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KATALIKŲ BŪKLE
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LENKO AKIMIS

Savaitės |
įvykiai I

Izraelio min. pirm. Menahem 
Begin vos grįžus iš JAV, jo vy
riausybė oficialiai pripažino 3 
žydų kolonijas vakariniam Jor
dano krante. Šis žygis susilau
kė greito valst. d-to ir prez. 
Carter pareiškimo, kad tai ap
sunkins pastangas taikai Art. 
Rytuose pasiekti.

Prez. Carter patikino P. Korė
jos prez. Park Chung Hee, kad 
ir atitraukus karius, JAV liks 
įsipareigojusios P. Korėją ginti.

Valst. d-tas yra pasirengęs kar
tu su kitom valstybėm suteikti 
Somalijai karinės pagalbos Sov. 
S-gos įtakai sumažinti.

Kelias dienas tarp Egipto ir 
Libijos trukusios kautynės buvo 
sustabdytos. Egipto prez. Anwar 
el-Sadat per tarpininkus parei
kalavo, kad Libija pašalintų iš 
pasienio elektroninius žval
gybos įrengimus, atsisakytų po
litinės agitacijos Egipte, Sudane 
ir Čade ir sudarytų bendrą ko
misiją pasienio nesusipratimam 
spręsti.

JAV pažadėjo P. Korėjos gink
luotom pajėgom stiprinti per 5 
metus paskirti 2 bil. dol., kurių 
500 mil. dol. būtų dovanota.

Prez. Carter numato parduo
ti ginklų Somalijai, Sudanui, 
Egiptui ir Čad. Tai daroma 
Sov. S-gos įtakai Afrikoj atsverti.

Vienos kardinolas Franz Ko- 
enig pareiškė, kad komunistų 
pareigūnų priėmimai Vatikane 
tarnauja tik komunistinės pro
pagandos reikalam.

Prez. Carter pareiškė, kad 
JAV, Britanija ir Sov. S-ga bai
gia susitarti sušaukti spaly Že
nevos konferenciją atominiam 
sprogdinimam sustabdyti.

Ilgai trukusi tarp Etiopijos 
ir Somalijos žodinė propaganda 
prasiveržė ginkluotais susirėmi
mais Etiopijos valdomoj Oga- 
den srity.

Šri Lanka (buv. Ceilonas) 
ilgai valdžiusi laisvės partija, 
vadovaujama min. pirm. Siri- 
mavo Bandaranaike, parlamento 
rinkimus skaudžiai pralaimėjo. 
Rinkimus laimėjo jungtinė tau
tinė partija, vadovaujama Junius 
Richard Jayewardene, išrinkda
ma iš 168 net 140 atstovų.

Prez. Carter pažadėjo padėti 
Izraeliui pasigaminti modernius 
Chariot tankus ir vandens pa
viršium plaukiančius greitlai- 
vius ir parduoti 18 prieštanki
nių malūnsparnių ir didelius 
kiekius įvairių rūšių šaudmenų.

Kinija oficialiai paskelbė, kad 
dukart iš turėtų postų pašalin
tas Teng Hsiao-ping buvo pa
skirtas min. pirm., partijos pir
mininko pavaduotoju ir kariuo
menės štabo viršininku. Visi 
4 keturių grupės nariai iš par
tijos buvo pašalinti. Partijos pir
mininku buvo patvirtintas Hua 
Kuo-feng.

Lenkijos vyriausybė paleido 
iš kalėjimo 5 disidentus: Jacek 
Kuron, Adam Michnik, Piotr 
Naimski, Antoni Macierevvicz 
ir Miroslaw Chojecki. Jie visi 
priklausė darbininkų gynimo 
komitetui.

National Urban League di
rektorius Vernon E. Jordan ly
gos konferencijoj apkaltino prez. 
Carterį, kad jis dėl biudžeto 
subalansavimo politikos nepildo 
negram duotų pažadų. Prez. 
Carteris pastebėjo, kad tokie 
kaltinimai neatitinka tikrovės ir 
dėlto kenkia negrų reikalui.

JAV pažadėjo, kad iš P. Ko
rėjos atitraukiamos JAV divizi
jos 2/3 karių bus palikti P. 
Korėjoj iki pat paskutinės ati
traukimo fazės. Be to, ten bus 
palikta 7.000 karo aviacijos ir 
6.000 transporto ir žvalgybos ka
rių.

ATEISTŲ PLUNKSNOS “STEBUKLAI”
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 27

“Komunizmo aušros” redak
toriui Antanui Mikeliui, Pašuš
vio aštuonmetės mokyklos di
rektorei Jadvygai Baltraitienei 
ir Grinkiškio vidurinės mokyk
los direktoriui A. Kirtikliui

Gerbiamieji,
Perskaitėme Radviliškio rajo

no laikraštyje Antano Mikelio 
straipsnį “Užjūrio ‘vaduotojų’ 
išmislai”. Ką gi, užsienio šalių 
laikraštininkai gali ir suklysti, 
rašydami apie ateistų veiklą 
Grinkiškyje ir Pašušvyje, bet ti
kintieji ir kunigai gerai žino, 
kokia yra Katalikų Bažnyčios pa
dėtis Lietuvoje, o konkrečiai, 
Pašušvio ir Grinkiškio parapi
jose. Neblogiau tą padėtį žino 
ir vietos ateistai. Žinoma, kai 
kurie bailesni Pašušvio ir Grin
kiškio tikintieji vengdami ateis
tų persekiojimų, veža savo vai

Pavergtų tautų savaitės iškilmės New Yorko miesto Centrai parke. Ant scenos matosi 
Barry Farber, Mario Cuomo, abu kandidatai į N.Y. burmistrus, dr. Ivan Docheff. 
Nuotr. Charles Binkins

LIETUVIŠKAS 
ATGARSIS 
ITALIJOJ

Urbania vyskupijos komisija 
Tylos Bažnyčios padėčiai sekti 
Rytų Europoj išleido knygą apie 
Bažnyčios padėtį (1971-1976) 
Bulgarijoj, Čekoslovakijoj, Ju
goslavijoj, Lietuvoj, Rumunijoj, 
Rusijoj, Ukrainoj ir Vengrijoj. 
Leidinys turi 400 puslapių, gau
siai iliustruotas. Skyrių apie Lie
tuvą paruošė prel. Vincas Min
cevičius (100 puslapių ir 23 
iliustracijos).

Prancūzo Andre Martin ir vo
kiečio Peter Falke paruošta kny
ga “Christus stirbt in Litauen” 
(išleido Paul Pattloch Vakarų 
Vokietijoj) plačiai nuskardeno ir 
Italijoj. Ilgus straipsnius (juos 
daugiausia paruošė Paolo Vicen- 
tin) paskelbė šie laikraščiai: L’ 
Osservatore Toscano (Firenze), 
Nuova Stagione (Neapoli), Vita 
Nuova (Trieste), 11 Nuovo 
Diario (Imola), Vita Apuana 
(Massa), II Risveglio (Fidenza), 
L’Araldo Poliziano (Montepul- 
ciano-Siena), Nostro Tempo 
(Modena), La Parola (Fiesole), 
La Voce (Fossato di Vico).

LKB Kronika italų kalba “Cro- 
naca della Chiesa Cattolica in 
Lituania” (išleido La Casa di 
Matriona Milane) jau baigiama 
išparduoti. Per pusmetį par
duota 4500 egzempliorių. Antras 
tomas ruošiamas spaudai — 
dokumentai ir faktai iš Kronikos 
11-27 numerių. Pirmasis tomas 
verčiamas į ispanų kalbą ir bus 
išleistas Madride.

Italų spauda daug rašo apie 
Lietuvą ir daugiausia mini ti

kus į kitas bažnyčias. Žinoma, 
kad 1975 spalio 24 laidotuvių 
metu iš Pašušvio buvo išvaryti 
vaikai. Gerai prisimenu tas lai
dotuves: išvarant ateistam vai
kus iš bažnyčios , buvo su
trikdyta laidotuvių apeigų rim
tis. Jau sekančią dieną kreipiau
si tuo pačiu reikalu į Radviliš
kio rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoją A. 
Krikšteną. Po kurio laiko man 
žodžiu paties A. Krikšteno buvo 
atsakyta, kad Baltraitienė pasiel
gė teisingai, kad vaikam eiti į 
bažnyčią negalima. Apie tai pra
nešiau Pašušvio bažnyčios tikin
tiesiem. Stebina faktas, kad dau
giau kaip po metų tas pats Krikš- 
tėnas ir Baltraitienė jau kalba vi
sai ką kitą. Jadvyga Baltraitiene 
ir Antanas Mikeli, ar jūs suvokė
te, ką apie jus pagalvojo tie vai
kai, kurie vienaip ar kitaip dėl 

kinčiųjų persekiojimą. Romos 
dienraštis II Secolo d’Italia ge
gužės 13 (pusantro puslapio) ir 
21 (du puslapiai) rašė apie Nijo
lę Sadūnaitę — laikraštis veda 
akciją jai išvaduoti. Birželio 1 
laidoj dienraštis paskyrė puslapį 
Romui Kalantai. (Elta)

Ukrainietis rašytojas ir filmų 
direktorius Geli Snegirev, iš
mestas iš rašytojų ir filmų dar
buotojų unijos ir netekęs darbo 
už tai, kad atsisakė Sov. S-gos 
pilietybės, parašė Vakarus pa
siekusį laišką, kuriame jis ragi
na prez. Carter pasakyti Brež
nevui į akis, kad pastarasis liau
tųsi melavęs.

Kuba pasiuntė į Etiopiją 300 
medikų.

TELEGRAMA 
PREZIDENTUI 
J. CARTERIUI
IŠ LIETUVOS K.B. 
KRONIKOS NR. 27

Brangusis Žemės Žmogau,
Susižavėję ir nustebę sekame 

Jūsų žvaigždę. Džiaugiamės, 
kad nykiai uždarame politiniame 
pasaulyje pasirodė asmenybė, 
tikinti laisve, vertinanti žmo
giškąjį orumą ir aukščiausią pa
reigą. Gerbiame tautą, įkūniju
sią save tokiame prezidente. Te
padeda Jums Dievas!

Permės politiniai kaliniai:
E. Sverstiuk, 
S. Kovaliov 
P. Plumpa
I. Mendelevič

1977 m. kovo pradžia 

bažnyčios lankymo yra nukentė
ję? Girdėjau Pašušvyje kalbant 
kad ateistai darą stebuklus: Jad
vyga Baltraitienė vienu ir tuo 
pačiu metu dalyvauja laidotuvė
se ir apylinkės tarybos deputa
tų sesijoje. Manau, kad tą 
“stebuklą” Jūs, Antanai Mikeli, 
padarote, savo plunksnos pagal
ba, žinoma, dar kieno nors pa
skatintas.

Tikintieji ir netikintieji stebi
si, kad rajono laikrašty esu puo
lamas už tai, kad uoliai atlieku 
kunigo pareigas. Tai ir visas 
mano “nusikaltimas”. Gaunu 
nemažai laiškų, kuriuose pažįs
tami ir nepažįstami žmonės ma
ne drąsina, kad nebijočiau, rašo, 
kad ateistai nori nutildyti ne 
tik tikinčiuosius, bet ir kuni
gus, sako, kad Jūsų, Mikeli, 
straipsnis liks kaip istorinis do- 

(nukelta į 2 psl.)

