanadoje, stato
ma paminklinė šventovė (Lithuanian Martyrs' Church). 
Turėdami galvoje, kad kankinių pagerbimas toli išeina 
už Toronto ribų ir yra visos išeivijos reikalas, kviečiame 
visus tq projektą paremti lėšomis.

Aukas, užpildant žemiau spausdinamą atkarpą, 
siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Martyrs' Church
494 Isabella Avenue 
Mississauga, Ont. L5B 2G2 
Canada

Stambesnieji aukotojai bus atžymėti paminklinėje 
lentoje šventovės sienoje.

Lietuvos kankinių paminklinės šventovės 
finansų vajaus komitetas

Pavardė vardas

Adresas

(Pašto zona)

Auka $

T*asolino

A MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 33 + I 976

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ

rugsėjo 18

2 SAVAITĖS

rugpiūčio 7,10 
rugsėjo 4, 7,18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
838 dol.

Kaina iš New Yorko 
nuo 983 Iki 1,189 dol.

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS 
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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New Y orkas tamsoje
Liepos 13, trečiadienio vakarą, 

po didelių dienos karščių siautė 
audra. Vakaro tamsą plieskė žai
bas po žaibo. Didelis perkūno 
trenksmas drebino miestą. Pusę 
dešimtos vakaro staiga užgeso 
elektra. Užgeso ne viename ku
riame kvartale, bet visame di
džiuliame New Yorko mieste. 
Perkūnas įtrenkė bent į kelias 
vietas ir taip Con Edison bend
rovę, kuri teikia elektrą New 
Yorko miestui ir Westchester 
County, išvedė iš rikiuotės.

Žmonės susigraibė stalčiuose 
žvakigalius, užsidegė ir lūkuria
vo. Kas turėjo baterijinį radiją, 
tas klausėsi skubių pranešimų. 
Visi tikėjosi, kad greit sutaisys, 
na, iki nakties 12, vėliausiai iki 
3 v. nakties. Bet taip nebuvo. 
Naktis laimėjo. Elektra neųžsi- 
degė. Neužsidegė ir kitą die
ną. Tik trejetai popiečių valan
dų buvo žybtelėjusi, kai ir vėl 
užgeso. Įsidegė kokią 9 v.v. 
Be elektros miestas išbuvo 25 
valandas.

Tai didžiausioji New Yorko 
tamsa — Blackout. Miesto bur
mistras ir Amerikos prezidentas 
įsakė ištirti, kodėl taip įvyko?

Visiem yra nuostabu, kaip ne
galėjo apsisaugoti nuo perkūni
jos. Perkūnsarbiai apsaugo di
džiausius dangoraižius. Kiek 
juos pliekia žaibai, o jų nesu
daužo. Amerika taip išvystė 
mokslą ir techniką, kad žmogų 
nusiuntė į mėnulį, savo sateli
tais pasiekė Marsą. Kaip ji ne
gali apsaugoti tokio miesto, kad 
neužgestų jo šviesa?!

Nejaugi elektrinės neap- 
saugojamos nuo žaibų. Elektri
nių daug Amerikoje, tai kodėl 
Perkūnas jų nekabina. Perkūnas 
tikrai nenorėjo nubausti vieno 
Con Edisono. Jis lygiai daužė ir 
kitas, kitos nesugriuvo, o ši —iš
sitiesė.

Elektros inžinieriai sako, kad 
Con Edison sistema esanti pase
nus, atsilikusi. Jeigu taip, tai ko
dėl negali jos pažaboti kontrolė 
ir priversti įsivesti pagerinimus. 
Argi elektrinių negalima sujung

ti platesniu mastu? Jeigu vienur 
kur pristinga elektros, ar negali
ma jos bent laikinai pasiskolin
ti iš kitur?

Didžioji tamsa padarė milijo
ninius nuostolius. Dar baisiau, 
kad toji tamsa parodė ir žmo
nių didžiulę tamsą. Vos tik už
geso šviesa, vandalai ėmė dau
žyti krautuvių langus ir plėšti. 
Išplėšė ištisas krautuves ir visa 
išnešė. Išnešę prekes, sudaužė 
net lentynas, kad visas vandaliz
mo darbas būtų baigtas.

Tą naktį suėmė 3700 su vir
šum vagišių. Koks tai baisus 
skaičius. Policija sako, kad būtų 
jų buvę dešimtimis tūkstančių, 
bet nebuvo kur jų dėti. Ėjo plėš
ti jaunikliai, vyresnieji. Ėjo plėš
ti tėvai su vaikais. Kokia tėvų 
moralė, kad leidžia vaikus plėši
kauti!

Tai vra didžiausia misto nelai
mė ii Lamsa, kad čia tiek chu
liganizmo, vandalizmo, tiek va
gių. Tai plėšikų ir vagių buvei
nė. Čia reikia visų pastangų, 
kad vėl būtų mieste šviesu, 
švaru ir saugu. Tai visų darbas 
blogąjį žmogų sukultūrinti.

Visi turime kalbėti, reikalau
ti savo kongresmanų, senatorių, 
kad gelbėtų miestą. Be griežtų 
bausmių, be griežtos tvarkos čia 
nieko nebus. Juk ir Lietuvos ne
priklausomybės pradžioje, kai 
valdžia buvo silpna, buvo pri
visę plėšikų. Kai ėmėsi griežtų 
priemonių, kai komendantai 
ėmė juos viešai šaudyti, tuoj 
kraštas aprimo. Taip ir čia rei
kia grąžinti mirties bausmę, 
griežtas priemones ir sunkiai 
bausti tokius nusikaltėlius, ku
rie naikina ir vagia kitų turtą.

Čia pasidarė priešingai, visos 
pastangos dedamos, kad būtų 
išsaugotas chuliganizmas, kad 
tik nusikaltėlis būtų išteisintas. 
O kodėl niekas nesirūpina do
raisiais piliečiais, kodėl jiem 
nesuteikia minimalios pagalbos 
ir apsaugos prieš siaučiančius 
vandalus?

Jei kada, susidomėję lietuviš
kų chorų veikla Lietuvoj ar išei
vijoj, vartysit Encyclopedia Li- 
tuanica puslapius, pastebėsit, 
kaip tampriai rišasi chorų veik
la su pačios tautos buitim. Cho
rų veikla, lyg veidrodis, atspin
di ir lietuvių išeivijos kultū
rinį gyvenimą.

Minėtos enciklopedijos I 
tome choram ir jų veiklai aptar
ti yra skirti net trys puslapiai. 
Matom ir dvi nuotraukas. Kai 
kurie daviniai ir žinios net ste
bina. Štai skaitom, kad, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
nepaprastai smarkiai pagyvėjusi 
ir chorų veikla. Nepriklauso
mybės metu pavasarininkai tu
rėjo apie 250, Jaunosios Lie
tuvos organizacija 150, Šaulių 
Sąjunga apie 125 chorus. O kur 
dar parapijų, mokyklų ir kitų 
įstaigų chorai ir choreliai! Tuo
met dainų festivaliuose daly
vaudavę tarp 6000 ir 10,000 
choristų. Okupuotoj Lietuvoj 
1966 metais buvę 2200 regist
ruotų chorų, iš kurių apie 200- 
300 dalyvauja dainų šventėse, 
kurios Vilniuj įvyksta kas penke- 
ri metai.

Proporcingai skaičiuojant, iš
eivijos chorinė veikla irgi neat
silieka. Savo laiku vien tik JAV- 
ėse veikė apie 100 chorų. Vie
nas iš pirmųjų, Milda, buvo į- 
steigtas 1894 New Yorke. Pir
masis didesnis dainų festivalis 
JAV-ėse įvyko 1916 Chicagoj. 
Jame dalyvavo 12 chorų su 500 
choristų.-

Šių davinių gausybėj lengva 
pastebėti ir kai ką charakterin
go. Pavyzdžiui, pirmasis JAV 
choro apsilankymas Lietuvoj 
įvyko tik 1938. Žinoma, tuomet 
susisiekimo priemonės nebuvo 
tokios, kokias turim dabar, ta

PLB pirmininkas inž. Br. Nainys kalba “Aido” choro koncerte, kuriuo buvo pradė
tas lėšų telkimo vajus. Lėšos reikalingos choro kelionei į Pietų Ameriką. Nuotr. J. 
Miltenio

AIDAS KELIAUJA Į P. AMERIKĄ

čiau čia galima įžiūrėti ir “sėslu- 
mo .

Toliau tenka pastebėti, kad 
minėtame enciklopedijos
straipsny nė vienu žodžiu neuž
siminta apie Pietų Amerikos lie
tuvių chorus, o jų ten buvo ir 
yra, ir tai ne vienas. Ši pasta
ba nėra priekaištas enciklopedi
jai. Tai tik retorinė pastaba, 
atkreipiant dėmesį į faktą, kad 
JAV lietuviai nepakankamai do
misi kitų kraštų lietuviais, ypač 
gyvenančiais Pietų Amerikoj.

Ne paslaptis, kad protestantiš
koji Šiaurės Amerika į katalikiš
kąjį kitą savo kontinento galą 
žiūri gana iš aukšto. Labai daž
nai matom amerikietiškoj spau
doj Pietų Amerikos, ypač Cent
rinės Amerikos respublikas va
dinamas “bananų respubli
komis”.

Ar šios “bananiškos” pažiū
ros įsiskverbė ir į lietuvišką pa
sąmonę, nesiimam spręsti, bet 
kai kurie faktai tai lyg ir patvir
tina. Antai JAV-ėse nuo seniau 
veikiančios lietuviškos orga
nizacijos jokių sistemingų ryšių 
su Pietų Amerika nepalaikė. Net 
ir tokioj srity, kaip politika, kur 
labai svarbu grupės ar mažu
mos dydis, JAV-ėse visi keliai 
vedė tik į Washingtoną. Tais ke
liais Amerikos lietuviai važiavo 
vieni patys. Pietų Amerikos lie
tuviai buvo palikti lyg už durų, 
neatsižvelgiant, kad, pavyzdžiui, 
Sao Paulo, Brazilijoj, lietuvių 
kolonija yra antras savo dydžiu 
telkinys laisvajam pasauly. Nuo 
Sao Paulo nedaug teatsilieka ir 
Buenos Aires lietuvių kolonija.

Negana to, dėl ekonominių są
lygų Pietų Amerikos lietuviai ra
dosi izoliuoti ir nuo Šiaurės 
Amerikos lietuvių spaudos — 
prenumeratų kainos jiem nepri
einamos!

Neabejotina, kad tokia Šiau
rės ir Pietų lietuvių izoliacija 
yra kenksminga, nes bendromis 
jėgomis būtų galima efektingaiu 
veikti ne tik lietuvybės išlaiky
mo, bet ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo srity. 
Visi Pietų Amerikos kraštai pri
klauso prie Jungtinių Tautų, 
ten turi balsą lygų JAV balsui ir
t.t. Brazilija netgi darosi įtakin
ga ir pasaulinėj politikos arenoj. 
Tad, ieškant Lietuvai užtarėjų, 
netikslu ranka numoti į Pietų 
Ameriką.

-o-
Paskutiniųjų 4-5 metų laiko

tarpy pagaliau didesnį dėmesį į 
Pietų Ameriką pradėjo kreipti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, nes ten kai kur veikia LB 
padaliniai. Ryšiai žymiai sustip
rėjo ten rengiant III pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. PLB- 
nės ten siunčiami, lankėsi kvar
tetai, duetai bei eilė jaunimo 
veikėjų. Po kongreso sava ini
ciatyva ten lankėsi ir keli solis
tai. Vienas iš tų solistų yra V. 
Verikaitis, kuris dabar ir vėl nu
mato Pietų Ameriką aplankyti, 
bet šį kartą su visa choro pa
lyda.

Neperdėsim teigdami, kad 
viso šio judėjimo, ypač jaunimo 
kongreso dėka Pietų Amerikoj 
yra jaučiamas tautinis atgimi
mas, daugiau ar mažiau palietęs 

beveik visas lietuviškas koloni
jas. Pavyzdžiui, dr. Klimo litua
nistinės paskaitos visur susilau
kė tiesiog ypatingo dėmesio, lie
tuviai jose gausiai dalyvavo. Štai 
vien tik Argentinoj paskaitose 
dalyvavo apie 300 žmonių. Tai 
yra puikus įrodymas, kad lietu
vybė ten, toli gražu, nėra mi
rusi, o tik dėl izoliacijos buvo 
pradėjusi merdėti.

-o-
Pradžioj pastebėjom, kokią 

svarbią rolę lietuvių kultūrinia
me gyvenime, Lietuvoj ir išeivi
joj, turi chorai. Deja, jų skai
čius išeivijoj po truputį mažėja, 
o veikiančių gretos retėja. Vi
suomenės susidomėjimas chorų 
veikla taip pat tolygiai mažėja. 
Reikia manyti, kad chorai ir to
liau po truputį nyks. Išliks tik 
tie, kurie savo iniciatyva, judru
mu ir veržlumu pajėgs sau susi
rasti publiką. Be publikos gi 
jokia chorinė veikla nėra įmano
ma. Chorai be publikos yra lyg 
gėlės be vandens — vysta!

Vienas iš tokių judrių, verž
lių ir publiką susirandančių cho
rų yra prieš septynetą metų 
Hamiltone, Kanadoj, įsisteigęs 
mergaičių choras Aidas. Tai 
palyginti labai jaunas muzikinis 
vienetas ir savo chorisčių am-, 
žium: priimamos mergaitės nuo 
14 metų. Aide jų dainuoja 50 
su viršum! Nuo įsikūrimo 1970 
Aidas jau yra spėjęs pasirodyti 
netoli 100 kartų — Vasario 
16-osios šventės bei Lietuvos 
reprezentacijos progomis.

Turėdami omeny, kad pir
mieji veiklos metai buvo dau
giausia sunaudoti repertuaro pa
ruošimui ir t.t., matom, kad Ai
das vidutiniškai per metus kon
certuoja po 14 kartų, ir tai ne 
vien tik Hamiltone ar Kanadoj, 
bet ir plačiame pasauly, k.a. Vo
kietijoj, Italijoj, Anglijoj, Vati
kane bei įvairiuose JAV mies
tuose. Jis nesvetimas ir rytinio 
JAV pakraščio lietuviam. Antai 
1972 choras lankėsi New Yor
ke, 1974 — Baltimorėj, o 1976 
— Worcestery.

Iš visų aplankytų vietų spau
doj matom gerus ir teigiamus at
siliepimus. Jau 1974 komp. V. 
Jakubėnas Drauge pastebėjo, 
kad Aidas yra gerai susidaina
vęs, turįs tikslų ritmą, gryną 
intonaciją ir gausų repertuarą, 
kuris šiandieną siekia apie 70 
lietuvių ir nelietuvių kompozi
torių bei liaudies dainų. Tai tik
ra dainų skrynia, kurią Aidas 
mielai atveria norintiem išgirsti. 
Dabartinis choro užsimojimas ir

(nukelta į 4 psl.)