PADĖKIM 
LIETUVIAM 
KALINIAM

Su Lietuvos okupacijos pir
ma diena prasidėjo lietuvių 
tautos tragedija. Lietuvos gru
pės Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti (T. Venclova, tėv.
K. Garuckas, O. Lukauskaitė- 
Poškienė, V. Petkus, E. Finkel- 
šteinas) manifesto teigimas, kad 
“dabartinį Lietuvos statusą nu
lėmė TSRS kariuomenės įėji
mas į jos teritoriją 1940 bir
želio 15” yra drąsus ir teisin
gas. Lietuvių tauta yra sveti
mos jėgos nušalinta nuo Lie
tuvos valstybės valdymo. Su 
pirmąja okupacijos diena pradė
tas ir mūsų tautos genocidas. 
Vien tik pirmaisiais metais dau
giau kaip 34,000 Lietuvos gy
ventojų išvežta į Sovietų Sąjun
gos kalėjimus, į jos šiaurinius 
Europos ir Sibiro plotus.

Antrą kartą okupavusi Lietu
vą, Sovietų Sąjunga garsėjo ne 
tik žudynėmis, bet ir masiniais 
lietuvių išvežimais į Gulago sa
lyną badui, sunkiesiem darbam 
ir lėtai mirčiai. Tik maža da
lis stipriųjų išliko. Dalelei iš
kankintų leista grįžti į Lietuvą.

Jau seniai pasibaigė karas. Ta
čiau ir šiandien svetimieji su- 
iminėja ir laiko kalėjimuose bei 
lageriuose tūkstančius lietuvių 
patriotų vien todėl, kad jie yra 
lietuviai, nori laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos arba nori 
likti ištikimi savo religijai.

Laisvieji lietuviai! Turim ži
nių iš savo giminių, draugų ir

Paryžiuj leidžiamas lenkų žur
nalas Kultūra 1977 birželio lai
doj paskelbė dr. Jozef Mirski’o 
straipsnį “Katalikų padėtis So
vietų Sąjungoj”. Autorius sako, 
kad padėtis už geležinės uždan
gos vis dar nėra pakankamai ži
noma laisvajame pasauly. Tikisi, 
jog jo pastabos, paremtos asme
niškais stebėjimais ir pasikalbė
jimais bekeliaujant po Sovietų 
Sąjungą, bus naudingos. Jis ap
žvelgia Lietuvą, Latviją, Baltaru
siją ir Ukrainą. Būdamas lenkas, 
ypatingą dėmesį skiria lenkų 
mažumai tuose kraštuose — apie 
tai.rašo antroj straipsnio daly.

Apžvalgą apie Lietuvą pra
deda taip: “Dėl per amžius 
čia sukurtos tvirtos Bažnyčios 
struktūros, stipraus tikėjimo ir 
patriotizmo — tiek lietuvių, tiek 
ir lenkų — Lietuva turi paly
ginti didžiausią religinės laisvės 
laipsnį Sovietų Sąjungos teri
torijoj. Jai išlaikyti, net praplės
ti, reikia tikinčiųjų ir didelės 
dvasininkų daugumos tvirtos 
laikysenos”. Kaip pavyzdį, auto
rius duoda faktą, kad 1976 sovie
tų valdžia į Kauno Dvasinę 
seminariją leido priimti 20 kan
didatų klierikų (iki tol buvo nu- 
merus clausus iš 5 kandidatų). 
Autorius teigia, jog toks netikė
tas leidimas duotas dėl to, kad 
pastaraisiais metais Lietuvoj 
pradėjo veikti pogrindžio Dva
sinė seminarija su apie 30 klie
rikų. Pripratę absoliučiai kontro
liuoti religinį gyvenimą Lietu
voj, sovietai negali pakęsti to
kios slaptos seminarijos, kuri vi
siškai išsprukusi iš jų kontrolės. 
Tad ir leido į Kauno seminariją 
priimti 20 kandidatų su sąlyga, 
kad yyskupai uždarys tą slaptą
ją

Kitas pavyzdys. Nežiūrint 
draudimo ir sunkių bausmių, 
Lietuvoj gaminamos devociona- 
lijos. Negalėdami slaptai gamy
bai padaryti galo, valdžios orga
nai kreipėsi į bažnytinę hierar
chiją, siūlydami įsteigti tos rū
šies gaminių fabriką. Fabrikui 
vadovauti pavesta Vilniaus Žvė
ryno parapijos klebonui.

Tie pavyzdžiai rodo, kad užsi
spyrimas ir tvirta tikinčiųjų lai
kysena gali šį tą laimėti.

Nors ir atlikdama svarbų vaid
menį, Kauno Dvasinė semina
rija toli gražu nepajėgia aprū
pinti kunigais visų Lietuvos pa
rapijų. Seminarija sovietam yra 
lyg reklama “tariamos religinės 
laisvės Lietuvoj”. Todėl prieš 
kurį laiką vyskupas Pavilo- 
nis kėlė mintį seminariją užda
ryti ii' taip išmušti iš sovietinių 
rankų ginklą jų propagandai. Pa
siūlymą valdžios organai atme
tė. Pagal Vilniaus arkivyskupijos 
administratorių kun. Krivaitį, 
dabar esamam (toli nepakanka
mam) dvasininkų skaičiui vien 
tik Lietuvoj (nekalbant apie Bal
tarusiją, Ukrainą ir kt.) išlaikyti, 
seminarijoj turėtų būti 120 stu
dentų, kai tuo tarpu tėra 40. 
Dabar iš Vilniaus arkivyskupijoj 
esančių 40 parapijų, tik 19 (ma
žiau nei pusė) turi kunigus.

Patyrę iš šen bei ten pravestų 
bandymų, kad tai nepatinka ti
kintiesiem, valdžios organai vis 
primygtiniau iš vyskupų reika
lauja liturginių pakeitimų. Iš 
bažnytinės hierarchijos apklau

sinėjimų paaiškėjo, kad 80% ku
nigų yra prieš liturginius pakei
timus. Kaip autorius patyrė, už 
sutikimą įvesti liturginius pakei
timus, Lietuvos vyskupai reika
lavo religinės spaudos, malda
knygių spausdinimo, progų nau
dotis radiju ir televizija. Tuo 
tarpu tas klausimas yra pakibęs 
ore.

Tarp Lietuvos kunigų neri- 

pažįstamų apie Sovietų kanki
namus lietuvius. Neslėpkim tų 
davinių. Neprisidėkim prie už
miršimo tų, kurie nežinomi ken
čia Rusijos Gulago salyne.

Tikslias žinias siųskim adre
su: VLIKas, 29 West 57 Street, 
New York, New York 10019.

Tos žinios gali palengvinti 
kankinamųjų likimą. Reikalui 
esant, žinių šaltinis bus laiko
mas paslapty. (Elta) 

mastį ir baimę kelia naujų 
vyskupų nominacija. Valdžios 
statomų kandidatų įšventinimas 
į vyskupus, yra laikoma didele 
klaida, kai yra tikrieji vysku
pai, kuriem valdžia neleidžia 
eiti pareigų — pavyzdžiui, vys
kupui Steponavičiui. Laikoma, 
kad tokiu atveju geriau, jei die
ceziją valdo kapitulos vikaras, 
negu nusileisti valdžios spaudi
mui. Paskirti vyskupą, kuris dva
sininkų laikomas netinkamu, 
reikštų kelti nesantaiką ir nusi
vylimą Bažnyčioj. Juoba, kad 
valdžios statomi kandidatai, 
kaip taisyklė, yra žemos moralės 
asmenys (konkubinatas, alkoho
likai ir kt.), kurie yra paklusnūs 
jr atsidavę valdžiai. Apaštališka
sis sostas, skirdamas vyskupus, 
būtinai turi skaitytis su visos 
dvasiškuos, bet ne valdžios nuo
mone. Visi, su kuriais autorius 
ta tema kalbėjo, kartojo tokį pra
šymą.

Bendra nuomonė yra, kad 
KGB puikiai orientuojasi, kas 
dedasi Vatikane. Taip juokauja
ma: “Jei trys kardinolai susitin
ka Romoj ir paliečia kokį nors 
klausimą, tai kitą dieną Mask
voj KGB jau žino pasikalbėji
mo turinį”. Yra ir kita nuomonė 
— tam tikra Bažnyčios pogrindi
nės veiklos dalis yra išsprukusi 
iš policijos žinios bei kontrolės, 
bet, nepaisant to, visą laiką pa
brėžiama, jog KGB yra visaži
nanti.

Blogiausia padėtis Baltaru
sijoj. Autorius sužinojo, kad Gar
dine, kur yra 50,000 katalikų, 
per 1976 Kalėdas nebuvo laiko
ma nė vienerių mišių, nes vieti
nis kunigas buvo susirgęs. Iš 300 
tuoj po II pasaulinio karo dir
busių kunigų, dabar liko 32 pa
liegę ir senyvi dvasininkai.

Latvijoj yra Rygos Dvasinė se
minarija su daugiau kaip 20 stu
dentų. Iš Rygos, bet ne iš Kau
no, jauni lenkų kilmės kunigai 
yra siunčiami į Ukrainą ir Mol
daviją. Kunigai Latvijoj yra la
biau įbauginti negu Lietuvoj. 
Neseniai kun. Grigorijui Kibulo- 
vui atimtas leidimas darbuotis 
kaip kunigui. Priežastis — per 
pamokslą išsireiškęs, kad mirtis 
viską sunaikins (reiškia, ir ko
munistus), mažai mergaitei lei
dęs dalyvauti bažnytinėj proce
sijoj, į vieno parapijiečio klausi
mą, ai' verta stoti į komunistų 
partiją, kunigas atsakęs: “Jei ne
nori, kad tau galvą praustų, 
nestok”.

Valdžios politika Ukrainoj yra 
tokia pati kaip Baltarusijoj. Tik 
žmonės yra kitokio būdo nei 
Baltarusijoj — drąsūs, pasiryžę, 
kovingi, ir jiem pavyko gauti 30 
parapijų, net ir tokiose vietovė
se, kur jų nebuvo prieš II pasau
linį karą. (Elta)

GEDULO DIENA 
SAO PAULO MIESTE

Brazilijos veteranų mauzolie
juj Sao Paulo birželio 9 pami
nėta pabaltiečių gedulo diena. 
Be estų, latvių ir lietuvių, daly
vavo ir kitų pavergtųjų tautų at
stovai. Brazilam atstovavo depu
tatė dr. Dulce Šalies Cunha B ra- 
ga, kuri prieš kelias dienas val
džios rūmuose oficialiai priminė 
tragišką trijų Pabaltijo tautų pa
dėtį (kalbos tekstas išspausdin
tas Diario Oficial). Ekumeninėm 
pamaldom vadovavo Sao Paulo 
arkivyskupijos ekumeninio sąjū
džio koordinatorius mohs. Ela- 
dio Correia Laurini, dalyvaujant 
kun. Pr. Gavėnui ir latviui pasto
riui Jakab Mekšs. Giedojo lietu
vių choras. Prie vėliavų, kurios 
supo altorių, stovėjo jaunimas su 
tautiniais drabužiais.

Prie Nežinomo kareivio kapo 
padėtas gėlių vainikas Pabaltijo 
tautų vardu (vainiką nešė lietu
vaitės).

Didysis dienraštis O Estado 
de Sao Paulo birželio 8 primi
nė gedulo dienos reikšmę ir iš
tisai paskelbė Pabaltiečių mani
festą, kurį pasirašė ir Pro Liber- 
tate — visų tautų, pavergtų ir 
kovojančių prieš komunizmą — 
komitetas. Manifestas yra pro
testo balsas prieš sovietų sauva- 
lią. (Elta)
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Pavergtų tautų savaitės proga eina iš Šv. Patriko katedros į Centrai parką. Iš k. Elena 
Nicola, Lietuvos vyčių 41 kuopos narė, Mario Cuomo, dr. Ivan Docheff, Berry Farber ir 
ukrainietė. Nuotr. Charles Binkins

LIETUVA TURI ATGAUTI PILNĄ 
LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ

Kaip beveik visiem žinoma, 
praėjusiame JAV Kongrese (94th 
Congress) virš 40 legislatorių 
buvo įnešę stiprias rezoliucijas, 
kuriomis buvo reikalaujama Lie
tuvai ir kitom Pabaltijo valsty
bėm pilna laisvė ir nepriklauso
mybė. Nė viena iš tų rezoliu
cijų nebuvo pravesta. Taigi, šia
me Kongrese (95th Congress) 
visas jas reikia įnešti iš naujo.

Tas darbas šiuo metu vykdo
mas. Jau eilė legislatorių yra tai 
atlikę, kiti tai daro šiomis die
nomis. Kviečiami ir kiti legis- 
latoriai jungtis su savo rezoliu
cijomis į šį žygį, kurie aname 
Kongrese nebuvo pajudėję. To
kių legislatorių jau turime!

Tiesa, praėjusiame Kongrese 
buvo pravesta rezoliucija, kuri 
tereikalavo tik tolimesnio sovie
tų okupacijos nepripažinimo. 
Pavergtieji laukią laisvės! Toli
mesnis okupacijos nepripažini
mas jiem nieko nereiškia.

Stipriųjų rezoliucijų žygiui 
vadovavo ir vadovauja Rezoliu
cijom remti komitetas, turįs 
didelės patirties praeity. Šio vie
neto pastangomis buvopravesta 
garsioji H. Con. Res. 416 re
zoliucija) (89th Congress). Anos 
rezoliucijos pravedimas užtruko 
šešerius metus. Tai buvo mil
žiniškos apimties žygis. Dideli 
darbai neatliekami savaitės ar 
kelių laikotarpy. Aną atsiektą 
laimėjimą ne vienas laikė ste
buklu.

“Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės turi atgauti pilną lais
vę ir nepriklausomybę”, — kal
bėjo kongresmanas Marty Russo 
(D. — 111.), įnešdamas šiomis 
dienomis H. Con. Res. 286 rezo
liuciją, kuria reikalaujama sovie
tų pasitraukimo iš Pabaltijo kraš
tų ir tom valstybėm sugrąžinti 
laisvę ir nepriklausomybę. Anot 
kongresmano M. Russo, jis dė
siąs visas pastangas, kad jo ir vi- 

• sos kitos panašios rezoliucijos 
būtų pravestos Atstovų Rūmuo
se bei Senate ir kad JAV vy
riausybė jas realizuotų.

“Daug kalbam apie žmonijos 
teises (human rights) už gele
žinės uždangos ir kitur, bet be
veik nieko konkretaus nedarom 
šiuo klausimu. Aš įnešu H. Con. 
Res. 276 rezoliuciją Lietuvos,

Kongresmanas VVilliam M. 
Brodhead (D.-Mich.)

Kongresmanas Marty Russo
(D.-III.)

Latvijos ir Estijos bylos reikalu. 
Ši rezoliucija stipri ir detali — 
sovietai turi būti privers
ti pasitraukti iš Pabaltijo 
kraštų, ir tos valstybės 
vėl turi įsijungti į laisvųjų kraš
tų šeimą”, — taip kalbėjo kong
resmanas VVilliam M. Brodhead 
(D.-Mich.), įnešdamas virš mi
nėtą rezoliuciją.

Kaip beveik visi žinome, stip
riųjų rezoliucijų žygis buvo pra
dėtas prieš maždaug porą metų. 
Virš 40 legislatorių buvo įnešę 
stiprias rezoliucijas praėjusiame 
Kongrese (94th Congress). Pra
ėjusiame Kongrese nepavyko to 
reikalo įgyvendinti. Šiame 
Kongrese (95th Congress) visas 
reikalas pradėtinas iš naujo — 
visos įneštos rezoliucijos praei
ty turi būti įnešamos iš naujo. 
Visas šis žygis yra pajudėjęs pil
na sparta. Nėra abejonės, kad 
šiame Kongrese įneštų ir įneša
mų rezoliucijų skaičius bus bent 
padvigubintas ar net patrigubin
tas. Lietuviam, latviam, estam 
ir kitiem amerikiečiam pilnai 
pajudėjus tuo reikalu, tikrai pa
vyks vieną iš tų rezoliucijų pra
vesti JAV Kongrese.

Kam rezoliucijų skaičius didin- 
tinas?

Ne vienas gali klausti — kam 
rezoliucijų skaičius didintinas? 
Kongresas pajuda tik tada, jei 
vienu ai' kitu klausimu rezoliu
cijų skaičius yra gana didokas ir 
vis didėja. Kiekvienas geros va
lios lietuvis turėtų “paspausti” 
savo kongresmaną ir senatorius, 
kad jie įneštų savo rezoliucijas 
ar jungtus i prie tų ( kaip “co- 
sponsors”), kurie tas rezoliucijas 
yra įnešę. Ne vienas iš legisla
torių yra pažadėję patys ieškoti 
tų vadinamų “co-sponsors”. Di
delių pastangų šiuo reikalu ro
do kongresmanas Robert K. 
Doman (R. — Calif.). Tai nau
jas kongresmanas, turįs gerų ry
šių su pabaltiečiais. Prieš išren
kant jį kongresmanu, jis turėjo 
savo televizijos programą, buvo 
ir yra vienas iš žymiųjų katalikų 
veikėjų Californijoj. Jis jau yra 
įnešęs savo rezoliuciją (H. Con. 
Res. 278); įnešiąs kitą, kai tik 
surinksiąs didesnį skaičių “co- 
sponsors”.

Kokia nauda iš tų rezoliucijų?
Atsiranda mūsų tarpe asmenų, 

kurie viskam numoja ranka: 
“Nieko nedaryti! Nereikalingi 
veiksniai, nereikalingas bet 
koks laisvinimo darbas! Lietuvos 
ateitis priklausys nuo JAV už
sienio politikos!” Jei visi 
taip galvotų, kaip kad ta saujelė 
mūsiškių, JAV vyriausybė jau 
seniai būtų “nurašiusi” Pabalti
jo kraštus. JAV Kongreso balsas 
svarus. Jei JAV Kongresą turėsi
me savo pusėj, tikrai greičiau iš
auš laisvės rytojus pavergtai 
Lietuvai ir kitom Pabaltijo vals
tybėm. JAV Kongresą galėtu
mėm žymiai stipriau pajudinti. 
Mūsų apsileidimas! Daugelis iš 
mūsiškių pavargsta prie kitų, 
visai bereikšmių darbų... ir 
pritrūksta ir laiko ir jėgų šiam 
taip svarbiam darbui. Galė
tumėm užversti legislatorius 
tūkstančiais laiškų bei telegra
mų kasmet! To nėra. Jie gauna 
po vieną ar keletą laiškų bei 
telegramų. Tuo atveju apčiūopia- 
mesnių rezultatų negalime nei 
laukti nei tikėtis. Laikas būtų 
visiem šioje srityje pajudėti.

Žygio vadovai
Stipriųjų rezoliucijų žygiui 

vadovauja Rezoliucijom Remti 
Komitetas (Post Office Box 
75893, Los Angeles, California 
90075). Visi tie, kurie tik linkę 
prie to darbo prisidėti, rašykite 
tam vienetui. Gausite visą rei
kiamą informaciją: rezoliucijų 
pavyzdžius, laiškų pavyzdžius 
ir kit. Lauksime atsiliepiant.

RRK

ATEISTŲ 
STEBUKLAI’ 

(atkelta iš 1 psl.)
kumentas, patvirtinantis apie 
kunigo ir tikinčiųjų persekioji
mus. 1977 balandžio 10 dieną, 
po pamaldų Pašušvio bažnyčioje 
į zakristiją atėjo Ona Vedeckie- 
nė su vyru. Jie atsiprašė manęs, 
kad negalvojo, jog būsiu apra
šytas laikrašty. Skundėsi, kad 
išmetė iš darbo jų sūnų, muzi
kos mokytoją. Vedeckiai bijojo 
dar didesnių nemalonumų. Štai, 
kokiomis priemonėmis, A. Mi
keli, Jūs įrodinėjate savo tiesą.

Jau Rajono vykdomajame ko
mitete sakiau Jum ir dabar pa
kartoju, kad buvo atvažiavusi 
pas mane Adomo Večkio žmona 
ir papasakojo, kad atvykę saugu
mo darbuotojai pareikalavo pa
rašyti kitokio turinio pasiaiškini
mą. Galėjo, bet po to nebūtų 
mokytojavęs.

Mokykla yra atskirta nuo baž
nyčios, bet vaikai, jaunimas ver
žiasi į bažnyčią, nori bendrauti 
su kunigais. Tie, kurie prasi
veržia pro užtvaras, gauna po 
vieną ateistinio rimbo kirtį. 
Tie vaikai, jaunuoliai, kurie 
ateistinio rimbo randus širdyje 
nešiojasi, tampa aktyviais kovo
tojais už tikėjimą, už Bažnyčią.

Grubios ateistų priemonės ne
pasiekia tikslo. Štai, 1977 Vely
kų metu mano klausyklą Pašuš
vio bažnyčioje tiesiog apspito 
kaip bitelės vaikučiai ir jauni
mas. Išėjus iš pamaldų Pašuš
vio bažnyčioje, prie manęs pri
ėjo būrelis jaunimo ir įteikė gy
vą gėlių puokštę. Jų tarpe buvo 
ne tik mergaitės (kuriom, kaip 
jūs rašote, aš jaučiu “ypač dide
li palankumą”), bet ir vaikinai, 
neseniai grįžę iš kariuomenės.

Esu giliai įsitikinęs, kad Jums, 
Antanai, Jadvyga, Aleksandrai, 
ir kitiem ateistam anksčiau ar 
vėliau teks padėti į šalį tuos 
skaudžius rimbus, kuriais dabar 
švaistotės ir imtis švelnių kovos 
priemonių.

Per šešioliką kunigystės metų 
patyriau daug nuoskaudų nuo 
ateistų. Kiek pažįstu kunigų Lie
tuvoje, vis daugiau ar mažiau 
nuo jų yra nukentėję. Tačiau nei 
karto neteko girdėti, kad už ti
kinčiųjų ir kunigų persekioji
mus būtų nubaustas bent vienas 
ateistas? Gal jūs, ateistai, esate 
neklystantieji, neliečiamoji mū
sų tautos kasta, išrinktieji?