Šventojo rašto
tauta
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Be 
to, esenai buvo įsitikinę, kad 
Dievas apreiškęs Teisėtajam 
Mokytojui naują ir tikrą Mozės 
Įstatymo bei Pranašų raštų aiš
kinimą. Anot Habakuko komen
taro, Dievas apreiškė Teisėta
jam Mokytojui “visas savo tarnų 
pranašų paslaptis”. Per savo į- 
kvėptą Mokytoją esenai tapo 
bendrija, kuri save laikė teisė
tai kunigiška ir vienui viena 
žydijoje gavusia iš Dievo nor
minį Toros aiškinimą.

Šventraščio aiškinimas ir pa
klusnumas jam. Esenai visiškai 
pasišventė Raštų aiškinimui ir 
paklusnumui jų nuostatams. 
Kartu su Hasidim grupe jie ėmė 
burtis į savitą bendruomenę Ma
kabėjų amžiuje Toros išsaugoji
mui. Tačiau jiems būdingas To
ros aiškinimas davė jų bendrijai 
savitą savimonę bei elgseną. 
Tarp Kumrano ritinių yra kele
tas Šventraščio komentarų, ku
rie aiškiai parodo, kaip esenai 
juos suprato. Abejotina, kad šie 
komentarai priklauso Teisėta
jam Mokytojui. Tačiau jis tik
riausiai davė pradžią Raštų aiš
kinimo metodui, kurį esenai 

naudojo. Jie skaitė Šventraštį, 
ypač Pranašų knygas, su įsitiki
nimu, kad ten aprašomi įvykiai 
rišosi su tuo, kas vyksta jų lai
kais. Pavyzdžiui, pasak esenų, 
Izaijo 40, 3 “Taisykite dy
kumoje Viešpaties kelią 
ištiesinkite dykynėje mūsų Die
vui vieškelį” buvo taikoma jų 
bendrijai. Todėl jie ir iškeliavo 
į Kumrano dykumą ruošti kelio 
ateisiančiai Dievo karalystei. 
Pagal jų supratimą, pranašai kal
bėjo apie galutinę Dievo kara
lystės pergalę. Esenai tikėjo gy
veną tuo metu, kada ta pergalė 
turėjo įvykti, t.y. paskutinėmis 
dienomis. Tad jų religinė savi
monė buvo eschatologinė, sunk- 
te persunkusi visą jų galvoseną 
ir gyvenimo būdą. Būdami 
eschatologine bendrija, jie dau
giau negu bet kuri kita grupė 
žydijoje maitinosi eschato
logine viltimi, kunkuliuojančia 
žyduose Makabėjų, Erodų ir Ro
mos valdymo laikais. Šios vilties 
nenumaldoma jėga formavo jų 
griežtą laikyseną bei išskirtinį 
gyvenimo būdą, kurį jie
Dievo keliu jo tautai šioje trum
poje pertraukoje iki galutinės

Dievo karalystės pergalės.
Organizuodami savo bend

rijos gyvenimą, esenai sekė pir
miniu Dievo tautos pavyzdžiu. 
Keliaudama per dykumą, Dievo 
tauta laikinai sustoja dykumos 
pakrašty pasiruošti įėjimui į Pa
žado Žęmę, Sandoros su Dievu 
dovaną. E senams buvo aišku, 
kad Izraelio ilgos kelionės pa
baiga bus panaši į pradžią, Mo
zės ir Aarono laikais. Bet dabar 
Pažado žemė ne pagonių ranko
se, o neištikimųjų Sandorai, ne
žinančių Toros tikrosios pras
mės. Todėl Dievas įsteigs nau
ją Sandorą, kaip buvo žadėjęs 
per pranašus, jo priešai bus su
naikinti ir Izraelyje, ir tautose, 
o tada Dievo tauta pasieks savo 
pilnatvę, amžinąjį gyvenimą. 
Esenai galvojo, kad Dievas juos 
pašaukė į dykumą įvesti į paža
dėtą naująją Sandorą, tad jie 
save ir vadino Naujosios Sando
ros Bendrija. Jie buvo tikrasis 
Izraelis, ištikimasis likutis, jau 
dabar švenčiąs paankstintai išsi
pildžiusius Dievo pažadus.

Drausmė ir kasdieninis gy
venimas esenuose. Kumrano 
bendrija pasižymėjo griežta 
drausme. Tai galima pajusti vi
soje jų raštijoje, bet labiau
siai Bendrijos įstatuose (arba 
Drausmės reguloje), kur surašy
ta atskalos pagrindinės tiesos, 
apeigos, įstatai bei taisyklės su 
tiksliai nustatytomis bausmėmis 

laikė už jų sulaužymą. Bendrija buvo 
glaudus kunigų, levitų ir pasau
liečių grupių junginys. Kiekvie-

na grupė turėjo savo teises ir pa
reigas. Vyriausioji taryba, susi
dedanti iš dvylikos pasauliečių 
ir trejeto kunigų, buvo drauge ir 
teismu. Ypatinga kunigų padėtis 
bendrijoje liudija apie jos kuni
gišką savimonę.

Atskalos kasdiena buvo ski
riama darbui, susirinkimams, 
maldai, įvairioms apeigoms, 
Įstatymo pažinimui ir valgymui 
kartu, su atskalai būdinga reli
gine prasme. Nariai užsiėmė 
verslu, reikalingu ir naudingu 
bendrijai, ir už tai gaudavo pra
gyvenimą. Kumrano griuvėsiuo
se atrasta kalvės likučiai, puo
džiaus dirbtuvėlė su krosnimis, 
kepykla, malimo įtaisai ir duo- 
binės klėtys (silosai). Atrodo, 
kad atskala turėjo ir kitą gyven
vietę netolimoje Aiu Feškah 
vietovėje, trys su puse kilometro 
nuo Kumrano. Čia buvo dirba
mi laukai padėti išmaitinti Kum
rano gyventojams.

Tampant bendrijos nariu, 
asmeniška nuosavybė buvo per
duodama bendram iždui. Netur
to įžadas buvo vienas iš draus
mės nuostatų. Atskala save lai
kė Vargšų susirinkimu, sau pri
taikydama 37 psalmės žodžius: 
“romieji paveldės pažadėtąją že
mę”. Čia “žemė” suprantama 
pagal eschatologinę galvoseną.

Anksti rytą, prieš pradedant 
dienos darbus, ir vakarą, jiems 
pasibaigus, bendrija rinkdavo
si maldai didžiojoje susirinkimų 
salėje, kuri buvo pagrindiniame 
Kumrano pastate. Ritiniuose su

rašyta daug psalmių, ypač Padė
kos psalmių ritinyje, kurios 
buvo naudojamos bendrai mal
dai. Turint omenyje esenų uo
lumą Toros aiškinimui, tikriau
siai Toros skaitymas ir nagrinė
jimas buvo svarbi jų pamaldų 
dalis. Toros pažinimui jie skyrė 
ir daugiau savo laiko. Kumrane 
atrasta didžiulė biblioteka arba 
raštinė su šimtais šventraštinių 
tekstų skiautelių. Tai rodo, kad 
esenai praleisdavo nemaža laiko 
Šventraštį perrašinėdami, jį stu
dijuodami ir aiškindami. Bend
rijos įstatuose nurodoma, kad 
bendrija turėjo praleisti trečdalį 
nakties kartu skaitydama Torą.

Du kasdieniniai esenų val
giai, vidurdienį ir vakarą, turė
jo ypatingos reikšmės jų religi
niam gyvenimui. Pagal Bendri
jos įstatus, dalyvavimas šiuose 
bendruose valgiuose buvo aukš
čiausia pilno nario teisė. Garbės 
vietą užėmė einąs pareigas ku
nigas, kurio palaiminimo malda 
buvo valgio pagrindinė dalis. 
Šie valgiai simbolizavo mesiji
nę puotą, kurioje esenai tikėjo
si dalyvauti Dievo karalystėje.

Metų būvyje esenai švęsdavo 
didžiąsias žydų religines šven
tes: subatą, Velykas, Sekmines 
ir Atsiteisimo dieną. Tačiau ka
lendorius, kurio jie laikėsi, sky
rėsi nuo Jeruzalės Šventyklos 
kalendoriaus. Be abejo, tai buvo 
dar vienas svarbus akibrokštas 
jų nuolat gyvame sankirtyje 
su įsišaknijusia kunigija. Šio 
sankirčio prasmė glūdi esenų 

įsitikinime, kad didžiosios reli
ginės šventės yra paties Dievo 
nustatytos visam pasauliui ir jų 
datos paremtos tiksliu planetų 
judėjimu. Kumranas tad nau
dojosi saulės kalendoriumi, tuo 
tarpu Jeruzalė sekė mėnulio ka
lendorių. Rimti skirtumai šven
čių datose buvo neišvengiami. 
Esenams Jeruzalės sauvalia
vimas buvo įžūlus Dievo valios 
nepaisymas.

Turint prieš akis esenų gana 
laisvą ir išradingą Šventraščio 
aiškinimą ir jų pasitraukimą iš 
Šventyklos, jų bendrijos apei
gos turėjo būti skirtingos nuo 
įprastų Jeruzalėje. Vienas dide
lis klaustukas liečia jų laikyse
ną aukų atžvilgiu. Nėra tikslių 
duomenų, kad esenai būtų au
koję aukas Kumrane. Priešingai, 
jų raštuose pastebimos pastan
gos sudvasinti aukos sampratą. 
Kaip toli jie šia kryptimi buvo 
nuėję, neaišku. Taip pat neaiš
ku, kodėl jie atsisakė aukoti au
kas Jeruzalės Šventykloje: ar dėl 
to, kad nepripažino tenykštės 
kunigijos, ar kad kitaip suprato 
pačias aukas.

Priėmimas į esenų bendriją. 
Pasiryžėlis, norėdamas tapti pil
nateisiu bendrijos nariu, turėjo 
atlikti dvejų metų naujokyną, 
kuriame mokėsi ir buvo tiria
mas. Bendrijos įstatai aprašo pri
ėmimo apeigas, nurodydami, 
kaip jose turi dalyvauti visos 
trys bendrijos padalos — kuni
gai, levitai, pasauliečiai.

(Bus daugiau)

i
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Pabaltiečių komitetas, kuris rugsėjo 24 rengia žygį į VVashingtoną, demonstruodamas už 
žmogaus teises. Komitetas tarėsi su kongresmanu James J. Blanchard, kuris visokeriopai 
remia žygį. Nuotraukoj iš k. Sigurts Rudzitis — latvių atstovas, Valdis Sipols — latvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas, Raimund Trala — estų atstovas, kongresmanas James J. 
Blanchard, Viktoras Nakas — žygio rengimo komiteto pirmininkas ir Jonas Urbonas 
— lietuvių atstovas. Nuotr. J. Urbono

VLIKAS IR JAUNIMAS

Antanas Sabalis, Vliko valdy
bos narys jaunimo reikalam, at
sako į Broniaus Bieliuko, nario 
informacijos reikalam, klausi
mus. Norima supažindinti vi
suomenę su Vliko ir lietuvių 
išeivių jaunimo santykiais.

B. Kokie yra Vliko santykiai 
su išeivijos jaunimu?

S. Vliko santykis su išeivijos 
jaunimu yra dalinis, o ne abso
liutus. Jaunimas žiūri į politiką 
kaip į vieną iš specialybių. Vit
kui rūpi turėti tampriausius ry
šius bent su ta lietuvių jauni
mo dalim, kuriai rūpi politiniai 
reikalai.

B. Kuri jaunimo dalis domisi 
politiniais klausimais?

S. Tikslios statistikos neturim. 
Kiek tenka susigaudyti — ma
žiau negu pusė. Vlikui rūpi ne 
iš viso politiniai klausimai, bet 
pirmoj eilėj tie, kurie yra susiję 
su Lietuva. Tuo būdu tas pro
centas dar sumažėja. Reikia 
spėti, kad kas trečias ar ketvir
tas domisi politika.

B. Kokio jaunimo norėtum?
S. Būtų idealu, kad kiekvie

nam išeivijos jaunuoliui rūpėtų 
Lietuvos laisvinimo reikalai. 
Reikia tąja kryptim eiti. Tai da
ro Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir kraštų jaunimo sąjun
gos.

B. Kokias jaunimo pažiūras 
pastebi?

S. Jaunimui yra labiau supran
tama nediferencijuota politinė 
veikla. Gal būt, todėl, kad, paly
ginus su Lietuvos problemos 
dydžiu, jam, jaunimui, ideologi
nis klausimas laisvinimo 
darbe yra antraeilis. Tačiau ne
diferencijuota veikla taip pat 
turi savo problemas. Pavyzdžiui, 
kur būtų išmokstama politinės 
grupinės dinamikos, jei diferen
cijuotos veiklos visai nebūtų? 
Vliko pagrindinis uždavinys yra 
atsotvauti Lietuvių tautos politi
nei valiai turėti savo laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Vlikas veikia pasauliniu 
mastu. Jis nekalba bendrai iš
eivių ar kurio krašto išeivių var
du. Tai PLB ir kraštų bendruo
menių kompetencija. Lietuvių 
išeivių jaunimo politinę 
mintį reprezentuoja PLJS ir 
kraštų jaunimo sąjungos. Iš kitos 
pusės Bendruomenė ir Jaunimo 
sąjunga nekalba Lietuvos vardu. 
Todėl nepaprastai svarbus yra 
politinės veiklos koordinacijos 
klausimas. Tai yra vienas Vliko 
uždavinių.

B. Neseniai įvyko Vliko ir 
PLJS susitikimas seminaro for
ma. Kaip vertini tą įvykį?

S. Tai buvo pirmasis politinis 
susipažinimas. Vieni kitus iš
klausė, vyko gyvos diskusijos. 
Susitikimas buvo sėkmingas. 
Asmeniškai pasigedau kai kurių 
susitarimų konkrečios veiklos 
atžvilgiu. Bet gal tai būtų per 
daug tikėtis iš pirmo susitikimo 
ir susipažinimo. Šiaip jis buvo 

labai naudingas visiem. Jei 
mum pavyks išlaikyti su PLJS 
nuoširdų ryšį ir toliau, tai sa
kysim, kad seminaras buvo nuo
širdaus ryšio pradžia.

B. Ar Vlikas cenzūravo jauni
mo mintis?

S. Ne. Cenzūra nieko bendro 
neturi ne tik su demokratija, bet 
ir su auklėjimu. Vliko žmonės 
turi pakankamai intelektualinės, 
dvasinės stiprybės savo įvairiom 
pozicijom išaiškinti nesigrie- 
biant cenzūros. Ji Vlikui nerei
kalinga.

B. Norėčiau, kad pasisakytum 
apie artimiausios ateities ir, anot 
dr. Vytauto Vyganto, vidurinės 
ateities santykius su jaunimu.

S. Ateity yra būtina turėti eilę 
pasitarimų su jaunimui vado
vaujančiais, kad būtų išsiaiškin
ta — kuo mes vieni kitiem ga
lim padėti? Jaunimas turi gabių 
žmonių, kurie gali ir veikia pa
tys savo nuožiūra ir gali padėti 
laisvinimo darbe. Vlikas turi pa
tirtį ir lėšas. Šį derinį išvys
čius plačiu mastu, Lietuvos lais
vinimo darbas įgautų naujų gy
vybės elementų.