Vyksta ideologinė kova. Nuo
širdžiai kviečiu: kovokime gar
bingai, taip, kaip kovoja žmonės, 
o ne žvėrys. Juk jūs įsitikinę, 
kad laimėsite. Jūsų rankose vi
sos socialinės komunikacijos 
priemonės: spauda, radijas, tele
vizija! Juk jūs vedate ateistinę 
kovą taip, kaip norite. Mes, ku
nigai ir tikintieji, tokiomis prie
monėmis nesinaudojame. Jūs 
tikriausiai nekantraujate, norė
dami, kuo greičiausiai sušokti 
ateistinio triumfo šokį ant baž
nyčios griuvėsių ir tikinčiųjų 
kapų . . . Teks dar palaukti, juk 
mes nekalti, kad esame gyvi!

Jūs, Antanai, savo straipsnio 
pabaigoje netiesiogiai grasinate 
man kalėjimu, mat Jums nepa
tinka “priešiškai nusiteikusio 
kunigo J. Vaičekausko veidas”. 
Prieš neteisėtus ateistų veiks
mus priešiškai nusiteikia ne tik 
kunigai, bet ir kiekvienas tikin
tysis žmogus. O visus priešiš
kai nusiteikusius ateistam užda
ryti į kalėjimą ... ar ne per di
delis noras?

Šį savo laišką ir Radviliškio 
rajono laikraštyje išspausdintą 
straipsnį siunčiu ne tik jums, 
bet ir Religijų reikalų tarybos 
įgaliotiniui.

Grinkiškio ir Pašušvio baž
nyčių administratorius kun. 
J. Vaicekauskas

1977. IV. 12, 
Grinkiškis

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

63-OJI TRADICINĖ METINĖ

LIETUVIŲ DIENA
šiais metais įvyks

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

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

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ {STAIGA. 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. 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., Woodhaven, N.Y. 11421.

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- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Beit 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 interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, 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., Bayslde, N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

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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Lietuva brangi, bet 
šaudžiau partizanus

Kartą iš okupuotos Lietuvos į 
vieną Šiaurės Amerikos lietuvių 
koloniją atvyko įžymus komu
nistas. Savo tautietį užsienio 
lietuviai sutiko su tikru lietuviš
ku vaišingumu. Svečiavos'i daug 
kur, iškylavo miesto apylinkėse, 
kalbėjo apie nuotaikas pavergto
je Lietuvoje. Jis pasakojo, kad 
tautinė dvasia Lietuvoje esanti 
tokia atspari, kad dėl galimo 
lietuvių tautos surusinimo ne- 
reiką turėti baimės. “Lietuva 
brangi, mano tėvyne” daina 
esanti tapusi tarsi antruoju Lie
tuvos himnu. Tą dainą jis pats 
vis užvesdavo, būreliui vaikš
čiojant paežerėje ir irstantis lai
veliu.

Tas pačias mintis svečias 
kartojo, susirinkus pokalbiui į 
salę.

— Ar iš tikro po karo Lietu
voje buvo stiprus partizanų ju
dėjimas? — paklausė vienas tau
tietis.

— Jūsų vadinamieji partizanai 
buvo banditai! — piktai atrėžė 
lietuvis komunistas. — Aš pats 
juos šaudžiau savo ranka. Jūsų 
partizanai neįeis į Lietuvos isto
riją.

Tuos svečio žodžius palydėjo 
nejauki tyla. Tik po valandėlės 
pasigirdo klausimas:

— Į kokios Lietuvos?
Tada nejaukiai nutilo svečias.

Šito jau senokai įvykusio epi
zodo gal ir nereiktų prisiminti, 
jei Lietuvoje giedamo “antrojo 
himno” argumentas kai kurių 
žmonių mūsų tarpe nebūtų nau
dojamas ir šiuo metu laisvojo 
pasaulio lietuvių misijos ke
liams sumaišyti. Kai kas suka tą 
argumentą lyg piemenukas ru
denėjančiuose laukuose sermė
gėlę skrendančių gervių rikuo- 
tei išardyti. Ir pasiseka, ypač jei 

ta skylėta sermėgėle pamaka- 
luojama ties jaunesnių ar šiaip 
lietuviškuose ir politiškuose 
klausimuose menkai orientuotų 
žmonių galvomis.

Patys pasimetę ir kitus suklai
dinti užsimoję “ekspertai” pri

sispyrus iai aiškina, kad visi sve
čiai iš Lietuvos atvykstą su ge
riausiomis intencijomis palaiky
ti su mumis kultūrinių ryšių, 
kad Vilniaus universitetas litua
nistinius kursus išeivijos jauni
mo nutautėjimui sustabdyti or
ganizuojąs be Maskvos palaimi
nimo, kad Lietuvoje klestinti 
literatūra, menas ir mokslas, kad 
lietuviai komunistai nuo rusų 
užmačių dengią lietuvių tautos 
interesus. Tokių ir panašių teigi
mų svoriui pakelti, neaišku, su 
jų žinia ar be žinios, šaukiama
si Venclovos, Jurašų ir net Ku
dirkos autoritetų. Žilius jau 
puolamas, būt jis siekiąs bend
ravimo su tauta duris ne tik 
užtrenkti, bet ir užrakinti.

Į folklorinės lietuvybės klyst
kelius tempiančius, kaip “Lie
tuva brangi” dainuojantį ir parti
zanus šaudžiusį svečią, norėtų
si paklausti: 1. Kodėl okupuotos 
Lietuvos menininkai nepalaiko 
kultūrinių ryšių su Sibiro ir Gu
dijos lietuviais, jei jie turi laisvę 
tų ryšių siekti su mumis? 2. 
Kodėl Vilniaus universitetas be 
Maskvos palaiminimo neorgani
zuoja lituanistinių kursų Sibiro 
ir Gudijos lietuvių jaunimui?
3. Kodėl Lietuvos pogrindžio 
spauda aprašo šimtus atsitikimų, 
kada lietuviai komunistai ir lie
tuviai, sovietų saugumo tarnau
tojai, atlieka veiksmus Lietuvai 
surusinti ir susovietinti? 4. Ko
dėl Jurašai, Žilius, Venclova, 
nekalbant jau apie Kudirką ir 
Jokubyną, su širdgėla kalba apie 
“cinikus”, kurie, suprasdami, 
kas pavergtoje tautoje vyksta, 
oportunistiškai mina Maskvos 
nutiestą kelią? Jurašas net ke
lia desperatišką klausimą: ar ne
būtų geriau, jei lietuvių kalba 
būtų persekiojama, nes ji dabar 
naudojama Lietuvai sunaikinti.

Tokių klausimų eilę būtų gali
ma pratęsti, ne ryšių su tauta 
durims užtrenkti, bet jų galimy
bėms į teisingesnę perspektyvą 
įvesti. Ar kartais nebuvo teisus 
žurnalistas Henrikas Žemelis, 
1961 vasario 17 rašęs “Dirvoje”:

NCUEA (National Center of 
Urban Ethnic Affairs) iniciatyva 
liepos 15 Washingtone buvo su
šaukta tautinių grupių atstovų 
konferencija. Konferencijoj da
lyvavo airių, armėnų, graikų, ita
lų, kroatų, lenkų, lietuvių, syrų, 
turkų, vokiečių ir žydų tautinių 
grupių atstovai. Iš lietuvių bu
vo kviesti: dr. Ričardas Krickus, 
politinių mokslų profesorius, 
Violeta Kuncaitytė, NCUEA re
sursų centro direktorė, Rimas 
Česonis, LB krašto valdybos vi
cepirmininkas, ir Juozas Gaila, 
LB Kultūros tarybos pirminin
kas.

Be tautinių grupių atstovų 
konferencijoj dalyvavo eilė įvai
rių valdžios agentūrų atstovų, 
kaip HUD sekretoriaus pava
duotojas, Equal Employment 
Opportunity Commission atsto
vė, miestų atnaujinimo plano di
rektorius, National Institute of 
Education atstovas, Domestic 
Council-Urban Affairs atstovė.

Nors konferenciją šaukė 
NCUEA arba centrinis komite
tas tautinių grupių reika
lams miestuose, tačiau konfe
rencijos tikslas buvo ne mažu
mų reikalai miestuose, bet Ame
rikos mažumų reikalai bendrai, 
tiek šiame krašte, tiek užsienio 
politikoj.

Apie žmogaus teisių reikalus 
pranešimą padaryti buvo pa
kviestas dr. J. Bryan Hehir, JAV 
Katalikų Konferencijos už tarp
tautinę teisę ir taiką skyriaus pa- 
sekretorius. Jo nuomone, pre
zidentas Carteris išeidamas su 
šūkiu už žmogaus teises, tikriau
sia nesitikėjo tokios reakcijos 
nei vidaus, nei užsienio politi
koj. Tas gal ir paaiškina faktą, 
kad iki šiol prez. Carterio pasi
sakymas už žmogaus teises te
bėra miglotas, nekonkretus ir to
dėl įvairiai interpretuojamas.

Vidutinis amerikietis, paly
ginti stipriai remia žmogaus tei
sių programą, net jos pilnai ne
žinodamas, tačiau užsienio poli
tikoj susilaukta nemažos opozi
cijos. Neturėjimas konkrečios 
programos žmogaus teisių reika
lu, leis prez. Carteriui daryti 
įvairias modifikacijas, ypač tarp
tautiniame forume, išvengiant 
priekaištų, kad kapituliuojama, 
tačiau principe jis tos programos 
neišsižadės.

“Komunistinėje sistemoje 
joks politinis ar kultūrinis veiks
mas nėra daromas, neturint ko
kio nors tai sistemai naudingo 
tikslo. Užtenka tik stebėti jų pa
stangas tremtinių atžvilgiu . . . 
jos visuomet siekė vieno ir to 
pačio tikslo — visomis priemo
nėmis palaužti mūsų atsparumą, 
idant neliktų nė vieno laisvo 
balso, kalbančio jų nenaudai”.

TAUTINĖS GRUPĖS JUNGIASI
JAV savo sąjungininkam, ku

rių kraštuose reiškiasi vienokia 
ar kitokia diktatūra, gali pritai
kyti ekonomines sankcijas ir iš
gauti daugiau civilinių teisių ten 
gyvenantiem. Komunistiniam 
kraštam, ypač Sovietų Sąjungai, 
sankcijų pritaikymas taip kaip 
neįmanomas, todėl ir iškils prie
kaištai Amerikai dėl dvigubo 
standarto santykiuose su užsie
nio kraštais. Belgrado konferen
cijoj žmogaus teisių klausimas 
pagrindinės rolės nevaidins ir 
konfrontacijos tarp JAV ir Sovie
tų Sąjungos nesukels.

Po pranešimo kilusios dis
kusijose LB atstovas Rimas Če
sonis nurodė senatorių R. Dole, 
B. Goldwater ir buvusio pre
zidento G. Fordo pareiškimus, 
kuriais pastarieji puola prez. 
Carterį už perdidelį žmogaus 
teisių programos forsavimą. Dr. 
Hehir nuomone, Amerikos kon
servatoriai arba dešinieji mato 
pavojų savo principam, jei žmo
gaus teisių programa bus pil
nai įgyvendinta šiame krašte. 
Tai reikštų kiekvieno teisę į 
darbą, nemokamą gydymą, už
tikrintą pensiją ir t.t. ir tai jau, 
pagal juos, būtų socializmo įgy
vendinimas. Čia ir yra pagrin
dinė priežastis kodėl Amerikos 
dešinieji , nors ir antikomunis- 
tai ir pavergtųjų draugai, net ir 
žinodami, kad žmogaus teisių 
klausimo kėlimas yra vienintelė 
viltis pavergtiesiem, tuo reikalu 
prez. Carteriui prieštarauja.