B. Kada prasidėjo Vliko — 
Lietuvių jaunimo santykiai?

S. Nuo trečiojo jaunimo kong
reso. Užaugo jaunoji karta, kuri 
laimingu būdu susidomėjo 
dviem pagrindiniais įvykiais: Si-

ST. PETERSBURG, FLA.

Birželio išvežimų minėjimą 
Floridos Amerikos lietuvių klu
be birželio 12 pietų metu pra
dėjo pirm. A. Karnius. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. T. Degutis, 
OFM. Paskaitą skaitė dr. H. Lu- 
kaševičius, L. Jurgėlaitė dek
lamavo eilėraštį, dail. A. Rūkš- 
telė paskaitė savo kūrybos eilė
raštį. Klubo choras, diriguojant 
muz. P. Armonui ir akomponuo- 
jant muz. A. Mateikai, padaina
vo parinktas dainas.

Klubo chartai ir įstatam keis
ti klubo valdyba 1975 vasario 5 
sudarė komisiją: K. Grigaitis, K. 
Kleiva, K. Palčiauskas, A. Rage
lis, P. Stanelis. Komisijos pa
ruošti chartos ir įstatų pakeiti
mo projektai pateikti klubo na
riam susirinkime 1976 sausio 10. 
Su pataisom projektai priimti. 
Floridos Sekretotary of Statė 
priimtą chartą įregistravo 1976 
lapkričio 29. Nuo tos dienos 
įsigaliojo naujai priimtoji char- 

ta ir naujieji įstatai. Charta ir į- 
statai yra atspausdinti lietuvių ir 
anglų kalbomis ir įrišti į sąsiuvi
nius.

Tėvo diena lietuvių klube pa
minėta birželio 19. Dr. Zelbie- 
nės parašytą linksmą pasikalbė
jimą tėvo su hipiu sūnum skai
tė J. Jasinskas ir S. Vaškys.

Dr. Zelbienė paruošė humo
ristinius pasirodymus klube pie- 

mo Kudirkos tragišku šuoliu į 
laisvę ir Romo Kalantos gyvybės 
auka. Šiai kartai įsisąmoninus, 
kad jaunimas turi politinių už
davinių ir kad gali efektingai 
pasireikšti, prasidėjo politinės 
veiklos renesansas. Jis nėra vi
suotinis. Pati PLJS ir kraštų jau
nimo sąjungos jį gilina ir plečia 
gana sėkmingai.

B. Kaip žiūri į jaunimo pagal
bą Lietuvos išlaisvinimui?

S. Lietuvos išlaisvinimo prob
lema yra labai didelė. Jai nuga
lėti reikia žmonių, kurie būtų 
didesni už problemą. Jeigu iš
eivijos jaunoji generacija iš
ugdys tokių žmonių, problema 
bus nugalėta. Tikiu, kad jauni
mas tai padarys. (Elta) 

AIDAS KELIAUJA.
■ ■ ■

(atkeltu iš 3 psl.)
yra tos skrynios nuvežimas į 
Pietų Ameriką, į Pietų Kryžiaus 
padangę, mūsų broliam lietu
viam, pasiilgusiem lietuviškos 
dainos.

-o- i

Aidas į Lotynų Ameriką iš
vyksta rugpiūčio 6, o jau 7, 
sekmadienį, 6 vai. vak. koncer
tuos Odeon salėj, Buenos Aires 
miesto centre, Argentinoj. Po 
Argentinos choro nekantriai lau
kia Urugvajus, Brazilija, Kolum
bija ir Venecuela. Tai šalys, 
kurias savo daugialypėj misijoj 
Aidas aplankys trijų savaičių 
laikotarpy.

tų metu. Gegužės 29 kalbėjosi 
P. Vasiliauskas ir J. Acas, kaip 
senasis ateivis ir naujasis ateivis 
dzūkas. Birželio 5 vaidinime 
“Apdraudos pinigėliai” vaidino: 
P. Armonas, A. Mateika, G. Pu- 
niškienė,S. Vaškienė, S. Vaškys.

Dariaus ir Girėno žuvimo 
44-ių metų sukaktis klubo bus 
minima liepos 17. Kalbės buvęs 
lakūnas J. Jasinskas.

K. Gimžauskas, LB Floridos 
apygardos pirmininkas, daly
vavo JAV LB 8-osios tarybos se
sijoj Clevelande birželio 18-19. 
— L.Ž.K.

Anglų kalba nauja virinio 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” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ............................................................................................

Numeris, gatvė ...............................................................................................

Miestas, valstija, Zip ..................................................................................

PABALTIEČIŲ ŽYGIO UŽ ŽMOGAUS 
TEISES DEMONSTRACIJOS

Egzekutyvinio komiteto narė 
parašė ir išsiuntė laiškus įvairių 
lietuvių kolonijų Altos ir LB vei
kėjam. Laiške prašoma, kad jie 
įsijungtų į vietinius demonstra
cijų komitetus su LJS nariais. 
Altos ir LB veikėjų sąrašus ga
vome iš Altos reikalų vedėjos 
Irenos Blinstrubienės ir JAV LB 
sekretoriaus Antano Gailiušio.

Dangerutis Velavičius,
komercinio meno specialistas, 
suprojektavo plakatus apie Pa
baltiečių žygio už žmogaus tei
ses demonstracijas. Plakatas juo
das ir žalias ant 16x22 inčų 
balto popieriaus. D. Velavičius

REIKŠMINGA SUKAKTIS
Daugeliui pažįstamas skai

drios nuotaikos pranciškonas 
Tėv. Benediktas Bagdonas, bu
vęs Vytauto Didžiojo bažnyčios 
Kaune rektorius ir karo metu 
Lietuvos pranciškonų provinci
jolas, liepos 23 sulauks 70 metų 
amžiaus.

Jubilijatas gimė Plungėj 1907 
liepos 23. Buvo pakrikštytas 
Apolinaro vardu, Benedikto var
dą jis gavo įstodamas į 
pranciškonus. Paaugęs mokėsi 
Plungės pradžios mokykloj ir 
gimnazijoj. Į pranciškonus įstojo 
jaunas, eidamas 16 savo amžiaus 
metus. Įvilktuvės įvyko 1922 
spalio 7. Novicijatą pradėjo Kre
tingoj, o baigė Silezijos provin
cijoj, Vokietijoj. Ten 1923 spa
lio 8 padarė ir laikinuosius įža
dus. Toliau kunigystei ruošėsi 
Kretingoj, Breslave, Vokietijoj, 
Genuvoj, Italijoj ir Kauno Met
ropolijos kunigų seminarijoj. 
Amžinuosius iškilmingus vie
nuolinius įžadus padarė 1925 
spalio 8. Kunigystės šventimus

Ta misija yra daugialypė to
dėl, kad ne vien tik lietuviam 
ir ne vien tik daina Aidas gar
sins Lietuvos vardą Pietų Kry
žiaus padangėj. Vienur, k.a. 
Montevideo, Aidas urugvajie
čiam primins Lietuvą padėda
mas gyvų gėlių vainiką prie 
Urugvajaus generolo Artigas pa
minklo, kitur, Brazilijoj, daly
vaudamas lietuvių imigracijos 
50-mečio iškilmėse,
pamaldose ir t.t. Neturim pa
miršti ir asmeninių kontaktų, 
kurie susidarys su Pietų Ameri
kos lietuviais, jaunimu ir vy
resniaisiais. Taip pat įdomu pa
stebėti, kad iš angliškai kalban
čių kraštų čia atvykęs jaunimas 
pamato ir praktišką lietuvių 
kalbos mokėjimo naudą, nes lie
tuvių kalba čia pasidaro vie
nintelė susikalbėjimo priemonė.

Ši Aido kelionė, be abejo, bus 
dar vienas žingsnis į Pietų ir 
Šiaurės Amerikos lietuvių su
artėjimą, dar vienas akmuo į 
pamatą, ant kurio yra statoma 
jungtinė lietuvybė išeivijoj.

-o-
Kaip paprastai atsitinka ren

giant didesnio pobūdžio įvy
kius, taip ir šį kartą, ruošiantis 
Aidui keliauti į pietinį pusrutu
lį, susiduriama su sunkiai iš
sprendžiamomis finansinėmis 

įdomiai žygio tikslą išreiškė 
su labai efektingu simboliu ir 
moto: “Three Nations Directed 
to One Goal.” Išspausdinta 300 
plakatų ir egzek. darbo komite
tas dabar pradeda išdalinti įvai
riom vietovėm.

Egzekutyvinio darbo komi
teto narys Uldis Sipols, Ameri
kos Latvių Jaunimo sąjungos 
pirmininkas, važiuoja į ALJS su
važiavimą Kalamazoo, M ichigan,. 
liepos 16-17 savaitgalį. Tame su
važiavime jis kalbės apie Žygį.

Pabaltiečių Žygis už 
Žmogaus Teises, egzeku- 
tyvinis darbo komitetas

priėmė 1930 rugpiūčio 15 iš tuo
metinio popiežiaus nuncijaus 
Lietuvai, arkiv. Bartoloni, 
Kauno Žaliakalnio pranciškonų 
vienuolyno koplyčioj.

Anuo metu po rusų sunaiki
nimo atsikūrusioj Lietuvos pran
ciškonų provincijoj kunigų buvo 
nedaug, o darbų begalės, dėl to 
Tėv. Benediktas Bagdonas tuoj 
pradėjo eiti sunkias ir atsakin
gas pareigas. Jis tuoj buvo pa
skirtas klierikų pranciškonų ma
gistru Kaune. Jo auklėtiniu iš 
tų laikų yra buvęs ir Tėv. Jus
tinas Vaškys, Lietuvos pranciš
konų provincijos įkūrėjas Ameri
koj. Lietuvoj jubilijatas didžiau
sią savo kunigiško gyvenimo 
dalį praleido Kaune, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Tėv. 
Pranciškum, organizuodamas 
tretininkus, redaguodamas “Šv. 
Pranciškaus Varpelį” (1932- 
1934), būdamas Kauno vienuo
lyno viršininku ir eidamas Vy
tauto Didžiojo bažnyčios rekto
riaus pareigas. 1936-1937 vėl ėjo 

problemomis. Laimei, dabarti
nis choro administratorius J. 
Pleinys, mažų pretenzijų, bet 
didelių darbų vyras, choro su
manytojas ir vienas iš steigėjų, 
yra visu kūnu ir dvasia atsida
vęs chorui ir dabar išsijuosęs 
dirba telkdamas lėšas. Šiame 
darbe jam aktyviai talkina ir 
choro meninis vadovas bei diri
gentas sol. V. Verikaitis.

Lėšos yra telkiamos visais į- 
manomais būdais, k.a. choro pa
sirodymais, loterijomis ir pan. 
Aido chorisčių tėvai šiai kelio
nei finansuoti yra prisiėmę su
aukoti “liūto dalį”, bet ir tai 
visų išlaidų nepadengia. Kai 
kurios Kanados lietuvių verslo 
įstaigos šiam reikalui yra pa- 
skyrusios stambią sumą, bet ir su 
visu tuo Aidui yra reikalingi 
mecenatai ir rėmėjai. Jų vis gau
siau atsiranda iš JAV ir Kanados. 
Norintieji kelionę paremti kad ir 
mažiausia auka yra kviečiami 
rašyti: Aidas, 121 Rothsay Avė., 
Hamilton, Ont. L8M — 3G3, 
Canada.

-o-
Jaunajam Aidui ir jo vado

vam lieka palinkėti kuo sėkmin
giausios kelionės Pietų Kryžiaus 
padangėmis, kad ten atidarytos 
dainų skrynelės aidas skambėtų 
pampose ir Andų kalnų pa
šlaitėse.

Romas Kasparas

63-0 JI TRADICINĖ METINĖ

LIETUVIŲ DIENA
šiais metais įvyks

RUGPIŪČIO 14, SEKMADIENĮ, 
LAKEVVOOD PARK, BARNESVILLE, PA.

'l

Nuo 12 vai. kultūrinės parodos
Nuo 2 vai. bendras dainavimas lietuviškai
Nuo 3 vai. meninė programa, kurią atliks Vilijos kvartetas 

iš New Jersey ir Aušrinės tautinių šokių grupė 
iš Philadelphijos.

Veiks Darbininko spaudos kioskas

Tėv. Benediktas
Bagdonas, OFM

klierikų magistro pareigas Kre
tingoj, kur jau buvo 30 klieri
kų su viršum.

1943 spalio 4 Tėv. Benedik
tas Bagdonas buvo paskirtas 
Lietuvos pranciškonų provinci
jolu. Vykstant karui, tai nebuvo 
lengvos pareigos. Artėjant antra
jai bolševikų okupacijai, jis su 
dalimi tėvų ir brolių 1944 spalio 
8 pasitraukė į Vakarus. Pradžioj 
gyveno Vokietijoj, paskui apsi
gyveno pranciškonų vienuolyne, 
Schwaz, Tiroly. Pranciškonų or
dino vadovybė 1947 pavasarį 
Tėv. Benediktą Bagdoną vėl pa
skyrą trim metam eiti' provin
cijolo pareigas tremty. Tada jis 
aplankė visus lietuvius pranciš
konus Vokietijoj ir Italijoj.

Kai jau beveik visi lietuviai 
pranciškonai buvo iš Europos iš
keliavę į Amerikoj įkurtą provin
ciją, 1950 atvykęs į Ameriką, 
Tėv. Benediktas Bagdonas pra
džioj gyveno Greene, paskui 
Kennebunkport, Maine, vienuo
lynuose, vedė rekolekcijas lietu
vių parapijose ir vizitavo treti
ninkus, paskui buvo Bridgevil- 
le, Pa., Greene, Me., ir St. Catha- 
rines, Ont., vienuolynų viršinin
ku. Ilgą laiką buvo Brooklyno 
vienuolyno ekonomas ir vėl 
redagavo “Šv. Pranciškaus Var
pelį” (1958-1961). Paskutiniais 
metais darbuojasi Toronte, kaip 
vikaras ir ekonomas. Jis tiek 
Lietuvoj tiek Amerikoj yra bu
vęs Lietuvos pranciškonų pro
vincijos tarybos narys.

Kas Tėv. Benediktą Bagdoną 
pažįsta, tas jį gerbia ir myli 
kaip nuotaikingą ir nuoširdų 
vienuolį. Jis visą savo gyveni
mą pašventė pranciškoniškam 
idealui ir kunigiškom pareigom. 
Nelengvas jam buvo gyvenimas, 
nes iš jaunystės buvo paliegęs. 
Sirgo džiova. Kurį laiką buvo 
priverstas nutraukti mokslą ir 
gydytis. Įvairios sunkios ligos jį 
kamavo ir tebekamuoja pastarai
siais metais. Bet jis prie jų pri
pratęs ir sugeba jas nugalėti. 
Visi jo draugia ir pažįstami jį, 
sulaukusį 70 metų amžiaus, nuo
širdžiai sveikina ir linki dar 
daug sveikų metų.

T.VG.



1977 liepos 22, nr. 29 • DARBININKAS • 5

ALBANY, N.Y.
Šv. Jurgio parapijos 

sukaktis

New Yorko valstijos sostinėj 
Albany gyvuojanti Šv. Jurgio lie
tuvių parapija neseniai atšventė 
60 metų sukaktį. Ta proga išleis
tas gražus sukaktuvinis leidinys. 
Leidiny sudėta daug nuotraukų, 
vaizduojančių parapijoj dirbu
sius ir dirbančius kunigus, var
gonininkus, mišių tarnautojus, 
įvairius pareigūnus bei parapie- 
čių organizacijas. Rasta vietos ir 
JAV Katalikų Bažnyčios trumpai 
istorijai bei žiniom apie Lietuvą 
ir lietuvius Amerikoj.

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Albany mieste pradėta organi
zuoti 1916 kun. Konstantino Šat- 
kaus. Oficialiai klebonu jis buvo 
paskirtas 1919, kai jau buvo pa
statyta ir įrengta bažnyčia, Jis 
aptarnavo lietuvius ir Albany 
apylinkėse, kaip Watervliet, 
Troy, Hudson ir kt.

Po kun. K. Šatkaus mirties 
klebonu 1933 buvo paskirtas 
kun. Konstantinas Strimaitis iš 
Schenectady. Jis padidino para
pijos nuosavybę, padidino ir pa
puošė bažnyčią, suorganizavo 
parapiečius bendram darbui.

1949 mirus kun. Strimaičiui, 
klebonu buvo paskirtas kun. Jo
nas Šupšinskas iš Elmhurst, Pa. 
Jis irgi prisidėjo prie bažny
čios atnaujinimo ir gražinimo. 
Jo sveikatai silpnėjant, jam tal
kinti buvo paskirtas kun. dr. Ma
tas Čyvas. 1963 kun. Šupšinskui 
mirus, dabartinis klebonas buvo

PATERSON, N.J.
Iš LB Patersono apylinkės
Visuotinio apylinkės narių 

susirinkimo gegužės 15 išrinkta 
nauja LB Patersono apylinkės 
valdyba jau turėjo du posėdžius 
ir apsvarstė artimiausius veiklos 
planus.

Be kitų svarstytų veiklos rei
kalų, apylinkės valdyba labai į- 
vertino buvusio apylinkės pir
mininko Antano Rugio per 20 
metų neįkainuojamą LB Pater
sono apylinkėj veiklą, didžiulį 
pasiaukojimą, įdėtą darbą, neiš- 
sememą energiją bei sugebėji
mus visuomeninėj veikloj. Dėl 
sveikatos ir amžiaus naštos ne
sutikus pasilikti naujam ter
minui valdyboje, naujoji valdy
ba visais balsais nutarė Antaną 
Rugį padaryti LB Patersono apy
linkės garbės pirmininku.

Dėl “AIDO” choro į 
Pietų Ameriką

Apylinkės valdyba birželio 29 
svarstė PLB pirm. Br. Nainio 
raštą, liečiantį Hamiltono lietu
vaičių choro “AIDAS” kelionę į 
Pietų Ameriką.

PLB Valdyba visais galimais 
būdais rūpinasi atgaivinti bei su
stiprinti lietuvybę Pietų Ameri
kos lietuvių tarpe. Daugiausia 
teigiamos įtakos lietuvybės stip
rinimui tenykščio jaunimo tarpe 
padaro ten nuvykęs Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunimas. Jo 
gražiai atliekama meninė pro
grama gražia lietuvių kalba ža
vi Pietų Amerikos jaunimą. To
dėl šiais metais PLB pakvietė 
ten vykti Hamiltono mergaičių 
chorą “AIDAS”, kuris lankysis 
Brazilijoj, Argentinoj, Urugva
juj, Venecueloj ir Kolumbijoj. 
Choras išvyksta rugpiūčio pra
džioj. Kelionė surišta su dide
lėm išlaidom, kurių negali pa
kelti nei viena PLB valdyba nei 
patys choro dalyviai. Tam reika
linga visos lietuvių visuomenės 
parama.

LB Patersono apylinkės val
dyba kreipia savo apylinkės ir 
visų lietuvių dėmesį į šį svar
bų reikalą ir prašo didesnės ar 
mažesnės aukos. Laiko liko la
bai nedaug. Žinome, kad atosto
gų metas ir savas išlaidas padi
dina, vienok drįstame prašyti

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Po sunkios žiemos, galvo
dami apie vasaros atostogas, 
prisiminkite pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, Mai
ne. Sezonas prasideda liepos 2

Kun. dr. Matas Čyvas

paskirtas administratorium, o 
1967 — klebonu.

Kun. dr. Matas Čyvas yra gi
męs ir mokslus ėjęs Lietuvoj. 
Romoj Gregorianumo univer
sitete tolimesnes bažnytinės tei- i 
sės studijas apvainikavo daktaro 
laipsniu. Dirbęs kurijų tribuno
luose ir talkinęs parapijose, 
kun. Čyvas sėkmingai vadovauja 
ne tik šios parapijos lietuviam, 
bet jam tenka priglausti ir lat
vius, kurie šioj bažnyčioj turi sa
vo mėnesines pamaldas. Tenka 
talkinti ir įvairių tautybių ameri
kiečiam, besilankantiem šioj 
bažnyčioj.

Sukaktuvininkė Šv. Jurgio pa
rapija yra stipri ir žvelgia į 
ateitį su viltimi. — M.K.

aukas siųsti šiuo adresu: “AI
DAS” c/o Mr. Jeronimas Plei- 
nys, 84 Balsam Avė., So. Hamil- 
ton, Ont., L8M 3B3, Canada.

KVD.

LAKE VVORTH, FLA.
LB Palm Beach County apy

linkė minėjo birželio įvykius
Vykdydama susitarimą su čia 

veikiančiais dviem klubais bei 
LB Floridos Auksinio Kranto 
apylinke, LB Palm Beach 
County apylinkė birželio 19 su
rengė žiauriųjų birželio įvykių 
minėjimą.

Minėjimas buvo pradėtas kun. 
A. Senkaus aukojamomis mišio- 
mis Šventos Širdies vardo kata
likų bažnyčioj. Jis pasakė ir jaus
mingą pamokslą. Mišių iškil
mingumą praturtino solistė Ona 
Jameikienė-Blandytė; ypač jos 
giedama giesmė apie paskutinį 
birželį (žodžiai B. Pūkelevičiū- 
tės, muzika Br. Budriūno) primi
nė klausytojam tas tragiškas die
nas, palietusias mūsų tėvynę 
prieš 36-rius metus.

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas tos pačios parapijos 
Madonna Hali mažojoj salėj; 
jį pravedė apylinkės pirminin
kas Br. Aušrotas.

Sugiedotas Lietuvos himnas. 
Susikaupimo minute prisiminti 
žuvusieji ir nukankintieji. Kun. 
A. Senkus sukalbėjo prasmingą 
invokaciją. Minėjimo vadovas 
priminė dalyviam, kad šia proga 
taip pat prisimenamas ir Romas 
Kalanta, prieš 5-rius metus dėl 
Lietuvos laisvės susideginęs 
Kaune. Jo paveikslas puošė mi
nėjimo stalą.

Trumpą ir išsamią pagrindinę 
paskaitą, paruoštą mūsų bend- 
ruomenininko veterano Valeri
jono Balčiūno, perskaitė LB Flo
ridos Auksinio Kranto apylinkės 
vicepirmininkė Birutė Sidzi- 
kauskienė. Juodu susilaukė gau
sių pojimų.

Po oficialios dalies vadovas 
padėkojo visiem atvykusiem, 
ypač darbščiosiom bend- 
ruomenininkėm, paruošusiom 
kavutę ir puikius, skanius už
kandžius, kaip visada, nepagai
lėjus iom savo darbo ir pasišven
timo, kad šis minėjimas taip gra
žiai pavyktų.

A.B.

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, Franclscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.

VVATERBURY, CONN.
Waterburio lituanistinės mo

kyklos mokslo metų užbaigimas 
ir baigusių išleistuvės — gegu
žinė vyko birželio 11 ilgamečio 
Waterburio lituanistinės mokyk
los tėvų komiteto pirmininko Al
berto ir Janės Melninkų sody
boj, Watertown, Conn.

Mokyklos 8 skyrius baigė Ju
lytė Melninkaitė, Rūta Norkutė 
ir Darius Pakalnis. Waterburio 
LB apylinkės valdyba apdo
vanojo baigusius 25 dol. dova
na, o taip pat visiem mokiniam 
davė ir po lietuvišką knygą.

Elenai Norkienei, mokyklos 
mokytojai ir vedėjai, LB apy
linkės pirm. Viktoras Vaitkus į- 
teikė dail. A. Petrikonio pa
veikslą. Mokyt. E. Norkienei į- 
teikė dovanų ir tėvų komiteto 
pirm. A. Melninkas.

Aštuntą skyrių baigusius 
sveikino Waterburio LB apyl. 
pirm. V. Vaitkus, tėvų komiteto 
pirm. A. Melninkas, ir J. Po- 
džiukaitienė. Mokytoja E. Nor
kienė išdalino baigmės pažymė
jimus ir padėkojo už globą bei 
paramą mokyklai, už dovanas ir 
gražius linkėjimus. — A.S.

PHILADELPHIA, PA.
BAIGTI MOKSLO METAI

Philadelphijos lietuviškame 
gyvenime svarbų vaidmenį at
lieka lituanistinė Vinco Krėvės 
vardo mokykla. Per ją yra per
ėjęs didelis skaičius mūsų prie
auglio.

Galime pasidžiaugti, kad mo
kyklos vedėjais beveik visą 
laiką buvo patyrę, darbštūs, su 
didele praktika, kupini entuziaz
mo profesionalai mokytojai. Su 
tokiais pasišventėliais tikras ma
lonumas dirbti ir kitiem moky
tojam. Mokyklai daug moralinės 
ir materialinės paramos teikia 
jos globėjas kun. Jurgis Degu
tis, Šv. Andriejaus parapijos, 
kurios patalpose yra įsikūrusi ir 
V. Krėvės mokykla, klebonas.

Po sunkaus ir įtempto dar
bo tiek mokytojai, tiek moki
niai užsitarnauja vasaros poilsio. 
Gegužės 22 pakilioj nuotaikoj 
mokykla užbaigė mokslo metus. 
Iškilmės pradėtos mišiomis. Po 
jų mokytojai, mokiniai ir sve
čiai išvažiavo į gegužinę, kuri 
vyko Algio Dantės ūkely. Čia 
buvo atlikta trumpa, bet įdomi 
programa, išdalinti pažymėji
mai, atsisveikinta su ilgamete 
mokytoja Birute Gailiene ir 9-tą 
skyrių baigusia Nida Gailaite, 
kurios išsikelia į Baltimorę. To
liau buvo sportas, žaidimai ir 
vaišės.

Prie gražaus mokslo metų už
baigimo daug pasidarbavo tėvų 
komitetas bei jo narių šeimos: 
Botyriai, Krušinskai, Šiugždos, 
Wallaces ir Gavers. Šis komite
tas buvo labai veiklus ir, glau
džiai bendradarbiaudamas su 
energinga mokyklos vedėja Te
rese Gečiene, visuomenei savo 
parengimais suteikė daug 
džiaugsmo, o mokyklai sutelkė 
nemaža lėšų.

Nauji mokslo metai prasidės 
rugsėjo 10, pirmą šeštadienį po 
Darbo dienos. Tėvų komitetas 
rūpinasi, kad neliktų nė vieno 
lietuviuko, nelankančio šešta
dieninės mokyklos. Nekalban- 
tiem lietuviškai veikia speciali 
klasė. Veikė ir veiks taip pat ir 
vaikų darželis. Vaikus prašoma 
registruoti pas mokyklos vedėją 
Teresę Gečienę, kurios telefo
nas yra 677-1684.

Kitais mokslo metais mo
kykla rūpinsis naujas tėvų komi
tetas: pirm. Rimas Česonis, sekr. 
Jūra Viesulienė, ižd. Dalia Dai- 
norienė ir narė ūkio reikalam 
Ieva Kazakauskienė. Penktas 
komiteto narys bus kooptuotas 
vėliau. Rimas Česonis, nors stip
riai užsiangažavęs ir Lietuvių 
Bendruomenėj, pareiškė, kad 
naujasis tėvų komitetas bandys 
nepasiduoti buvusiajam.

-o-
Bendruomenės Balso radijo 

valanda paskutiniu metu buvo 
girdima sekmadieniais. Ši diena 
klausytojam buvo labai nepato
gi. Girdėjosi daug nusiskun
dimų. Vedėjui Henrikui Savic
kui spaudžiant radijo stoties va
dovybę, vėl pavyko gauti šešta
dienius. Liepos 30, šeštadienį, 
pirmą kartą radijo valanda bus 
transliuojama nuo 2:45 iki 3:45

VVaterburio lituanistinė mokykla baigė mokslo metus. Iš k. 
pirmoj eilėj A. Melninkas, mokytoja E. Norkienė, Vik
toras Vaitkus. Antroj eilėj baigę 8 skyrius Rūta Norkutė, 
Darius Pakalnis ir Julytė Melninkaitė. Trečioj eilėj Ro
mas Jasiulevičius ir Linas Igaunis.

KANADOS LIETUVIAI 
UŽ PARAMĄ VLIKUI

Birželio 25 Tautos Fondo Ka
nados atstovybė sukvietė posėdį 
pasitarti Vliko ir TF reikalais.

Ta proga Toronte lankėsi Vli
ko valdybos pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas ir TF tarybos pirminin
kas Jurgis Valaitis. Abu padarė 
įvadinius pranešimus.

J. Valaitis kalbėjo apie TF 
bendrinius uždavinius, kurie 
didele dalimi sutampa su Vliko 
uždaviniais (jie faktinai Vliko in
formacijos tarnybos vykdomi, o 
TF finansuojami).

Ryšys tarp Vliko ir TF esąs 
artimas ir mažai pasikeitęs, lygi
nant su padėtimi, kada TF nebu
vo inkorporuotas ir nežiūrint to, 
kad dabar TF formaliniu po 
požiūriu yra savarankiška or
ganizacija.

Išryškintos inkorporuoto Tau
tos Fondo, kaip visuomeninės 
organizacijos, savybės ir susida
riusios galimybės jo veikloj ak
tyviai dalyvauti ne tik pa
vieniam asmenim, bet ir visuo
meninėm bei nepolitinėm orga
nizacijom.

Suminėti 1977 TF veiklos pa
grindiniai metmenys: a. Dides
nis dėmesys palikimų klausi
mui, b. Organizacinio tinklo plė
timas, c. TF nuostatų bei veiklos 
taisyklių patikslinimas, prisitai
kant prie gyvenimo keliamų są
lygų bei aplinkybių, d. Artimes
nis ryšys su Kanados TF atsto
vybe ir Kanados lietuviais, kurių 
parama TF ir tuo pačiu Vil
kui kaskart didėja.

Pastebėta, kad svarbiausias 
šio apsilankymo tikslas yra iš
klausyti Kanados TF darbuotojų 
bei aukotojų nuomonės bei at
sakyti į klausimus.

Klausimų buvo daug, daug pa
reikšta ir įvairių, įdomių nuo
monių, liečiančių, be kita ko, ir 
JAV lietuvių visuomeninius bei 
organizacinius santykius.