Ryšium su žmogaus teisių 
klausimu, konferencijos dalyviai 
atkreipė dėmesį į tautinių mažu
mų problemas Amerikoj. Mo
kyklų sistema tiek viešoji, tiek 
privatinė, jo praeitį tebeigno- 

Californijoje viešys JAV LB Krašto valdybos pirmininkas inž. Algimantas Gečys (deši
nėj) LB padėkos žymenį įteikia sėkmingam Santa Monica lietuviui verslininkui Anta
nui Adomėnui (vidury), Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga paaukojusiam 1,000 dol. 
LB vykdomam laisvinimo darbui finansuoti. Įteikimą stebi JAV LB Krašto valdybos 
vicepirm. Jonas Činga. Nuotr. Ant. Gulbinsko

ruojanti, jo kultūriniai pasireiš
kimai visiškai nevertinami, in
dustrinėse korporacijose jam du
rys į aukštesnes pozicijas tebe- 
uždarytos, politiniame gyveni
me jis prisimenamas tik tada, kai 
jo balsas reikalingas rinkimuose, 
net ir JAV katalikų bažnyčios 
hierarchija, nežiūrint Ekume
ninių suvažiavimų nutarimų, jo 
aspiracijom ir tautinėm tradici
jom tebėra abejinga.

Konferencijos dalyvių bendra 
nuomone, tautinių mažumų rei
kalai nei kiek nepagerėjo su 
krašto administracijos pasikei
timu. Pasirodo, kad prieš kiek 
laiko, viceprezidentas W. Mon- 
dale labai nustebo sužinojęs, kad 
Baltuosiuose Rūmuose nėra 
patarėjo etniniam reikalam, ta
čiau dar labiau stebina faktas, 
kad jis iki šiol to nežinojęs.

Ar toks patarėjo postas kaip 
buvo respublikonų administ
racijos laiku, būtų naudingas, 
susirinkusiųjų nuomonės pa
sidalino. Dauguma pripaži
no, kad tai buvo daugiau sim
bolinis ir daugiau naudos su
teikęs respublikonų partijai nei 
tautinėm mažumom, tačiau šian
dieną neturima net tokio ryšio 
su prezidentu ir tenka eiti per 
įvairių agentūrų biurokratus.

Blogiausia, kad kai kurie 
veiksmai, liečiantieji tautinių 
grupių interesus atliekami val
dinių įstaigų ar agentūrų, visiš
kai apie tai nepainformuojant 
suinteresuotas tautines grupes. 
Vengrų atstovas nurodė pavyz
dį, kad buvo sudarytas vadina
mo Taikos Korpuso (Peace 
Corps) savanorių būrys siun
timui į Vengriją, gi Amerikos 
vengrai apie tai net nežinoję. 

Į Ukrainą, pagal pasikeitimo stu
dentais programą, siunčiami stu
dentai, bet Amerikos ukrainie
čių bendruomenė neatsiklausia
ma kokius studentus ji norėtų 
matyti siunčiamus į savo tėvų 
žemę.

Lenkų atstovė išreiškė susirū
pinimą dėl “etnikių” moterų 
diskriminacijos valdiškuose dar
buose ir privačioj industrijoj. 
Tiesa, kad pagal EEO nuosta
tus, ypač remiantis Federalinio 
statuto VII paragrafo ketvirtąja 
papildyta taisykle, valdžia gali 
imtis priemonių prieš darbda
vius, pasireiškusius diskrimina
cija. To pasėkoj juodosiom mo
terim žymiai atsivėrę durys, ta
čiau padėtis nieko nepagerėjusi 
baltųjų “etnikių” atžvilgiu.

Konferencijos dalyviai nutarė 
veikti, kad jų atstovaujamos 
tautinės grupės remtų prez. Car
terį žmogaus teisių reikalu tiek 
užsienio, tiek vidaus politikoj. 
Taip pat buvo priimtas Juozo 
Gailos pasiūlymas įkurti tauti
nių grupių organizaciją su cent
riniu komitetu Washingtone. 
Organizacijos uždavinys būtų 
atstovauti tautinėm grupėm val
džios įstaigose ir apskritai ginti 
jų reikalus.

Rimas Česonis pasiūlė, kad 
centrinis komitetas būtų sudary
tas dvejopos paskirties: vieti
niam reikalam ir tarptautiniam, 
pastebėdamas, kad net šioj kon
ferencijoj dalyvių interesai gero
kai skyrėsi. Vidurio Europos ir 
lotynų kilmės amerikiečiai yra 
daugiau suinteresuoti diskrimi
nacija darbuose ir apskritai vidi
nėmis šio krašto problemomis 
kas liečia tautines mažumas. Ry-
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Petras vėl pakvietė pietų. Re
tai praeina mėnuo, kad neprisi
mintų manęs. Kartais pasišaukia 
priešpiečių į gerą restoraną, daž
niausiai į Šekspyrą arba Hof- 
brau. Į tą kviečiasi, kai užsi
nori gero alaus. Jis ir man 
tą vokiško alaus gerumą nori 
įkalbėti ir būna nepatenkintas, 
kai pasakau, jog po ano, kurį 
mano tėvas gamindavo, kiekvie
nas kitas yra tik birbilas. Bet 
vis tiek, kai noriu užmokėti, jis 
sulaiko mano ranką.

— Tau skolos vis tiek nieka
da neatsilyginsiu, — pasako 
ir sąskaitą paima pats.

Nenustebčiau, jeigu ir sužino
čiau, kad tas sąskaitėles jis pri
jungia prie fabrikėlio išlaidų. 
Gal ir tikrai prijungia, nes pasi
kalbėjimą dažniausiai užbaigia 
staigiu klausimu “Kaip manai, 
ką man dabar reikėtų daryti?”, 
o po to išdėsto kokią bėdą ar 
kilusį kokį neaiškumą su darbi
ninkais. Ką galiu patarti? Seniai 
tame fabrikėlyje nebedirbu ir 
jau antrus metus tempiu pensi
ninko dienas, bet jam gal toks 
klausimas palengvina pietų iš
laidas įsprausti į atitinkamą mo

kestinės formos grafą, kad ir 
konsultavimo išlaidas. Man pa

čiam atrodo, jog su manim susi
tikti jį verčia jeigu jau ne sena 
bičiulystė, tai savos kalbos 
nostalgija. Per tiek metų, žino
ma, pakankamai pramoko 
amerikietiškai, bet tik forma
liems kasdienos reikalams. Ne 
širdžiai atverti. Tam reikia žo
džių, kuriuose varteisi nuo pat 
gimimo dienos. Varteisi jų gau
sume dar net nesugaudydamas, 
ką kuris reiškia. Ir dėjai juos 
savo žodynan tik todėl, kad jie 
taip smagiai prie liežuvio lipo.

Bet tą dieną pietums, atrodė, 
buvo visiškai ypatinga proga, 
nes pasikvietė ne į restoraną, o 
į namus. Užbaigimo ir išsiun
timo skyriaus prižiūrėtojas sa
vaitei buvo išvažiavęs į Kanadą, 
tenai nuvertė briedį ir vieną 
šlaunį atrėžė prezidentui.

— Ar kada valgei briedienos?
— pasitikęs paklausė?

— Nežinau net kaip atrodo.
— Šiandien ne tik pamatysi, 

bet gausi ir paragauti. Ką čia pa
ragauti! Galėsi prisikimšti, kiek 
telpa, ir dar namo sumuštiniams 
parsinešti.

— Matai, norėjai man baigimo 
skyrių užkrauti. Aš briedžio tik
rai nebūčiau parvežęs, — nusi
juokiau.

— Gal ir ne . . . Bet vis dėlto 
gaila, kad išėjai dideliems po
nams tarnauti. Ir ką iš to turi? 
Išstūmė pensijon ir daugiau ne
bepažįsta. Čia būtum visiškai 
kitaip susitvarkęs.

Mudviejų pažintis labai sena. 
Net nesutariam, kada pirmą sykį 
susitikom. Mano tėvai gyveno 
pamiškėje ant dviejų dešim
tinių, jo tėvai kaime valdė dubą. 
Kartu baigėm pradžios mokyk
lą, ir jo tėvas abu kartu nuve
žė į progimnaziją. Man mokykla 
buvo viskas, bet ne jam. Namie 
jis galėjo valandomis knibinėtis 
apie kuliamąją, apie arpą, dėdės 
Mykolo kalvėje galėjo žaizdrą 
dumti. Už dūmimą tas leisdavo 
paimti plaktuką į rankas ir 
parodydavo, kaip iš karštos gele
žies galima vinį iškalti, o čia rei
kėjo sėdėti ir sėdėti nosį į kny
gą įbedus. Bet ir čia jis susi
rado savo. Jau nuo antros kla
sės daugiau laisvalaikio prabū
davo Ūso dirbtuvėlėje, negu 
prie knygų. Kartais net ir vieną 
kitą pamoką ar net ir visą die
ną tam nusukdavo. Ūsas jį irgi 
mėgo. Gal todėl, kad neturėjo 
savo vaikų, o gal ir todėl, kad 
Petriukas tikrai buvo nagingas. 
Būdamas trečioje klasėje, jau su
gebėjo pataisyti žadintuvus, gra
žiai ištiesindavo susimėčiusį 
dviračio ratą, sumegzdavo nu
trūkusią grandinę, kaip nieką 

sutvarkydavo sugedusias durų 
spynas.

Prie dirbtuvėlės Ūsas laikė ir 
keletą dviračių, kuriuos mums 
nuomodavo po pusę lito už 
valandą. Kaip nors suspausda- 
vom puslitį, ir bėgam pas Ūsą. 
Kai Petras įgudo į visokius 
pataisymus, man irgi buvo leng
viau: parašydavau jam namų 
darbus, papasakodavau istoriją, 
geografiją, gamtą, tik prie ma
tematikos nereikėjo pirštų kišti, 
uždavinius jis greičiau spręsda
vo už pačią mokytoją. Už tuos 
darbus galėjau važinėti dviračiu, 
kada tik panorėdavau.

Nuo ketvirtos klasės persi- 
skyrėm. Aš išvažiavau toliau į 
gimnaziją, paskum į universi
tetą, o jis pasiliko pas Ūsą. 
Tėvam buvo lyg vėzdu per 
galvą. Abu tikėjosi, kad iš 
Petriuko išeis kunigas arba ma

žiausia daktaras ar advokatas, o 
jis įknibo į šaltkalvystę. Vėliau į- 
sirengė visiškai padorią dirb
tuvę, lyg ir mažą fabrikėlį. Ir 
pinigų atsirado į valias. Tada tai 
ir tėvai atsileido. Net pasidi
džiuodavo, kad sūnus gyvena iš 
savo rankų ir savo galvos daug 
patogiau, negu koks advokatas 
ar daktaras. Tą girdėdavau tik 
iš saviškių. Pačiam neteko maty
ti nei jo fabrikėlio, nei jo paties. 
Susitikau tik Vokietijoje. Čia 
radau vienoje stovykloje bemo
kantį jaunimą šaltkalvystės, bet 
kartu ir netekusį komiteto malo
nės, nes buvo sumetęs skudurus 
su vokietuke. Kai pajudėjom į 

Ameriką, jis pasiliko. Giminių, 
kurie pasirūpintų darbo sutarti
mis, čia neturėjo, o per organi
zacijas komitetas neprileido. Sa
kė: “Vokiečių į Ameriką mes tai 
jau nevešime. Jeigu nori va
žiuoti, tegu patys randa kelią.”