Išvadoj visi kalbėję Kanados 
lietuviai pasisakė, kad reikalin
ga paramą Vilkui per TF didinti 

vai. po pietų. Pasikeitė ir B. 
Balso radijo valandos vedėjo ad
resas. H. Savicko naujas ad
resas: 1025 W. VVingohocking 
St., Philadelphia, Pa., 19140. 
Telef. 215 457-9234. Liepos mė
nesį 4 savaites radijo valanda 
neveiks.

Filomena Sadinauskienė po 
dviejų sunkių operacijų, išgulė
jusi ligoninėj 3 savaites, grįžo 
į namus ir sveiksta dukterų 
priežiūroj.

Philadelphijos LB apylinkės 
naują valdybą sudaro: pirm. J. 
Lukas, vykd. vicepirm. H. Mis- 
liauskas, vicepirm. kult, reika
lam J. Skladaitis, vicepirm. po- 
lit. reikalam V. Balten-Baltakis, 
sekr. J. Gečiauskas, ižd. M. Su- 
šinskienė, vald. narys A. Gečys. 
Į valdybą įeina Vilties choro 
atstovė R. Makarau s kaitė, litua
nistinės mokyklos tėvų komite
to pirm. R. Česonis, JAV LJS- 
gos sk. atstovas K. Ramanauskas. 
Aušrinės tautinių šokių grupė 
atstovą paskirs vėliau.

Bronius Vaškaitis 

ir stiprinti, o organizacinių pa
tikslinimų klausimus laikyti ant
riniais.

Atvirame išsikalbėjime daly
vavo Lietuvos generalinis kon
sulas Kanadoj dr. J. Žmuidzi- 
nas, Kanados LB krašto valdy
bos pirmininkas J. Simanavi
čius, TF krašto ir Toronto at
stovybių pirmininkai J. Vaiče- 
liūnas ir A. Firavičius, būrys TF 
talkininkų bei aukotojų. Posė
džiui vadovavo dr. J. Sungaila. 
(Elta)

ATEITININKŲ 
KONGRESAS

Po Skautų brolijos ir seseri
jos sąskrydžio, po Lietuvių gy
dytojų sąjungų suvažiavimo ir 
LB Tarybos sesijos Cle ve lando 
lietuviai pradėjo atostogų ir 
gegužinių sezoną.

Lietuviškasis gyvenimas vėl 
atgys Ateitininkų kongresu, į- 
vykstančiu rugsėjo 1-4. Tai bus 
devintasis Ateitininkijos kong
resas jos 66 metų istorijoj ir 
penktasis šiame kontinente.

Pagrindiniai posėdžiai vyks 
Bond Court viešbuty, miesto 
centre. Iškilmingų pamaldų 
metu Šv. Jono Katedroj giedos 
Čiurlionio ansamblis su kanklių 
palyda komp. Alfonso Mikuls
kio Mišias už kenčiančią Lietu
vą. Kongrese dalyvaus lietuvių 
vyskupai ir svečiai iš įvairių 
miestų ir kraštų.

Rengiamasi pastatyti rašytojo- 
dramaturgo Algirdo Landsber
gio dviejų veiksmų dramą 
“Šventasis narvas”. Be organiza
cinių posėdžių bei pasitarimų, 
bus eilė paskaitų ir simpoziumų, 
į kuriuos kviečiami visi lietu
viai. Viešbučio salėj rengiama 
meno paroda. Jaunimas organi
zuoja susipažinimo vakarą su 
programa ir šokiais. Kongresas 
bus baigtas modernioj pokylių 
Šv. Pokrovos salėj Broadview ir 
Snow gatvių sankryžoj.

V.R.

Anelė Kuprevičienė, Hart
fordo apylinkės lietuviškų 
parengimų uoli talkininkė.
Nuotr. A. Jaro

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba baigdama ka
denciją nutarė Dr. P. Daužvar- 
džio fondą atskirti nuo centro 
valdybos ir pastoviai palikti Chi
cagoj. Renkant naują centro val
dybą, bus renkama ir šio fon
do vadovybė. Fondas skiriamas 
jauniesiem spaudos ir radijo dar
buotojam ugdyti. Kaip savaran
kė institucija fondas veiks žur
nalistų sąjungos rėmuose.

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras išsiuntinėjo knygelę 
“No Greater Love” Kanados 
vyskupam, parlamento atstovam, 
senatoriam ir spaudai. Tai Ni

jolės Sadūnaitės kalba sovieti
niame teisme. Senatorius And- 
rew Thompson, birželio 2 kalbė
damas apie Helsinkio ir Belgra
do konferencijas, citavo N. Sa
dūnaitės žodžius.

— Cleveland, Ohio, Tautos 
šventės minėjimas vyks rugsėjo 
10. Rengia LB Clevelando apy
linkės valdyba.

— Robertas Navickas iš Šv. 
Teresės parapijos, Granby, 
Conn., birželio 14 buvo pašven
tintas akolitu Hartfordo vyskupo 
pagelbininko J.H. Hackett kartu 
su 13 kitų akolitų ir 10 lekto
rių. Apeigos vyko Šv. Tomo se
minarijoj.

— Inž. Romas Algirdas Ša
tas, gyvenąs Huntvillėj, Ala- 
bama, dirba karinės technologi
jos srity. Birželio 6-9 jis daly
vavo tarptautinėj konferenci
joj Rochesterio universitete ir 
ten skaitė paskaitą.

A. a. Vladas Daumantas-Dzi- 
midavičius, 94 m. amžiaus, mirė 
Chicagoj liepos 7. Velionis buvo 
1919 lietuvių delegacijos narys 
Paryžiuj, vėliau dirbo Lietuvos 
pasiuntinybėj Genevoj, buvo 
prisiekęs vertėjas Kaune.

— Šveicarijoj, Ženevos meno 
galerija surengė lietuvio tapyto
jo Gabrieliaus Stanulio parodą 
birželio mėnesy. G. Stanulis 
profesoriauja Ženevos meno 
mokykloj, kurioj pats anksčiau 
studijavo. Be to, jis baigė Že
nevos universitete pedagogiką 
ir psichologiją. Ši paroda yra 
jau dešimtoji dailininko indivi
duali paroda. Dailininkas Sta

nulis iki šiol išstatė savo 
eksponnatus 11 kolektyvinių pa
rodų.

— Pavergtųjų tautų komitetas 
Brandforde, reprezentuojąs 
Baltarusiją, Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Ukrainą ir Vengriją, nu
tarė Pavergtųjų tautų savaitę 
pradėti liepos 17 anglikonų ka
tedroj.

— Ieškomi Stasio Paplausko 
giminės. Stasys Paplauskas arba, 
pagal dokumentus, Stanley Pop- 
lauskas yra gimęs 1918 lapkričio 
9 Lavvrence, Mass. Šiuo metu jis 
gyvena Lietuvoj. Jo giminės 
prašomi atsiliepti arba apie juos 
turį žinių prašomi pranešti adre
su: A. Gureckas, 7210 Abbing- 
ton Drive, Oxon Hill, MD 
20021.

— Prano Čepėno “Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos” pirmas 
tomas dėsto lietuvių tautos atgi
mimą ir įvykius iki pirmojo pa
saulinio karo 1914. Jau parašy
tas ir rengiamas spaudai šios is
torijos II tomas, kuris dėstys 
istoriją iki 1920. Trečiam tomui 
surinkta gausi istorinė medžia
ga ir jame bus nušviesti Lietu
vos nepriklausomybės metai. 
Pirmas tomas gaunamas lietu
viškuose knygynuose ir leidėjo 
adresu: J. Urbelis, 1649 No. 
Broadvvay, Melrose Park, III. 
60160. Knygos 560 psl., kaina 15 
dol.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: F. Kontautas, So. Boston, 
Mass. Užsakė kitiem: Paul Ru
daitis, So. Maimi, Fla. — Kath- 
erine Shaw, Hoosick Falls, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem 12 dol. 
metam.
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BALTIC 
TOURS

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

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

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

AMERIKOJ GALIMA RASTI 
IR NAUJŲ AMERIKŲ

JONAS ZUBAVIČIUS
(tąsa iš praeito nr.)

Daugumas lietuvių, kurie įsi
gijo sau statybinius sklypus Sun- 
ny Hills, lankėsi ir kitose Flo
ridos vietovėse. Jie yra atosto
gavę ir garsiosiose Floridos va
sarvietėse, ir gal dar ne kartą 
ten atostogaus. Bet į nuolatinį 
apsigyvenimą reikia žiūrėti ne 
turistinėmis akimis. Gražų kie
melį su žydinčiomis gėlėmis ar 
žaliuojančiais medeliais ne tik 
malonu stebėti pro langą. Malo
nu jame rytais ar vakarais ir 
pasivaikščioti. Netolimas ežerė
lis, miškelis ir jame čiulbą 
paukščiai atgaivina jausmus, 
žmogui žengiant rudenėjančio
mis gyvenimo dienomis.

Jokiu būdu ši gamta ir aplin
ka negali būti palyginta su pra
bangiausiais viešbučiais. Taip, 
jie irgi yra reikalingi, bet tik 
tiem, kurie, pavargę savo pragy
venimo įsipareigojimuose, ieško 
greito, laikinio poilsio.

Sunny Hills yra vietovė, kur 
tarp kalvų prie miškelio ir prie 
ežerėlio kuriasi nauja gyven
vietė. Ten nėra dykuma. Tai 
krašto dalis su pieno ir gyvu- 
linkystės ūkiais ir miško augini
mu popieriaus įmonei. Faktai 
rodo, kad lietuviai Floridoj rado 
kitą pusę Floridos. Laikui bė
gant, tos vietovės gatvėse skam
bės gražioji mūsų gimta kalba.

Amerikoj galima rasti daug 
naujų Amerikų, net ir Chicagoj 
dar vieną Chicagą ar New Yor
ke dar vieną New Yorką. £Jerai 
paieškoję, rastume ir savy dar 
nežinomą save. Tik reikia 
ieškoti, o ne merdėti plastiki
niame maiše.

-o-
Nėra nė kalbos, kad dabarti

nės apimties Sunny Hills, atsi
radęs ant žemėlapio vos prieš 
penkerius metus, galėtų pajėgti 
išvystyti didesnio masto savo 
kultūrinį gyvenimą. Bet, kas gal
voja, kad ten apsigyvenęs nebe
turės dvasinio peno, tas labai 
klysta.

Panamos miestas, kuris yra už 
35 mylių į pietus nuo Sunny 
Hills, turi dvi auditorijas, kur 
sezono metu (rudenį ir žiemą) 
gastroliuoja operos, baletai, sim
foniniai orkestrai, koncertiniai 
vienetai. Atvažiuoja operetės, 
dramos ir kitos grupės. Televizi
jos vienuolika kanalų reikalauja 
geros antenos; keturi kanalai ga
limi su aparato viduj esančia 
antena. Sunny Hills gyventojai 
turi abonentinius bilietus ir yra 
visiškai patenkinti šiomis ga
limybėmis.

Sunny Hills veikia vakariniai 
meniniai ir amatiniai kursai. Ne
blogai gyvuoja tikybinės organi
zacijos. Veikia golfo, keglia- 
vimo, shuffleboard klubai; yra 
tiem sportam ir tenisui aikštės. 
Žvejų ir medžiotojų klubai turi 
didelęgalimybę net vietoj savo

GOING ON VACATION?

lowa & Paclfic Avenues 
Atiantic City, New Jersey 08401 

For Reservations Call (609) 345-6102

• Swimming Pool
• Ak Conditionod 

. • Color Telovition
• KHchontttM
• Froo Coffe*
• Ptm Porkmg

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

Kelionės kainon įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba 
Montrealio PAN Amerlcan World Airways ar kitom IATA 
priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

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

sporte praktikuotis. Negalintieji 
naudotis savo susisiekimo prie
monėmis yra nuvežami autobu
siukais į vietas, kur galima apsi
pirkti. Vietiniai čia nesijaučia 
esą užkampy; priešingai, jie 
skundžiasi, kad trūksta laiko 
visur dalyvauti ir viską matyti.

Septyniose Deltonos korpo
racijos gyvenvietėse gyventojai 
yra tvirtai susiorganizavę. Du 
kartus per metus vyksta tarp- 
vietoviniai suvažiavimai, kur ap
tariamos galimybės ir gairės sa
vo vietovių bendrom ir asme
ninėm teisėm ginti. Šiais me
tais tokie suvažiavimai bus Sun
ny Hills. Atvykę atstovai bus 
globojami Sunny Hills gyvento
jų. Taigi ir čia ne korporacija 
ar vietinės administracijos pro
jektuoja būsimosiom gyven
vietėm nuostatus. Jau pačioj pra
džioj savųjų užuomazgų vieti
niai aktyviai čia dalyvauja, ir jų 
balsas stipriai girdimas.

Kurie dalyvavo ekskursijose į 
šią vietovę, tie žino, kad tiek 
perkamo, tiek anksčiau nu
sipirkto sklypo apžiūrėjimas su
daro vieną iŠ svarbiausių eks
kursijos tikslų. Ne tik sudaromos 
tam sąlygos, bet lygiai taip pat 
mėginama suvesti į kontaktą 
būsimus gyventojus su ten jau 
gyvenančiais. Vienas iš tokių 
būdų yra bendros pamaldos. To
kios pamaldos ekskursijų metu 
jau buvo dvejos. Jos tiek atvy
kusiem, tiek vietiniam paliko 
didelį įspūdį. Paskutines mišias 
aukojo kun. dr. K. Bučmys, 
OFM, ir kun. A. Račkauskas.

Prieš metus per šiaurės vaka
rų Floridą praūžė smarki audra. 
Ši audra Sunny Hills nepalietė, 
bet, žinodamas, kad lietuvių 
tarpe jau yra skleidžiami gan
dai, jog ši krašto dalis yra lyg 
audrų takas, noriu skaitytojam 
pateikti tokių audrų reikalu esa
mas oficialias žinias.

Pietuose tokios audros gali
mos kas šešeri metai; Key West 
— kas aštuoneri; vidurinėj Flo
ridoj, rytiniam pakrašty — sep- 
tyneri; vidurinėj Floridoj, vaka
riniam pakrašty — aštuoneri; 
šiaurės ir šiaurės vakarų Flori
doj — kas vienuolika-septynio- 
lika metų.

Pažymėtina, kad nuo bet ko
kios audros bet kokiu metų lai
ku nė vienas žemės kampelis 
nėra apdraustas. Kol kas niekas 
negali nustatyti, kur, kada ir ko
kia gamtinė nelaimė kokį kraštą 
gali paliesti.

Aš pats jokios nuosavybės ne- 
pardavinėju. Nepriklausau prie 
Deltonos korporacijos. Tiek šis, 
tiek anksčiau rašytieji mano 
straipsniai neturėjo ir neturi jo
kios intencijos klaidinti vi
suomenę. Žmonės, kurie yra 
susirūpinę lietuvių apsigyve
nimu šioj vietovėj, yra ne kokie 
nežinomi asmenys, bet garbingi 
mūsų išeivijos tautiečiai, akty
vūs lietuviškoj visuomenėj.

DR. V. DAMBRAVA
IŠVYKSTA

IŠ VENECUELOS
Dr. Vytautas Dambrava, pas

kutinius trejus metus dirbęs JAV 
ambasadoj Venecueloj, priėmė 
patarėjo — krašto direktoriaus 
(public affairs) pareigas Ei Sal
vadore. Su juo atsisveikinta bir
želio 28. Tarp 170 dalyvių buvo 
scečių ir iš tolimų vietovių. Iš 
Maracay atvyko LB krašto valdy
bos pirm. inž. Vladas Venckus, 
Maracay LB pirm. Henrikas Ga- 
vorskas su šeima, iš Valencijos 
Juozo Zavadsko šeima.

Atsisveikinimo programai va
dovavo Danutė Statkutė de Ro- 
sales, kviesdama Vytauto draugą 
admirolą Augusto Brito Ascanio 
tarti pirmą atsisveikinimo žodį. 
Venecuelos simfonijos dirigen
tas Conzalo Castellanos drau
gystės ženklan pažadėjo dr. V. 
Dambravai išpildyti jo pageida
vimą — ateinančiais metais Lie
tuvos ir Estijos nepriklausomy
bės švenčių proga suruošti bal
tų simfoninės muzikos koncertą.

Inž. Feliks Zubr, lenkų kolo
nijos pirmininkas, atsisveikino 
lenkų kolonijos vardu. Inž. An
tanas Rudis kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai. Juozas Menkeliūnas 

atsisveikino Caracas Lietuvių 
Kultūros fondo vardu. Baltų 
Unijos vardu kalbėjo latvių ko
lonijos pirmininkas inž. Peters 
Vanags. Stasys Jankauskas atsi
sveikino Salzburgo lietuvių 
draugų vardu.

Venecuelos Užsienio reikalų 
ministerio patarėjas ministerio 
vardu dėkojo Vytautui už nu
veiktą darbą ir praplėstus drau
gystės ryšius, įteikdamas Vene
cuelos išlaisvintojo Simono Bo-

Atsiųsta 
paminėti

RYTMEČIO ŽIEDAI. Cleve-’ 
lando Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos moksleivių met
raštis. 1976-1977. Iliustruota 
nuotraukomis ir piešinėliais. 
108 psl. Kaina 1 dol. Galima už
sisakyti pas mokyklos direktorę 
V. Augulytę, 17702 Crestland 
Rd., Cleveland, Ohio 44119.

Leidinys kuklus, bet įdomus; 
pilnas nuoširdžių minčių, moks
leivių kūrybos. Jį tiksliai nusako 
jo redakcijos žodis:

“Kartais yra sunku šeštadie
nių rytais atsikelti ir važiuoti į 
lietuvišką mokyklą, kai žinome, 
kad mūsų amerikoniukai drau
gai gali ilgiausiai miegoti. Ta
čiau užaugę būsim laimingi, kad 
jaunystės nepraleidom bereika
lingai, bet išmokom daug, ko kiti 
niekad neišmoks.

O mūsų kūryba — tarsi raso
ti rytmečio pumpurai, dar ne
spėję išsiskleisti visu savo gro
žiu. Norėdami tais jaunystės žie
dais pasidalyti su Jumis, mieli 
skaitytojai, surinkome jų dalelę 
ir sudarėme šią puokštę — mūsų 
mokyklos antrąjį metraštį.”

Metraštį redagavo: Mirga 
Bankaitytė, Virginija Juodišiūtė, 
Rita Kazlauskaitė, Algis Miški-- 
nis, Asta Puškoriūtė. Redakto
riam padėjo mkt. Vida Auguly
tė. Nuotraukos —Vlado Bacevi
čiaus ir mkt. Jono Vyšnionio. 
Viršeliai — Virginijos Juodišiū- 
tės ir Mirgos Bankaitytės. Pie
šinėliai — Virginijos Juodišiū- 
tės, Mirgos Bankaitytės ir Astos 
Puškoriūtės.

livaro medalį.
Aras Mažeika, Venecuelos 

jaunimo organizacijos pirminin
kas, įteikė puikią atminimo len
tą. Gydytojas Povilas Dambra- 
va, Caracas LB buvęs pirminin
kas, įteikė atminimo lentą — 
diplomą. Su baltų herbais ir Bal
tijos žemėlapiu papuoštą lentą 
įteikė ir Baltų Unijos vicepre
zidentas inž. Vilis Vitols.

Paskutinis kalbėjo dr. Vytau
tas Dambrava, visiem padėko
damas.

Po iškilmingosios dalies buvo 
vakarienė ir šokiai, kurių metu 
skambėjo suktinis ir kiti popu
liarūs baltų šokiai.

Išvažiuodamas dr. Dambrava 
įteikė spaudai ispanų kalba vei
kalą apie Šv. Kazimiero parapi
ją Venecueloj ir apie mūsų šven
tąjį su specialiu skyrium apie 
šv. Kazimiero liturgiją. Knygai 
įžangos žodį pasisiūlė parašyti 
Maracay vysk. Feliciano Rafael 
Gonzalez, kurio diecezijoj yra 
Šv. Kazimiero parapija.

Aleksandra Vaisiūnienė
■T-'

HARTFORD, CONN.
Komunijos pusryčiai

Švč. Trejybės parapijos vyrų 
klubas kasmet švenčia metinę 
šventę su bendra komunija ir 
bendrais pusryčiais. Birželio 19, 
tėvų dieną, 9 vai. iškilmingas 
lietuviškas mišias Švč. Trejybės 
parapijos bažnyčioj už mirusius 
ir gyvus klubo narių tėvus au
kojo parapijos klebonas kun. 
Juozas Matutis. Po mišių jis pa
sveikino visus parapijos tėvus.

Po pamaldų klubo nariai ir 
svečiai rinkosi komunijos pusry
čiam į Lietuvių klubą. Po kun. J. 
Matučio maldos pirm. Antanas 
Grigas pasveikino susirinkusius 
tėvų dienos proga. Jis pavedė 
teisėjui Pranui Mončiūnui vado
vauti pobūviui. Pagerbus miru
sius narius, buvo vaišės, kalbos 
ir sveikinimai.-

Pagrindinę kalbą pasakė vals
tijos susisiekimo komisionierius 
John Sullivan. Įdomiai kalbėjo 
ir kun. Juozas Matutis. Buvo ir 
daugiau kalbėtojų. Svečių tarpe 
dar buvo adv. Leonas Mažintas, 
miesto iždininkas Bud Mahoni 
ir kiti.

Klubui vadovauja ilgametis 
pirmininkas Antanas Grigas. Jis 
daug dirba ir pasišventimo įde
da tvarkydamas klubo reikalus. 
Komunijos pusryčius rengiant, 
daug darbo ir jėgų įdėjo vice
pirmininkas Pranas Klimas. Jis 
kasmet nenuilstamai dirba, kad 
komunijos pusryčiai pavyktų 
kuo geriau ir iškilmingiau. Jo ir 
kitų valdybos bei klubo narių 
pastangom šventė buvo sėkmin
ga. — J.Ž.

Z PURE PENNSYLVANIA A
HONEY

One gallon (12 lbs) our finest 
guality $8.95 freignt prepaid. 
Florida Orange blossom honey 
$9.95 per gallon. Money Back 
Guarantee. Pleos*sendCheckorM.O. to:

DRAPER’S SUPER BEE 
RD-1, Box 97

MiUerton, Penns. 16936 
717/537-2381

i
i

PRICE RITE BOAT 
& CAMPER SALES 

Sales Service Supplies 
YoungsvIHe, N.Y.

(914) 292-5943 Traller & Motor home 
rantais 200 new & used unlts in stock
COACHMAN, MALLARD ELKHART TRAVELER, 

PICK-UP CAMPER & TRUCK CAPS 
ALSO SERVICE CENTER FOR NORCOLD 
DOMETRIC, DUOTHERM, HYDROFLAME 

KNOWN FOR SERVICE OPEN 7 DAYS

ROSCOE 
CAMPsrrE

On The Beaverklll 
Excellent Flshlng 

New Recreatlon Hali 
Service Hook-ups Playground 
OW R te. 17 West Roscoe, N.Y.

FOR INFORMATION, CALL
(607) 498-5264

LAYTON TRAVEL TRAILERS
Immedlate Deliveryl 

Guaranteed Lowest Prlcesl 
Paris & Accessorles Open 7 Days a 

Week
Cedar Ridge Campgrounds 

Rte 521 Rlver Road, Montague, N J. 
(201) 293-3512

BALTIMORĖS ŽINIOS
Amerikos legionerių organiza

cijos metiniame seime Ocean 
City, Maryland, liepos 12-15 
dalyvavo Lietuvių posto legio
nieriai: Jonas Stefura, Algirdas 
Bucevičius, Jonas Mazz, Vitas 
Siaurusaitis, Vaclovas Laukaitis, 
Petras Okas (seimo paskutinę 
dieną dalyvavo kun. A. Drangi
nis) ir posto padėjėjos.

Siuvyklų darbininkai pradėjo 
atostogas liepos 15 ir baigs lie
pos 29. Nemažas skaičius lietu
vių dirba tose siuvyklose.

Šv. Alfonso bažnyčioj Stebuk
lingo Medalikėlio novenos pa
maldos būna pirmadieniais ir 
antradieniais. Per vidurdienio 
pamaldas bažnyčia pilna. Maldi
ninkai džiaugiasi jos gražumu. 
Baltimorės lietuviai didžiuojasi, 
kad jų Šv. Alfonso bažnyčia yra 
viena iš gražiausių Baltimorėj.

Antanas Dilijonas liepos 9 
išvežė savo dukrelę ir kitas lie
tuvaites į vasarvietę Vermonto 
kalnuose. Ten jos praleis kelias 
savaites. Antanas sekmadieniais 
eina lektoriaus pareigas Šv. Al
fonso bažnyčioj.

Auksinę vedybinio gyvenimo 
sukaktį liepos 24 minės Ričar
das ir Emilija Gray Grajauskas. 
Sukaktuvininkai dalyvaus pa
maldose Šv. Alfonso bažnyčioj 
su savo giminėmis, ir draugais. 
Vedybinio gyvenimo sukaktį pa
laimins prel. L. Mendelis. Po 
pamaldų giminės ir draugai 
puotoj turės progos pasveikinti 
Grajauskus sukakties proga ir 
palinkėti jiem ilgiausių metų. 
Ričardas ir Emilija yra ištikimi 
Šv. Alfonso bažnyčios pamaldų 
lankytojai. Ričardas yra Šv. Var
do draugijos narys, o Emilija 
— sodalietė. Per metus jie dir
bo įvairiuose parapijos parengi
muose. Linkime jiem gausių 
malonių, ypatingai geros sveika
tos.

Jonas Obelinis

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

50 dol. — kun. dr. V. Paval- 
kis, Milpitas, Calif.

13 dol. — Z. Stepons, Stam- 
ford, Conn.

Po 10 dol. — A. Dėdinas, 
Woodhaven, N.Y., M.M. Janui, 
Cleveland, Ohio, V.W. Bakūnas, 
Pembroke, Ont., Canada.

8 dol. — L. Drangauskas, Ja
maica, N.Y.

Po 5 dol.—A. Sabaitis, Brock-‘ 
ton, Mass., The Writers Club 
Trojan Ine., Los Angeles, Calif., 
V. Malinauskas, Stamford, Conn.

Po 3 dol. — B. Budrevičius, 
No. Palm Beach, Fla., E.V. Mei- 

* lūs, Jr., Shrewsbury, Mass., A. 
Lileika, Woodbury, N.Y., P. 
Radzevičius, Brockton, Mass., J. 
Puzin, Roselle Park, N.J., B. Pa- 
prockas, Richmond Hill, N.Y.,
K. Vasiliauskas, Dorchester, 

" Mass., P. Gagas, Brooklyn, N.Y.,
R. Verba, St. Petersburg Beach, 
Fla., A.K. Landsbergis, Upr. 
Marlboro, Md., J. Malskis, Cle
veland, Ohio, J. Burniauskas, 
Baltimore, Md., A. Liškūnas, 
Chicago, III., J. Juodvalkis, Chi- 
cago, III., A.M. Slavinskas, New 
Hyde Park, N.Y., E. Ošlapas, 
Richmond Hill, N.Y.

2 dol. — C.W. Saar, Flushing, 
N.Y.

Po 1 dol. — L. Parzel, Flo
rai Park, N.Y., A. Bobelis, 
Brooklyn, N.Y., A. Orvidas, Ci- 

“cero, 111., A. Petraitis, Pough-• 
keepsie, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra- 
cija._____________________

INVESTMENT ART
Origlnal etchlngs & lithographs by the Great ' 
Masters. (Chagall, M Iro, Dali, Picasso & others.) 
Now available at low wholesale. Dali's “Don 
Quixote” reta H $150, your cost $45. a great in- 
vestment Now you can acquire high quality in- 
vestment art that wlll give you pleasure & prestlge 
as weR as capitol appreclation. For info. write or 
call collect PALACE GALARIES INC. 156 E. 52nd 
St. N.Y., N.Y. 10022 212 838-2213

HAVING PROBLEMS WITH 
YOUR ROOF?

Call Rudolph for Qulck and Rellable 
Service. Call 469-3432

r

0. DEXTER PARK ( 
PHARMACY 

a Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELJVER
TELEF. 296-4130

BURGER INN — RESTAURANT
OPEN 7 DAYS A WEEK
545 BAYWAY AVENUE 

ELIZABETH, N.J.
PHONE (201) 353-0085

LUCKY MOVERS
HOUSEHOLD MOVING & STORAGE 

24 HOUR A DAY SERVICE 
JO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 

CALL (212) 367-5776

EXP. OPERATORS 
Single Needle and Merrow 

Good Salary — Steady Work 
106 Clinton St. Hoboken, N.J.

201 659-0778

MOVING
AT L0W LOW RATES 

FULLYINSURED 
LOCAL & LONG DISTANCE 

24 HOUR SERVICE 
CALL 201 673-9147

1
ART STONE AND MEMORIAL 

COMPANY
ROCK OF AG ES MONUMENTS OPEN 7 DAYS A 

WEEK SUNDAY BY APPOINTMENT
CALL 516 269-6840 KINGS PAR K, L.I. 35 MEADOW

ROAD W. MR. PETER MARMORATO

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

(518) 622-9564
Frlondly Informal Raaort. Outstandlng Itallan 
Amerlcan Culslna. Bar. Swlmmlng Pool, Boccl, 
Shuffle Board etc. Home away from Home. Open 
Ali Year.

SILVER AIR CONDITIONED 
CADILLACS — LIMOUSINES 

WEDDINGS, CONFIRMATIONS, 
THEATRE, PROMS, AIRPORTS AND RESORT 

AREAS ANYWHERE — ANYTIME 
LOW CASH RATES CALL

424-7041 OR 932-8001

WATERPROOFING RE-ROOFING & 
REPAIR EXPERTS SPECIALISTS IN: 
POINTING MASONRY CONCRETE 

SILICONE DAMP PROOFING BRICK 
BLOCK CAULKING CORNICE REMOVAL 

PAINTING EXTERIOR BUILDING 
MAINTENANCE N.Y.C LIC RIGGER FULLY 

INSURED BONDED
Z.V. BROTHERS 

WATERPROOFING & 
ROOFING

:. OFFICE 1485GREENE AVĖ. BKLYN. 
CALL 381-1891

EXEC.