Atsimenu, nuėjau atsisveikin
ti. Radau abu namie. Žmona ant 
geležinės krosnelės čirškino va
karienę, jis prakimšo kiršvase- 
rio butelį. Sakė tam, kad vėjas 
laivą tiesiau laikytų.

— Tai kaip tu? Jokių vilčių?
— pagaliau paklausiau.

Petras tik patraukė pečiais.
— Pragyvensiu ir čia.
— Nežinau, kaip pats tenai gy

vensiu, bet vis tiek mėginsiu ta
ve parsitraukti, tik pasimokyk 
angliškai, kad pirmos dienos ne
būtų tokios sunkios, — ne tai 
prižadėjau, ne tai drąsinau.

— E! — numojo ranka. — 
Atėjo ruskis, buvau pradėjęs mo
kytis rusiškai. Sakiau, kai susi-' 
šnekėsiu, gal dirbtuvės neatims. 
Vis tiek atėmė. Ir jeigu laiku 
nebūčiau išėjęs į krūmus, seniai 
gal nuo Stalino saulės ir kaulai 
būtų Sibiro taigose pabalę. Pas
kum reikėjo mokytis vokiškai. 
Pats žinai, kad su kalbom man 
nelengva. Su Hilde jau susišne
ku. Ne taip, kaip reikėtų, bet 
susiprantam. Kiek čia tos šnekos 
vyrui su moterimi tereikia, — 
mėgino juokauti.

— Tai į Ameriką net nesi
rengi?

— Kad nėra per kur. Pats ma
tai. Norėjau, bet komiteto ponai 

pasakė — ne! Ne, tai tegu bū- 
nie ir ne. Kad vokietuke pasitai
kė prie širdies, tu jau nebe lietu
vis. Ne lietuvis — ne lietuvis, 
tegu jau būnie ir taip.

— Petrai, tegu jie sau . . . Ži
nau, kad ir pikta, ir skaudu, 
bet aš pasirūpinsiu. Tu galvoji, 
kad iš akių ir iš minties.

— Negalvoju. Bet ar manai, 
kad tenai jau pakepti pyragai 
laukia? Tik atvažiuok, tik trauk 
iš krosnies ir tašyk pasigarsiuo- 
damas.

— Kas tau ant ližės prikrovęs 
gardėsius kiš, — įterpiau. — To
kio krašto niekas dar neatrado. 
Bet žmonės nuvažiavo ir gyve
na. Ir dar kokie nugrubna
giai gyvena. Aš pats še irgi gal
voju kaip nors manytis, o nė vi
nies nesugebu įkalti neužlenkęs.

— Moki kalbą.
— Kalbą . . . Ten kiekvienas 

ją moka geriau už piane. Reikia 
mokėti ką nors dirbti, ne kal
bą. O ką aš moku?

Tuo tarpu Hildė atnešė pa
keptų kiaušinių su spirgančiais 
lašiniais. Paskum kavos.

Ji buvo smulkutė, kaip žais
lelis, bet nuostabiai graži, ir da
rėsi dar gražesnė, kai su kiek
vienu žodžiu veidas tvieskėsi 
gyvumo pilna šypsena. Ir balsas 
buvo žemas, minkštas, kaip tam
sus aksomas. Tik keletą minučių 
pašnekėjus, jau buvo aišku, ko
dėl toji vokietuke taip jam pasi
taikė prie širdies.

(Bus daugiau)
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— Ateitininkų Federacijos ta

rybos, išrinktos gegužės mėnesį, 
pirmoji sesija bus rugpiūčio 6 
Dainavos stovyklavietėj. Bus su
daromi tarybos vykdomieji orga
nai ir aptariami tolimesni tary
bos rėmai.

— Solistas Ričardas Daunoras 
netrukus atvyks į Ameriką ir 
koncertuos IV PLJ kongreso 
naudai. Pirmas koncertas prama
tytas Chicagoj rugpiūčio 28 — 
ruošia PLJS Ryšių centras, ant
ras rugsėjo 10-11 Detroite — 
ruošia LJS vienetas. Po to vyks į 
Kanadą ir rugsėjo 17 koncertuos 
Hamiltone, o rugsėjo 18 — 
Toronte.
— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijinė savaitė Dainavoj šie
met įvyks rugpiūčio 7-14.

— Solistei Juozei Augaitytei, 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos Philadelphijos klubo pir
mininkei, liepos 21 padaryta šir
dies operacija. Po sėkmingos 
operacijos ligonė sveiksta Me- 
dical College of Perina ligoni
nėj. (Kambarys 305 — F. 3300 
Henry Avė., Philadelphia, Pa. 
19129).

— Kompozitoriaus Bruno 
Markaičio, SJ, muzikinys kūri
nys “Pilnatis”, įkvėpimą gavęs 
Bernardo Brazdžionio kūryboj, 
pirmą kartą bus atliktas Califor
nijos Lietuvių dienos programoj/1 
kurią organizuoja LB Los Ange
les apygarda ir apylinkės rug
sėjo 24. Premjeros atlikime da
lyvauja solistai Birutė ir Rim
tautas Dabšiai, Janina Čeka- 
nauskienė, Stasė Pautienienė ir 
Antanas Pavasaris, palydimi ke
lių instrumentalistų, taip pat 
pianistė Raimonda Apeikytė.

— Jewish Bulletin, San Fran- 
cisco, Calif., liepos 17 išspaus
dino straipsnį apie žydų kultū
ros istoriją Lietuvoj. Vilnius va
dinamas “Lietuvos Jeruzale”.

— Kun. Juozas, Šeškevičius at
vyksta iš Sao Paulo, Brazilijos, 
dalyvauti Ateitininkų federaci
jos tarybos sesijoj rugpiūčio 6 
Dainavos stovyklavietėj. Aplan
kęs lietuvių kolonijas, svečias 
vyks į Ateitininkų kongresą Cle- 
velande.

— Kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, Londono Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas, bir
želio 19 kukliai minėjo savo 
kunigystės 45-rių metų sukaktį, 
o birželio 30-70 metų amžiaus' 
sukaktį. Kun. J. Sakevičius Lie
tuvoj yra dirbęs Marijampolės 
parapijoj ir Marijonų gimnazijoj. 
Romoj gilino studijas, ilgą laiką 
buvo generalinės tarybos sekre
torius. Amerikoj kurį laiką buvo 
Marian Hills vienuolyno vy
resnysis. Laivo redaktorius, Šv. 
Kryžiaus ligoninės kapelionas ir 
kitose pareigose.

— Ateitininkų kongrese kun. 
dr. Kęstutis Trimakas vado
vaus simpoziumui tema “Gyvoji 
dvasia — kelias į krikščioniš
kąjį atsinaujinimą”. Kiti kalbėto
jai bus kun. Antanas Rubšys, 
sesuo Ona Mikailaitė, dr. Vytau
tas Vygantas ir kun. Jurgis Ša- 
rauskas. Ateitininkų kongresas 
vyks rugsėjo l-4Clevelande, 
Ohio.

— Dr. V. Klemas nuo liepos 
1 vieneriem metam gyventi per
sikėlė į Washingtoną, kur jis pra
leis savo “sabbatical” NSF įstai
goj. Trečiojo mokslo ir kūrybos 
simpoziumo reikalais į prof. 
Klemą kreiptis naujais adresais. 
Namų adresas: 4521 Harling La
ne, Bethesda, MD 20014. Rašti
nės adresas: Division of 
International Programs, Nation- 
al Science Foundation, Wash- 
ington, D.C. 20550. Telef. 202, 
634-7930.

— V. s. kun. Antanas Saų- 
laitis, SJ, dalyvaus vyr. skaučių 
gintarių, skautų vyčių ir jūrų 
budžių sąskrydy, kuris įvyks 
rugsėjo 2-5 Dainavoj. Jis paro
dys filmų ir papasakos apie sa
vo keliones Brazilijoj.

— Laimutė Laukaitytė įstojo 
į Australijos laivyną kvalifikuota 
gailestingąja seserimi. Neseniai 
ji buvo pakelta į jaunesnės lei- 
tenantės laipsnį.

DIDELIO DARBO PABAIGTUVĖS
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

ST. SANTVARAS

Rųsų aneksuotoj Lietuvoj 
1957, vadinamo atodrėkio metu, 
pradėta spausdinti ir išleista 
Kosto Korsako redaguota, būrio 
autorių parašyta penkių stambių 
tomų Lietuvių literatūros isto
rija. Vertingi ir gana objektyvūs 
darbai tame veikale yra senoji 
lietuvių literatūra, o po to jau 
daug kas pradeda sukelti ne
menkų abejonių. Pr. Naujokaitis 
apie tą veikalą kalba įžvalgiai ir 
teisingai: “Tai akademinio lygio 
veikalas, tačiau turįs žymių trū
kumų: pirma, jis neapima visos 
lietuvių literatūros, nes visai ig
noruoja išeivijoje sukurtus kū
rinius, o jų autorius, jei kiek ir 
liečia, tai tik neigiamai, ten
dencingai; antra, marksistinė 
metodologija, reikalaudama lite
ratūros faktus rišti su marksisti
ne istorijos samprata, ir literatū
ros istoriją spaudžia į dirbtines 
schemas, literatūrai primeta to
kias kryptis ir interpretacijas, 
kurios prieštarauja tikrovei ir iš
kreipia lietuvių literatūros 
veidą, ieško marksistinės revo
liucijos pradų ten, kur jų visai 
nebuvo, primeta autoriams idė
jų ribotumą, iškreiptai aiškina 
psichologinius ir idėjinius prieš
taravimus. Dėl to tų penkių 
tomų negalime laikyti objekty
via ir pilna lietuvių literatūros 
istorija.”

-o-
Man regis, vienas iš akstinų, 

kurie paskatino Pr. Naujokaitį 
imtis tikrai sudėtingo ir atsakin
go darbo, yra tai, kad okupuotoj 
Lietuvoj išleisti Liet, literatūros 
istorijos penki tomai nėra objek
tyvi ir pilna lietuvių literatūros 
istorija. Atseit, mūsų gerbiamas 
Pr. Naujokaitis ant savo pečių 
užsikrovė itin sunkią naštą: kiek 
vieno žmogaus jėgom įveikiama, 
jis ryžosi parašyti objektyvią ir 
pilną Lietuvių literatūros istori
ją! Turėdami prieš akis mūsų 
grožinės literatūros išgyventą 
laiką ir kūrybinio darbo sąly
gas, literatūrines kryptis bei sro
ves ir gausų kiekį rašytojų, dau
giau ar mažiau savaimingai pasi
reiškusių, berods, neturėtume 
pretenduoti, kad Pr. Naujokaičio 
mokslinis darbas būtų absoliuti 
tobulybė, nesgi ir dalyko žino
vai ne kiekviename savo veikalo 
puslapy būna objektyvūs ir to
buli.

Rašant tokio pobūdžio ir to
kios didelės apimties veikalą, 
be abejonės, yra labai svarbi

TAUTINĖS 
GRUPĖS 
JUNGIASI
(atkelta iš 3 psl.) I 
tų Europos kilmės amerikiečiai, 
kurių kraštai už geležinės už
dangos, pirmumą teikia JAV už
sienio politikos reikalam.

Cenntrinio komiteto sudary
mu rūpinsis Victoria Mongardo, 
NCUEA direktorė etninių gru
pių reikalam. Ji, J. Carterio kan
didatavimo į prezidentus metu, 
dirbo jo rinkiminiame štabe pa
laikydama ryšius su tautinėmis 
grupėmis ir jos talka JAV LB at
stovai išgavo pasimatymą su J. 
Carteriu, kurio metu busimasis 
prezidentas buvo plačiai supa
žindintas su pavergtosios Lietu
vos ir Amerikos lietuvių reika
lais.

Tenka pažymėti, kad Wa- 
shingtono biurokratai yra pajutę 
tautinių grupių nepasitenkinimą 
permažai jom rodomu dėmesiu 
ir tam tikrą nusivylimą naująja 
administracija. Rugpiūčio 2 
VVashingtone šaukiama kita tau
tinių grupių konferencija. Šią 
konferenciją ruošia Democratic 
National Committee tautybių ta
ryba (Nationalities Council), 
kuriai dabar vadovauja Robert
F. Wagner. Konferencijoj prane
šimus padarys eilė valdžios 
atstovų ir taip pat numatytas se
minaras (The National Leader- 
ship Forum and Seminar). Į šią 
konferenciją yra pakviesti ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos atstovai.

Juozas Gaila

Poetas Stasys Santvaras, šio straipsnio autorius, 
kuriam gegužės 27 suėjo 75 metai.

darbo metodologija. Pats Pr. 
Naujokaitis apie tai taip rašo: 
“Veikale plačiau sustojama prie 
biografinio, bibliografinio ele
mento, prie kūrinių analizės. 
Duodamos ir bendros laikotar
pių apžvalgos, atskleidžiamas 
kultūrinis-visuomeninis fonas. 
Paliečiami ir tokie dalykai, kurie 
tiesiogiai nepriklauso literatūros 
istorijai, o yra tik bendros kul
tūros reiškiniai.”

Ir čia pat autorius truputį pla
tėliau savo darbo apimtį paryš
kina: “Literatūros istorijos skirs
tymas laikotarpiais yra reliaty
vus dalykas. Jis priklauso nuo 
pagrindo, kuriuo skirstoma. 
Šiame veikale periodizacija re
miasi mūsų literatūros kryptimis 
ir generacijomis. Periodai yra ne 
vienodo.'ilgumo.' Pirmoji- dalis' 
apima labai >ilgą daikotarpį. (16- 
18 amžius). Šio ilgo laikotarpio 
pagrindinis literatūros bruožas 
buvo praktiniai religijos ir lietu
vių kalbos reikalai. Net ir ne
gausūs pasaulietinės literatūros 
kūriniai buvo tampriai susiję 
su tais pačiais praktiniais užda
viniais. Antroje dalyje liečiami 
literatūriniai faktai nuo 19 a. 
pradžios iki “Aušros” pasiro
dymo. Tai laikotarpis, kai gro
žinė literatūra jau yra išėjusi į 
pirmąjį kūrybos planą, bet neuž
mirštant taip pat religinių, di
daktinių ir kalbinių reikalų. 
Praktinis kūrybos akstinas ir čia 
dar tebėra vyraujantis principas. 
Trečioji dalis apima, palyginti, 
trumpą — tik 20 metų laikotar
pį — lietuvių tautinį atgimimą. 
Sąmoningai šis laikotarpis už
baigiamas Maironiu — to laiko-“ 
tarpio kūrybine ir idėjine vir
šūne, nors chronologiškai Mai
ronis pradėjo reikštis ne po Ku
dirkos, Vaičaičio, Pietario ir 
kitų, bet net anksčiau ar lygia
grečiai su jais. Ketvirtoji 
dalis apima estetinės-individua- 
listinės krypties pirmąjį laiko
tarpį — nuo 1907 iki 1928 m. 
Penktoji dalis apžvelgia ant
rąjį estetinės - individualistinės 
krypties laikotarpį — nuo 1928 
iki 1944 m. Šeštoji dalis skirta 
išeivijoje išaugusiai kūrėjų kar
tai. Septintoji dalis mėgina pra
skleisti geležinę uždangą ir ver
tinti okupuotoje Lietuvoje išau
gusią rašytojų kartą.”

Esu tikras, pora paties Pr. 
Naujokaičio paaiškinimų įvedė 
mus ne tik į jo darbo metodo
logiją, bet ir į tuos plačius 
laukus, kuriuose pradėjo reikš
tis, augo ir brendo mūsų gro
žinė literatūra.

-o-
Biografiniai ir bibliografi

niai elementai, kaip juos vadina 
Lietuvių literatūros istorijos au
torius, yra tokia milžiniška giria, 
kurioje tikrai nebūtų sunku pa
klysti. Su atsidėjimu peržvelgęs 
2308 puslapius, iš karto supra
tau, kad, norėdamas surasti vie
ną ar kitą klaidelę gausybėje pa
vardžių, datų ir knygų pavadi
nimų, turėtum žmogus porą- 

trejetą mėnesių rimtai padirbėti; 
Galimas dalykas, kad Pr. Nau
jokaitis biografijose ir bibliogra
fijose vieno kito paklydimo ne
išvengė, tik aš negalvoju, jog tai 
yra amžini ir nepataisomi daly
kai.

Lietuvių rašytojų biografi
jas Pr. Naujokaitis parašė 
kondensuotai, sklandžia ir 
gyva kalba. Kiek buvo įma
noma šiose nenormaliose ir 
šaltinių stokojančiose sąlygose, 
jis surinko visus reikšminges
nius biografijų faktus, pasi
stengė nuskaidrinti rašytojų pra
eitą gyvenimo kelią. Ar visi gy
vieji autoriai bus tom biografi
jom patenkinti, žinoma, čia jau 
yra mįslė.

Kai kurių biografinių faktų tei
gimas ar jų interpretacija, nors 
ir paremta^ viešai žinomais ir ta
riamai tikrais duomenimis, sa
vaime aišku, negali išvengti 
istorijos rašytojo subjektyvaus 
požiūrio, tik dėl to tie faktai 
vienu ar kitu atveju negali būti 
absoliuti tiesa. Man, pvz., už
kliuvo Vinco Mykolaičio-Putino 
biografijos paskutiniojo gyveni
mo dešimtmečio įvykiai bei iš
gyvenimai.

(Bus daugiau)
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— Šio pavasario vadinamose 
muzikos perklausose buvo iš
skirti ir įvertinti kelių lietuvių 
kompozitorių nauji kūriniai: An
tano Račiūno sonata smuikui ir 

fortepionui. Perklausoj kūrinį 
atliko J. Dvarionas ir A. Dvario
naitė. Teigiamai įvertintos ir 
V. Juozapaičio “keturios akvare
lės” balsui ir fortepionui. Dai
nom panaudoti keturi S. Nėries 
eilėraščiai: Saulėleidis, Tems
tant, Sidabrinė vienuma ir Sida
brinės uogos. Išskirtinnai pažy
mėti F. Bajoro du styginiai kvar
tetai ir harmonizuotos vestuvių 
dainos vokaliniam cikle “Kodėl” 
(5 dainos pagal J. Degutytės 
žodžius). Perklausoj dainas atli
ko solistė G. Kaukaitė su “Lie
tuvos” ansamblio instrumenta
listais. Prie naujų kūrinių pri
klauso ir Z. Venckaus dvi dai
nos moterų ansambliui ir R. 
Astrauskienės “penkios nove
lės” smuikui ir altui.

— Į Palangą vasarą daugybė 
vasarotojų suvažiuoja iš visos 
Sovietų imperijos. Dėl to sten
giamasi svečius linksminti ge
rais koncertais. Štai liepos 3 Lie
tuvos Valstybinės filharmonijos 
simfoninis orkestras, diriguo
jamas J. Domarko, grojo J. 
Štrauso kūrinius. Liepos 4 Paro
dų paviljono kieme grojo Liet. 
Valst. filharmonijos styginis 
kvartetas. Ten pat liepos 5 grojo 
Filharmonijos pučiamųjų kvin
tetas. Liepos 6 Vasaros koncer
tų salėj vėl grojo Liet. Valst. 
filharmonijos orkestras, diri
guojamas Maskvos ruso J. Simo- 
novo. Liepos 8 tam pačiam or
kestrui vėl dirigavo/. Domarkas. 
Talkino smuikininkas solistas R. 
Katilius, fortepionu solo skam
bino L. Lobkova. Dar liepos 7 
Parodų paviljono kieme grojo 
Vilniaus kvartetas. Liepos 10 
filharmonijos simfoniniam kon
certui dirigavo estas E. Klass. 
Tam pačiam orkestrui liepos 13 
dirigavo J. Aleksa. Talkino smui
kininkas solistas J. Dvarionas. 
Tam pačiam orkestrui liepos 15 
dirigavo ukrainietis V. Kožu- 
chari. Liepos 14 Birutės kalno 
papėdėj buvo Justino Marcinke
vičiaus kūrybos vakaras. Kūri
nius skaitė aktorius Laimonas 
Noreika, akomponuojant kank
lėmis (trio).

— Vasarojančios Palangos mu
zikinį gyvenimą ir toliau turtina 
Lietuvos Valst. filharmonijos 
simfoninis orkestras: jis kon-

MŪSŲ SKYRIAI 

mažesni 
Lietuvos 
pianistai,

cerius davė dar liepos 17, 20 
ir 22. Liepos 18 dieną Palangoj 
koncertavo Dono kazokų ir šo
kių ansamblis.

— Druskininkų kurorto lanky
tojus linksmina tik 
muzikiniai vienetai: 
kamerinis orkestras, 
poezijos skaitovai.

— Liepos pradžioj Vilniuje iš
ėjo Vytauto Alseikos tenden- 
cinės publicistikos knyga “Trys 
dešimtmečiai emigracijoje”. 
Kaip žinome, V. Alseika išeivi
joj dirbo Vlike, lietuviškų laik
raščių redakcijose, redagavo 
“Eltos” biuletenį. 1972 grįžo 
į okupuotą Lietuvą ir tuoj buvo 
įjungtas į aktyvią prosovietinę 
propagandą. Knygos ištraukos 
jau anksčiau buvo skelbiamos 
tenykštėj spaudoj. Knyga turi 
350 psl., jos išspausdinta 20,000 
egz. “Gimtajam krašte” pasikal
bėjime pats autorius pasisako, 
kad jam rūpėjo atskleisti “žalin
gą veiklą tų žmonių, ir sluoks
nių, kurie visas pastangas pasky
rė kovai prieš nūdienę Lietuvos 
santvarką, prieš socialistinį 
gyvenimo būdą” (G. kraštas Nr. 
27). Taip pat iš pasikalbėjimo 
matyti, kad knygą spaudai pa
ruošė speciali “Gintaro” redak
cija, su kuria autorius bendra
darbiavo. Įvadą parašė Julius 
Būtėnas. Taigi, atrodo, kad kny
goj paties V. Alseikos mažai ir 
teliko.

— Nuo tradicinių Joninių 
Rambyno kalne lietuviai nenori 
atsisakyti. Šventė mėginama su- 
sovietinti, įvedant Rambyno 
taurės varžybos, kuriose savo jė
gas turi parodyti kaimo kapelos 
ir estradiniai ansambliai. Viso
kios linksmybės, tik be Joninių 
vardo!