TED MC CALL
1180 E. 221 STREET BRONX

TV. REPAIR EXPERT SERVICE HOUSE CALLS 
ONLY DAY OR EVES. STEREO & Hl Fl ALSO

CALL 653-2556

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.

NORDICBLADESICESKATING DAYCAMP 
Operated by Ed. K. Ice Sportą Door to Door 
Transportation Boys and Girls 4-15. Speclallzing. 
in Recreational and Figūra Skating. Ali instructors 
Members of I.S.I.A. OUTDOOR ACTIVITIES Swlm- 
mlng, Softball, Miniature Gold, Natūra & Sclenca, 
Tennls, Volleyball, Archery & Soccer. INDOOR 
RAINY DAY ACTIVITIES Indoor Heated Pool, 
Gym, Tennls. Cal (516) 420-0661 Mon., Wed., 
Thurs., Frl., 2 PM—6 PM Sat. & Sun. 10 AM—3PM

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

TRY ME!
SHEFKET OMERKOV-PIPE & SEWER 

CLEANER
10 yra experience in apartments & houses. AR 
stoppages, tree roots fully cleaned. Stoppages & 
backups during rain corrected. Broken sewers- 
exact measurements, or fully cleaned. Also Han- 
dyman & General Repalrs. Find me in the YeHow 
Pages in Oueens & Brooklyn. Tel.: (212) 523- 
6036 24 Hr. Service.

PLAZA
DE ATHENA

46 ST. CORNER 6TH AVĖ. 
(WALKING DISTANCE TO ALL THEATERS)

GREEK/CONTINENTAL SPECIALTIES, 
(HOME MADE GREEK PASTRIES) 

COCKTAILS
CHARMING INTIMATE ATMOSPHERE

PRE THEATRER DINING
562-3682

MOUNTAIN TOP INN
WEST ATHENS, N.Y. OPEN ALL YEAR ROUND A 
FAMILY PLACE BRING YOUR CHILDREN FINEST 
OF FOOD SPORTS & WATER FACILIT1ES TENNIS 

&LOUNGE
R.D. 2 CATSKILL, N.Y. CALL (518) 943-4760
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Iš k. Andrius Bagdžiūnas, Paulius Bagdžiūnas, Stasys Žadvydas, Ed. Birkner, Ka
zys Beleckis, Bill Karensky, Birutė ir Giedrius Bagdžiūnai, Dalia Bagdžiūnaitė, Mar- 
sha Karensky, Paula Žadvydas, Birutė L. Bagdžiūnienė, Viktorija Banelytė, Laura 
Gražulytė.

POSĖDŽIAVO LMF NEW YORKO KLUBO VALDYBA

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko Klubo valdyba bir
želio 8 posėdžiavo pas savo na
rę V. Šileikienę Woodhavene.

Posėdį pradėjo pirmininkė dr. 
M. Žukauskienė, pasveikinda
ma valdybos nares. Visuotiniam 
susirinkime įvykusiame gegu
žės mėn., ši valdyba, klubo na
rėm pageidaujant, sutiko pasi
likti dar vienai kadencijai: Mari
ja Žukauskienė — pirmininkė, 
V. Šileikienė — vicepirminin
kė, S. Skobeikienė — iždinin
kė, E. Treimanienė — sekreto
rė, valdybos narės — E. Dona- 
hue ir E. Noakienė, kandidatė 
— E. Mickeliunienė. Revizijos 
komisija — P. Ivašauskienė ir 
J. Vytuvienė.

Dr. M. Žukauskienė apžvelgė 
LMF N.Y. klubo pereitų metų 
veiklą. Visuotinių klubo narių 
susirinkimų buvo penki: du Pe- 
nikienės bute ir po vieną pas 
Rutenienę, Šileikienę ir Kliveč- 
kienę. Valdyba dėkoja jom vi
som už gražius priėmimus!

mėn. J. Rygelio nuotraukų paro
da, savaitę vėliau — rankdarbių 
ir įvairių dirbinių paroda — mu
gė, kovo mėn. suruoštos vaišės 
Pabaltijo Moterų Tarybos susi
rinkimui, kuriame R. Žymantai
tė perdavė pirmininkės pareigas 
latvei. Per Atvelykį suruoštas 
tradicinis velykinis stalas.

Piniginėmis aukomis paskuti-

Su dideliu pasisekimu suruoš
ta eilė parengimų: gruodžio

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

“Vilija”, Moterų kvartetas su 
sol. L. Stuku dainuoja: Kur gim
ta padangė, Apynėlis, Pavasaris, 
Naktis svajonėms papuošta, 
Laisvo brolio žodis, Oi motinė
le, Pušys kalne, Rid rito, Svajo
nės, Tyli naktis, Piršliai, Oi, 
kada, Širdies gėlė, Kareivėliai. 
Kaina 6 dol.

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- 

f 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.

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Tradicinį Dariaus Girėno skri
dimo minėjimą New Yorke lie
pos 16 surengė Dariaus Girėno 
komitetas ir Lietuvių darbinin
kų draugija. Iškilmės vyko prie 
lakūnų paminklo Lituanica aikš
tėj Union Avė. Žmonių atsi
lankė apie 80. Buvo daug vėlia
vų, kas sudarė tikrai gražų vaiz
dą.

Iškilmes'pradėjo komiteto pir
mininkė Bronė Spūdienė. To
liau vadovavo Jonas Valaitis. 
Amerikos ir Lietuvos himnus su
giedojo solistė Lionė Juodytė- 
Mathews. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Čekavičius. Gražią kalbą 
pasakė Kęstutis Miklas, išryškin
damas patį skridimą ir lakūnų 
veiklą. Lietuvių Bendruomenės 
vardu kalbėjo Vytautas Radziva- 
nas, Ona Braslauskaitė padekla
mavo eiles apie Darių ir Girėną.

Prie paminklo padėtos gėlių 
puokštės. Komiteto vardo 
puokštę paaukojo Alice Zupkos 
gėlių krautuvė. Kita puokštė bu
vo nuo Lietuvių darbininkų 
draugijos.

Tą dieną buvo labai karšta, 
termometras rodė arti šimto 
laipsnių, tad ir visos iškilmės 
buvo skubinamos ir trumpina
mos, kad žmonės taip neišverg- 
tų.

Po visų iškilmių pirmininkės 
Bronės Spūdienės namuose 
buvo vaišės, kuriose dalyvavo 
programos dalyviai, komitetas, 
rengėjai ir kviestieji svečiai. 
Tokias vaišes po minėjimo ji su
rengia kasmet.

niu laiku LMF New Yorko klu
bas yra parėmęs įvairių lietuviš
kų organizacijų veiklą. Paminė
tinos aukos: 100 dol. Vasario 
16 gimnazijai paklodėm pirkti, 
po 25 dol. — Jaunimo sporto 
šventei, Maironio mokyklai, 
Darbininkui, Tautos Fondui, 
jaunimo chorui Sutartinei, Ma
tulaitienės vadovaujamam tauti
nių šokių vienetui Tryptinis.

Po pereitų metų apžvalgos 
valdybos narės turėjo gyvas dis
kusijas dėl ateinančių metų vei
kimo. Buvo nustatytos tolimes
nės veiklos gairės: rudenį ruo
šiama dail. A. Dargio paroda, 
gruodžio mėn jau tradicija virtu
si rankdarbių ir įvairių dirbinių 
paroda — mugė, ir, kaip visa
dos, velykinis stalas.

Šis valdybos posėdis buvo 
paskutinis prieš vasaros atosto
gas. Buvo išsiskirstyta, nutarus 
visuotinį klubo susirinkimą 
sušaukti rugsėjo gale.

Visom klubo narėm valdyba 
linki linksmos ir sveikos vasaros. 
Iki pasimatymo rudenį!

E. Treimanienė

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

Maspetho V. Atsimainymo lie
tuvių parapijos bažnyčioj birže
lio 12 įvyko Birutės E. Venc- 
lovaitės ir Giedriaus Bagdžiūno 
sutuoktuvės . Gausiai gėlėmis 
papuoštoj bažnyčioj, dalyvau
jant dideliam būriui giminių, 
draugų bei pažįstamų, jaunuo
sius sutuokė ir popiežiaus palai
minimą įteikė kun. Jonas Pakal
niškis.

Jaunuosius prie altoriaus atly
dėjo pamergės: Viktorija Bane
lytė, Birutė L. Bagdžiūnienė, 
Dalia Bagdžiūnaitė, Marsha Ka
rensky ir Paula Žadvydienė, 
pabroliai: Paulius Bagdžiūnas, 
Ed Birkner, Kazys Belfeckis, 
Billy Karensky ir Stasys Žadvy
das. Gėles ir žiedus atnešė Lau
ra Gražulytė ir Andrius Bagdžiū
nas.

Gražiose Vilią Bianca patalpo
se — sode ir salėj — vyko ves
tuvių vaišės. Jaunuosius sve
čiam pristatė prof. Algirdas 
Landsbergis. Tai progai jis ir ei
lėraštį sukūrė. Sveikino Birutės 
globėjas J. Vilpišauskas. Akto
riaus Vitalio Žukausko sveikini
mai visus labai gerai nuteikė.

Jaunojo tėvas Antanas Bag
džiūnas padėkojo svečiam už 
atsilankymą, sveikino jaunuo
sius ir pasidžiaugė, kad jau turi 
dvi marčias lietuvaites ir abi Bi
rutes (Giedriaus motina irgi Bi
rutė). Taip pat prašė jaunesnių
jų porų krikštyti savo dukras Bi
rutėmis, nes jo sūneliui Andriui 
irgi būtų gerai ateity susirasti 
Birutę. Kun. P. Raugalui sukal
bėjus maldą, linksma puota tęsė
si iki vidurnakčio. Svečių buvo 
iš Washingtono, Detroito, Chi
cagos ir Maino.

Abu jaunieji yra baigę kolegi
jas ir dirba Manhattane.

Sveikiname ir džiaugiamės 
tokia gražia lietuviška šeima.

Krs.

KEARNY, N.J.
Retėja gretos

/
Volteris Plikaitis, sulaukęs 66 

m. amžiaus, liepos 6 atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Velionis buvo 
gimęs Amerikoj 1911 ir mažas 
tėvų parsivežtas Lietuvon, į 
Liudvinavo parapiją, Mari
jampolės apskr. Į Ameriką grįžo 
1930. Kurį laiką gyveno Harri- 
sone, N.J., bet didžiąją savo gy
venimo dalį praleido Keamy, 
N.Y.

Pradžioj dirbo fizinį darbą 
pramonės įmonėse. Susitaupęs 
kiek pinigų, veržėsi į prekybą. 
Turėjo tam gabumų. Buvo ma
lonaus ir patrauklaus būdo, mo
kėjo žmonėm įtikti, todėl preky
ba jam sekėsi. Kearny, N.J., be
veik visiem buvo žinoma Vol
terio maisto ir gėrimų parduotu
vė.

Lietuviškiem reikalam velio
nis buvo dosnus. Kasmet 
didesnę auką skirdavo Balfui, 
Lietuvių Bendruomenei ir ki
tiem lietuvybės puoselėjimo rei
kalam. Priklausė Sopulingosios 
Dievo Motinos lietuvių parapi-

jai, Šv. Vardo draugijai, Lietu
vių Katalikų Centrui, Lietuvių 
Politikos Klubui
Kearny, N.J. Veikliai reiškėsi 
Lietuvių Taupymo ir Skolinimo 
Draugijoj (Schuyler Sa
vings and Loan Ass. of Kearny, 
N. J.). Buvo direktorium 26 me
tus. Dėjo daug pastangų, kad ši 
lietuvių finansinė draugija aug
tų, stiprėtų ir plėstųsi.

Po koncelebracinių mišių, 
kurias aukojo kun. kleb. D. Po
cius, prel. J. Scharnus ir kun. A. 
Žemeikis, V. Plikaitis nulydėtas 
liepos 9 į" Šv. Kryžiaus kapines, 
North Arlington, N.J.

Nuliūdime liko žmona, 3 duk
terys, sūnus, velionio broliai, se
serys ir artimieji.

J. Mėlynis

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Šių metų liepos 24 sueina vieneri 
metai, kai amžinybėn iškeliavo 
mūsų mylimas vyras, tėvas, 
tėvukas ir svainis

A.A. VYTAUTAS 
ŠVENTORAITIS

Šią skaudžią mirties sukaktį minint, už Jo sielą bus 
aukojamos šv. Mišios rugpiūčio 6, šeštadienį, 10 vai. ryto 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj.

Prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose 
ir prisiminti Jį savo maldose.

Liūdintys: Žmona Kazimiera, 
sūnūs Egidijus ir 
Saulius su šeimomis, 
J.P. Kunigėliai

Ekskursija į 
Kennebunkport, Maine

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

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

Dail. Gemos Duobaitės-Phil- 
lips paroda birželio antroj pusėj 
įvyko. Bostono savivaldybės rū
muose. Parodoj ji buvo iš sta
čiusi 30 tapybos ir grafikos kūri
nių. Dailininkė yra gimusi Lie
tuvoj, į Norvvoodą su tė
vais atvažiavusi tik 5 metų am
žiaus. Čia ji lankė Bostono meno 
mokyklą, gavo bakalaureatą 
Northeastern universitete.

Minkų radijo gegužinė bus 
rugpiūčio 14 Romuvos Parke, 
Brocktone.

Tautos šventės ir dr. Jono Ba
sanavičiaus minėjimas Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj So. Bostone 
bus rugsėjo 25.

Lietuvos kariuomenės minėji
mas Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėj So. Bostone bus rugsėjo 25.

1977-78 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

Rita Čyvaitė, šį pavasarį bai
gusi Clevelando valstybinio 
universiteto muzikos fakultetą 
su aukščiausiu atžymėjimu 
Summa eum Įaudė ir iškilioji 
atletė, vadovauja Nerijos chorui, 
kuris Ateitininkų kongreso ban
kete Clevelande Šv. Pokrovos 
pokylių salėj rugsėjo 3 atliks me
ninę programą. Chorui akompo- 
nuos Kristina Kuprevičiūtė. Ne
rija per trumpą savo gyvavimo 
laiką yra davusi eilę koncertų 
įvairiose lietuvių kolonijose ir 
susilaukusi muzikos kritikų ir 
publikos puikių įvertinimų. Šo
kiam gros Rimo Strimaičio or
kestras. Banketo komisijos pirm. 
Pranas Razgaitis, 6755 Parkgate 
Ovai, Seven Hills, Ohio 44131.

Tradicinė rudens ekskursija 
autobusu pas T. Pranciškonus 
įvyks rugsėjo 3-4-5.

Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, rugsėjo 3 d., 9 vai. 
ryto ir pakeliui sustos prie Ša- 
linskų šermeninės 84-02 Jamai
ca Avė., Woodhavene. Grįžtama 
rugsėjo 5 vakare.

Kelionė, nakvynė ir 5 kartus 
valgis — asmeniui 58 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T. 
Petrui (212) 827-1351, Marytei 
Šalinskienei 296-2244. Gautas 
patogus autobusas. Anksčiau už
siregistravę gali pasirinkti vie
tas.

Prašoma tuoj pat registruotis, 
nes nesudarius reikiamo skai
čiaus ekskursija neįvyks.

Pakeitęs adresą, neužmiršk 
pridėti ir senojo.

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 28 — $838.00 (viena savaitė).......
rugsėjo 7 — 1158.00 (dvi savaitės) 
gruodžio 21 — 999.000 (dvi savaitės)

NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) į VILNIŲ SU PAN 
AMERICAN LĖKTUVAIS IŠ NEW YORKO

KAINA NUO $640.00
Išvyksta: 1976 — lapkričio mėnesį

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėnesiais 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 WEST BROADWAY, P.O. BOX 116
SOUTH BOSTON, MASS. 02127
TELEFONAS: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 
su papildomu mokesčiu New Yorke.

Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

24 Davls Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001,991-7260

52 veikimo metai (1924-1977)

Turtas (Assets) $13,000,000.00

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., VVashington, D.C.

■ ■

Mokami aukšti, įstatymu leidžiami divi
dendai: 5 1/4 % metam. Taupymo sąskai
tom 6 1/2% (dviem metam nuo $2,500).

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler 
Savings and Loan Association, Keamy, N J., pastatas

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaltomi nuošimčiai.

• Saugi Ir prieinama vieta lietuviam savo 
santaupas dėti, paskolas imti ir kitus ban
kinius reikalus atlikti.

Greitas Ir našus patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių Ir kitas kalbas.

Bankiniai reikalai sutvarkomi Ir prie spe
cialiai įrengto langelio, privažiuojant au
tomobiliu.

DARBO VALANDOS: plrmadienials-ketvlrtadlenials nuo 9 v.r. Iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. Iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. Iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-penktadienį 
nuo 8 v.r. Iki 6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet.

X

Schuyler prezidentas prof. dr. 
Jokūbas Stukas sako:

Savi nauji lietuvių banko 
pastatai, sava prityrusi vadovy
bė ir augantis kapitalas.

Garbė lietuviam, nes jie 
moka taupyti ir finansinius rei
kalus tvarkyti. Pinigai — dide
lė jėga ir atspara visuose reika
luose.

Remkime šį lietuvių ban
ką, vienintelį New Yorko ir 
New Jersey valstijose , kad jis 
finansiškai stiprėtų irplėstųsi.
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Iškilmės prie Laisvės statulos 
ryšium su pavergtų tautų savai
te bus liepos 24, sekmadienį. 
Pradžia 1:30 v. popiet. Ten bus 
perskaityta Amerikos prezidento 
proklamacija. Kalbas pasakys 
New Yorko miesto burmistras, 
New Yorko ir New Jersey guber
natoriai. Kalbės ir kiti žmonės, 
įvairių tautų atstovai, naujieji di
sidentai, imigrantai, pabėgėliai 
iš Sovietų Sąjungos. Bus padė
tas vainikas prie Laisvės statu
los, pagerbiant visus kovotojus 
dėl laisvės. Bus atskirų tautų 
pasirodymai su dainomis ir šo
kiais. Visi kviečiami kuo gau
siausiai dalyvauti šiose iškilmė
se — Laisvės statulos saloj.

New Yorko miesto burmistras 
ryšium su pavergtų tautų sa
vaite liepos 15 turėjo priimti 
pavergtų tautų atstovus. Dieną 
prieš tai New Yorke buvo už
gesusi elektra, ir burmistras 
penktadienį važiavo apžiūrėti 
nukentėjusių miesto kvartalų. 
Taip tada negalėjo priimti pa
vergtų tautų atstovų. Tas priėmi
mas nukeltas į liepos 21, į ket
virtadienį, 3 vai. popiet. Pri
ėmimas bus miesto valdybos na
muose, Mėlynajame kambaryje. 
Europos pavergtų tautų seimo 
vardu žodį tars dr. Bronius Ne- 
mickas.

Į Putnamo Lietuvių dieną lie
pos 24 autobusas išeina 6:30 
vai. ryto nuo Kultūros Židinio 
ir 7 v ai. sustoja prie Shalins 
Funeral Home. Prašom nesivė- 
luoti. Informacijai skambinti tel. 
296-2244 arba 827-1351.

Dariaus ir Girėno nuotraukų 
paroda buvo išstatyta Lietuvos 
atsiminimų piknike liepos 17. 
Parodą parengė ir ją sutvarkė 
dr. Jonas Lenktaitis, pasinaudo
damas įvairia literatūra apie 
lakūnus ir nuotraukas perfo
tografuodamas.

►——------------------------------ -—

Lietuvių Diena Lakewood 
Park. Pa., vyks rugpiūčio 14. 
Į šią Pennsylvanijos lietuvių 
šventę Lietuvos vyčių 12 kuopa 
organizuoja autobusą, kuris iš
vyks nuo Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios. Dėl informacijų 
skambinti: Helen Yurkus, tel. 
MI 7-0289.

Marcelė Sinkienė iš Chicagos, 
III., grįždama iš Floridos, užsu
ko ir į New Yorką. Lydima A. 
Katinienės, aplankė Kultūros 
Židinį bei Darbininko įstaigas, 
įsigijo lietuviškų knygų ir paliko 
auką spaudai.

Natalija Kulbokienė reiškia 
užuojautą Paulinai ir Jonui Ši
mėnams jų dukros Zeldos Ši- 
mėnaitės-Black mirties proga. 
Vietoj gėlių aukoja 20 dol. Kul
tūros Židiniui.

Dr. Dalia Šulienė iš Lietuvos 
atskrido pas savo vyrą dr. Leo
ną Šulą, kuris praktikuoja Chi
cagoj. Iškvietimas užtruko 2 
metus. New Yorkan jos pasitikti 
buvo atvykęs pats vyras ir vyro 
tėvas Pranas Šulas. Praeitą sa
vaitę jie visi buso sustoję pas 
Donatą ir Mirgą Šulai čius, 
kurie svečiam parodė miestą. 
Buvo užsukę ir į Kultūros Ži
dinį.

Pranas Šulas, buvodamas 
New Yorke, kur buvo atvykęs 
pasitikti iš Lietuvos atskrendan- 
čios marčios dr. Dalios Šulienės, 
lankėsi Kultūros Židiny ir Dar
bininko redakcijoj. Pr. Šulas gy
vena Chicagoj ir dirba Naujie
nų dienrašty.

Į Putnamą liepos 24 iš New 
Yorko vyksta dailininkai Irena ir 
Vytautas Jonynai, Ona ir Myko
las Paškevičiai. Jie ten nori daly
vauti Lietuvių dienoje ir susitik
ti su kolegomis dailininkais.

LIETUVIŲ SUSITIKIMO
ŠVENTĖ-PIKNIKAS

PUTNAMO NEK. PRADĖTOSIOS MARIJOS 
SESERŲ SODYBOJE 

BUS LIEPOS 24 DIENĄ

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIDŽIAUGTI.
11 VAL. ŠV. MIŠIOS

3 VAL. NERINGOS PROGRAMA

KVIEČIAME VISUS!

IŠKILMĖS KATEDROJ
IR PARKE

Pavergtų tautų savaitės proga 
liepos 17, sekmadienį, buvo pa
maldos Šv. Patriko katedroj. Mi
šias rytų apeigomis laikė 
ukrainietis vysk. Basil H. Los
ten. Jis pasakė ir pamokslą.

Po to visi nužygiavo su vė
liavomis bei plakatais į centri
nio parko muzikos aikštę. Čia 
buvo kalbos. New Yorko valsty
bės gubernatoriaus proklamaciją 
paskaitė ukrainietė, o New Yor
ko valstybės sekretoriaus Mario 
Cuomo proklamaciją paskaitė 
Birutė Radzivanienė. Kalbėjo 
kandidatai į New Yorko miesto 
burmistrus Mario Cuomo, Mario 
Biaggi, Berry Farber.

Savo tautinius šokius atliko 
Ukrainos totoriai. Visom iškil

mėm vadovavo dr. Ivan Docheff.
Viso galėjo būti žmonių 300- 

400. Lietuvių buvo gana mažai, 
apie 25. Ar tokiai progai ne
reikia sudaryti komiteto, kuris 
labiau išjudintų žmones. Dabar 
paliekama visai privačiai ini
ciatyvai, tad ir rezultatai yra 
kuklūs.

A. a. Aleksandrai Daniūnienei 
mirus, velionės atminimui pagal 
jos pačios pageidavimą Tautos 
Fondui aukojo: po 30 dol. — R. 
Daukštitė ir A. Daukša, L. ir J. 
Giedraičiai, po 25 dol. — D. ir S. 
Biručiai, G. ir A. Dauniai, A. ir 
A. Matulaičiai, R. ir H. Miklai, 
L. ir V. Milukai, B. ir A. Petri
kai, J. ir A. Snieškai, I. ir J. Vil- 
galiai, J. ir A. Vytuviai, po 20 
dol. — P. ir J. Ivašauskai, LB 
Great Neck apylinkė, T. ir J. 
Nakai, M. ir D. Šulaičiai, N. ir J. 
Ulėnai, S. ir V. Vasikauskai.

Alkos muziejaus direktorių 
posėdis buvo liepos 9, šeštadie
nį, 2 v. popiet Putname, muzie
jaus patalpose. Buvo svarstomi 
Alkos muziejaus praplėtimo pla
nai. Painformuota apie Alkos 
globos komiteto sudėtį ir kaip 
statybai bus telkiamos lėšos. Al
kos direktoriato pirmininku yra 
dr. Al fonas Stankaitis.

Prof. Algirdas Landsbergis 
liepos gale išvyksta į Kenne- 
bunkportą. Jis gyvena šalia 
pranciškonų vasarvietės ir daly
vauja visoj kultūrinėj veikloj.

South Ozone Parke, Rich
mond Hill — Wakefield gražia
me rajone, prie gero susisieki
mo skubiai parduodamas stilin
gas, mūrinis, modemiškai įreng
tas vienos šeimos namas su at
skiru garažu ir sodeliu. 4 miega
mieji, didelis salionas. Atskira 
virtuvė ir kiti patogumai rūsy. 
Galima lengvai pertvarkyti 
dviem šeimom. Lietuviai savi
ninkai išsikelia į Floridą. Telef. 
212 843-0667 arba 835-1890.

Ieškoma lietuviškai kalbanti 
moteris, kuri galėtų prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį 
Orange, N.J. Skambinti nuo 3 
iki 9 vai. vak. 201 482-2990.

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

Kandidatas į New Yorko burmistrus Mario Cuomo liepos 15 susitiko su lietuvių atstovais. 
Iš k. priėmimą organizavusi Lionė Juodytė, Mario Cuomo, New Yorko valstijos sek
retorius, dr. Ivan Docheff, Pavergtų tautų savaitės iškilmių pirmininkas, su žmona. 
Nuotr. Charles Binkins

Kun. Jonas Sukackas, SJ, iki 
šiol dirbęs lietuvių parapijoj 
Montevideo, Urugvajuj, atvyko į 
JAV. Važiuodamas į lietuvių 
jėzuitų centrą, buvo sustojęs 
New Yorke pas lietuvius pran- 

i ciškonus, aplankė Kultūros Židi
nį, Darbininko redakciją. Mon
tevideo lietuvių parapijoj, kuriai 
vadovauja lietuviai jėzuitai, liko 
kun. Jonas Giedrys, SJ, ir kun. 
Petras Daugintis, SJ.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Kat. Tarnybos direktorius, 
išbuvęs dvi savaites St. Clair, 
Pa.., išvyko į Dainavą, kur bus 
kapelionu ateitininkų sendrau
gių stovykloj.

Ieškomas butas iš 5-6 kamba
rių. Pageidaujama Ridgewood, 
Woodhaven ar Richmond Hill. 
Kas turėtų butą, prašom skam
binti Darbininko adm. tel. 827- 
1351.

Dvejopos sukakties minėji
mas ruošiamas bendromis jė
gomis dvylikos New Yorko lie
tuvių moterų organizacijų spalio 
23. Pirmoji minėjimo dalis skirta 
70 metų sukakčiai nuo pirmojo 
lietuvių moterų suvažiavimo 
Kaune. Šia proga kalbės Pasau
lio Liet. Katalikių Organizacijų 
Sąjungos valdybos vicepirm. 
Marija Lūšienė. Antroj daly bus 
paminėta Marijos Pečkauskai- 
tės-Šatrijos Raganos 100 metų 
gimimo sukaktis. Kalbės Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
vicepirm. Salė Valiukienė. Šis 
parengimas bus paįvairintas ra
šytojos Kotrynos Graudienės 
montažu iš Šatrijos Raganos apy
sakos “Sename Dvare.” Monta
žą režisuoti sutiko aktorius Vi
talis Žukauskas.

VVoodhavene parduodamas 
vienos šeimos namas su 3 mie
gamaisiais ir garažu. Tel. 
296-0483.

Mario Cuomo, dabartinis New 
Yorko valstijos sekretorius, prieš 
44 metus gimęs Jamaica, 
Queens, N.Y., studentavimo 
dienomis pasižymėjo ne vien 
moksle, bet ir sporte. Baigęs 
studijas, ėjo įvairias nepolitines 
pareigas, o taip pat yra dėstęs 
teisę Šv. Jono universitete. Da
bar Mario, Cuomo kandidatuoja į 
New Yorko miesto burmistrus. 
Pirminiai demokratų rinkimai 
bus rugsėjo 8. Stengdamasis pri
sistatyti platesnei rinkėjų visuo
menei, liepos 15 jis susitiko su 
lietuvių organizacijų atstovais V. 
Belecko svetainėj. Priėmimą or
ganizavo Juodytė-Matthews. M. 
Cuomo savo nuoširdžioj kalboj 
išdėstė savo pažiūras į miesto 
problemas, kreipdamas ypatingą 
dėmesį į švietimą, darbą ir etni
nes grupes. Susitikime dalyvavo 
šimtas su viršum lietuvių at
stovų.

Thls announcement is nelther an offer to sėli nor a sollcltatlon of an offer to buy any of these securlties 
The offfer Is made only by the Offerlng 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

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 

PIKNIKĄ S—G E G U Ž I N Ė
įvyksta

RUGPIŪČIO 7 d., 1977
PLATTDEUTSCHE PARKE

1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, L.l.

PROGRAMA

1:00
2:15

3:00

4:30

— PARKAS ATIDAROMAS
— VĖLIAVŲ IŠKĖLIMAS, HIMNAI

ŠV. MIŠIOS — GIEDA PARAPIJOS CHORAS — 
vad. VIKTORAS RALYS

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/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securlties wlll be offered in statės where the Securlties Laws of such statės have been complied wlth.

5:00

7:00

— BENDRAS DAINAVIMAS
SPORTINĖS VARŽYBOS
TAUTIŠKI ŽAIDIMAI — RATELIAI

— TAUTINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMĄ
išpildo

N.Y. LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS — TRYPTINIS 
vad. JADVYGA MATULAITIENĖ

— ŠOKIAI — GROJANT J. KASLAS ORKESTRUI

— LAIMĖJIMAI — LOTERIJOS

Auka $3 Studentams $2 Vaikams nemokamai

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME
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