— Pavergtoj Lietuvoj baigti 
leisti Kazio Borutos raštai. Iš vi
so jų yra 10 tomų. Juos redaga
vo V. Vilnonytė. Be jau anks
čiau spausdintų K. Borutos kūri
nių atskiromis knygomis čia pa
naudotas ir rankraštinis paliki
mas. “Raštuose” pirmą kartą 
spausdinamas istorinis romanas 
“Sūduoniai”, apybraiža “Sve
čiuose pas Čiurlionius”, taip pat 
dar niekur nespausdinti eilėraš
čiai. Dešimtajam tome išspaus
dinta ir nemaža K. Borutos laiš
kų (net 234), dienoraščio frag
mentai, autobiografijos metme
nys. Tekstą papildo ir 30 foto
grafijų.

Pr. N.
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ŠEŠIOS SAVAITĖS VILNIUJ 
AR DVI ROCHESTERY?

Kasmetiniai šešių savaičių 
lituanistikos kursai Vilniaus uni
versitete, į kuriuos suvažiuoja 
atrinktas lietuvių išeivijos jauni
mas, mūsuose yra sukėlę nema
žą kontraversijų audrą. Šiuos 
Vilniaus kursus, kai kieno dar 
vadinamais “politrukų kursais”, 
yra pasmerkę specialios komisi
jos Vlike, politinių grupių sei
mai ir t.t. Reikia tik stebėtis, kad 
šių pasmerkimų pasėkoj šie kur
sai jau 5-ti metai iš eilės yra 
perpildyti ir daug juose norinčio 
dalyvauti išeivijos jaunimo yra 
nepriimama dėl vietos stokos 
Vilniuj. Iš čia paminėtų davinių, 
matosi, kad išeiviios susirūpi
nimas prieauglio lietuviškumu 
yra tikrai nemenkas, nes studija
vimas Vilniuj, vienaip ar kitaip, 
yra surištas su nemenkomis fi
nansinėmis išlaidomis, tam tik
romis pastangomis į kursus pa
tekti ir pan. Dargi, pasirodo, ir 
tos lituanistikos ten nedaug. Iš
eivijos spaudoj yra skelbiama, 
kad tik maždaug ketvirtis viso 
laiko yra skiriamas lituanistikai. 
Tad kyla klausimas, kodėl čia 
JAV-se rengiamuose lituanisti
kos kursuose nėra jokio dalyvių 
pertekliaus? Pavyzdžiui, į šių 
metų PLJS Ryšių Centro litua
nistikos seminarą iki dabar yra 
pareiškę norą dalyvauti vos dvi 
dešimtys jaunuolių. Čia, žinoma, 
pačių išeivių ir jų spaudos apsi
leidimas, nes smerkiant kursus 
Vilniuj, o jų dalyvius vadinant 
tiesiog bolševikų padlaižiais, vi
suomet užmirštama nurodyti 
kur, rimtai lituanistika besidomį 
jaunuoliai turėtų vykti ir ką da
ryti, kad, studijuojant tėvų pali
kimą, jiem nereiktų kieno nors 
padus laižyti.

Tiesa, išeivijoj tikrai gerų li
tuanistikos kursų, kuriuose būtų 
dėstomas geras kursas ir būtų 
sukurta lietuviška aplinka ir kur 
būtų vartojama išimtinai tik lie
tuvių kalba, net ir studentų tar
pe, deja, beveik nėra. Galime 
paminėti tik jau minėtą Ryšių 
Cėntro sėfninarą. Šis šerpiriaras,'

... riiq .

PAS FLORIDOS
Apdovanoti nusipelnę 

bendruomeninkai
Palm Beach Shores, Fla. Lie

tuvių Bendruomenės Palm 
Beach Courity apylinkės valdy
ba jau antrą kartą savo neil
go gyvavimo istorijoj puikioj 

• Palm Beach Shores gegužinių 
specialioj vietoj, ant pat Atlanto 
kranto, liepos 4 suruošė puikiai 
pavykusią gegužinę — bendruo- 
meninkų pobūvį. Kaip ir dera 
JAV nepriklausomybės dieną, 
už pasišventimą ir atliktus gra
žius darbus stiprinant Lietuvių 
Bendruomenę, Krašto valdyba 
apdovanojo buvusius du pir
muosius Floridos pietrytinio pa
kraščio pirmininkus: LB Auksi
nio Kranto apylinkės pirm. Va
lerijoną Balčiūną ir Palm Beach 
County apyl. pirm. Joną Jaku
bauską. Mindaugo medalius į- 
teikė: Vai. Balčiūnui dabartinis 
tos apylinkės pirm. J. Paškus; gi
J. Jakubauskui Palm Beach 
County apyl. vicepirm. P. Mik
šys. Apdovanotųjų bendruome- 
ninkų žmonom E. Balčiūnienei 

St. Petersburgo lietuviai iš k. Vilčinskienė, J. Jakubauskas, 
Paškuvienė, Vai. Balčiūnas, E. Balčiūnienė, J. Paškus, 

dabartinis Floridos Auksinio Kranto apylinkės pirmininkas, 
ir p. Vilčinskas (iš New Britain). Nuotr. Br. Aušroto

tačiau, jau įvyksta ketvirti metai 
iš eilės ir yra Jaunimo Sąjun
gos ir Lietuvių Bendruomenės 
atkirtis Vilniaus kursam. Ryšių 
Centro seminarą jau nuo pat į- 
sisteitimo finansiškai remia 
PLB, JAV Lietuvių Bendruome
nė, Lietuvių Fondas bei Vidūno 
stipendijų fondas. Šiame semi
nare lituanistikai yra skiriamas 
visas 100% laiko, į jį lengva 
nuvykti, visi norintieji dalyvauti 
yra priimami, kaina labai priei
nama ir užtrunka tik dvi savai
tes. Dargi, dalyvaujant šiame se
minare, galima gauti Kent Statė 
universiteto užskaitus.

Šių metų seminare, kaip vi
suomet, nebus leninizmo nei 
marksizmo, bet grynosios litua
nistikos užtat su kaupu. Visas 
seminaro laikas bus skiriamas 
linksnių mokslui bei stilistikai, 
lietuvių kalbos istorijai, kalbos 
praturtinimui, rašybai, lietuvių 
poezijai ir prozai, mitologijai ir 
tautosakai bei okupuotos Lietu
vos istorijai. Kad visi šie moks
lai pasiektų kursantų protus, tal
kon yra pakviesti tokie specialis
tai kaip dr. A. Klimas, dr. I. 
Maziliauskienė, dr. Z. Reka
šius, dr. M. Gimbutienė, St. 
Barzdukas, S t. Santvaras, kun. J. 
Vaišnys.

Visus, rimtai besidominčius 
lituanistika bei nepatekusius į 
kitus kursus, kviečiame pasinau
doti Ryšių Centro seminaru. Da
lyvaudami šiame seminare su
taupysite daug laiko, pinigo ir 
nebūsite varginami sovietiniais 
“mokslais”. Kaip minėjome, se
minare vietos dar yra, tad ne
delsiant prašome kreiptis į PLJS 
Ryšių Centrą Chicagoj. Telefo
nas: 312 476-0601. Laimingos 
kelionės į Rochesterį ir sėkmin
gų studijų rugpiūčio 14-26!

Romas Kasparas

— Akademinio skautų sąjū
džio narių visuotinis suvažia
vimas šaukiamas rugsėjo 3-5 
Gintaro vasarvietėj. Union Pier,

LIETUVIUS
ir A. Jakubauskienei buvo pri
segti gėlių korsažai.

Šias nuotaikingas bendruome- 
nininkų solidarumo iškilmes 
stebėjo gausus tautiečių būrys, 
kurie netoli šimtinės susirinko 
iš plačios ir tolimos apylinkės; 
buvo svečių iš New Britain ir 
New Yorko valstijos.

Tenka pastebėti, kad ši gegu
žinė buvo sumaniai paįvairinta 
labai turtinga loterija, kuriai do
vanas aukojo visi nuoširdūs 
bendruomenininkai. Loterijos 
pasisekimui daug triūso ir ener
gijos paskyrė P. Banienė, gi sve
čiam skaniai pamaitinti daug pa
sišventimo ir darbo nepagailėjo 
J. Šalkauskienė, L. Petrikonienė 
bei patarnaudama E. Mikšienė.

Už loteriją surinkti pinigai šį 
rudenį bus nusiųsti LB Švieti
mo ir Kultūros Tarybom. Apy
linkės valdyba yra dėkinga vi
siem tolimų ir artimų vietovių 
tautiečiam, savo apsilankymu 
parėmusiem lietuviško solida
rumo veiklą.

A.B.

Albina Lipčienė liepos 8 
JAV LB Connecticut apygar
dos suvažiavime išrinkta LB 
apygardos valdybos pirmi
ninke. Šiuo metu JAV veikia 
10 LB apygardų. LB 25-rių 
metų istorijoj A. Lipčienė 
yra pirmoji moteris, pradė
jusi vadovauti LB apygar
dai. Ji LB veikloj New Ha- 
vene reiškiasi nuo 1963. 
Ten 6 metus ji dirbo litua
nistinėj mokykloj, veikė LB 
vietos apylinkėj, kurioj pas
kutinius dvejus metus buvo 
valdybos pirmininkė, o taip 
pat ir LB Conn. apygardos 
valdyboj. Nuotr. K. Čikoto

KONGR. J. BLANCHARD 
TALKINA BALTŲ ŽYGIUI
Pabaltiečių žygio už žmogaus 

teises egzekutyvinio darbo ko
miteto posėdis su kongresmanu 
J. Blanchard įvyko liepos 9. 
Jame dalyvavo V. Nakas — 
pirm., S. Rudzitis — vicepirm., 
R. Tralla — vicepirm., U. Sipols 
— narys, J. Urbonas ir Ron 
Thayr—Blanchardo talkininkas. 
Kongr. J. Blanchard sutiko ko
mitetą labai nuoširdžiai. Komi
tetas informavo kongr. Blanch
ard apie Žygį. Jis buvo labai nu
stebintas demonstracijos ruoša 
ir pats labai entuziastiškai prisi
dėjo prie posėdžio. Jis pats pa
sisiūlė būti ryšininku tarp Baltų
jų Rūmų ir egzek. darbo komi
teto. Jis pažadėjo asmeniškai su
sisiekti su rep. M. Fenwick ir 
šen. H. Jackson ir taip pat pa
rašyti prezidentui Carter laišką

LIETUVIŲ DIENA 
LAKEWOOD PARKE

63-čioji metinė Lietuvių die
na Lakewood Parke, Barnes- 
ville, Pa., įvyks rugpiūčio 14. 
Šių metų šventės organizatoriai 
yra Lietuvos vyčių Anthracite 
144 kuopa. Šventei vadovauja 
Anna Klizas Vargo.

Šių metų programoj dalyvau
ja Vilijos kvartetas iš New Jer
sey, vadovaujamas Liudo Stuko, 
ir Aušrinės šokėjai iš Philadel- 
phijos, vadovaujami Marijos 
Radikienės. Sęhuylkill County 
50 vaikų choras, vadinamas 
“Marijos varpai”, vadovaujamas 
Ritos Sherokis, giedos lietuviš
kas giesmes.

Programai vadovaus dr. Juo
zas Lobichusky, Mahanoy City 
dantų gydytojas. Pagrindinis

TOUR DEP. DATE CITIES & NO. NIGHTS PRICE*

404 Aug 15 Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2) $1192.00

405 Sep 22 Vilnius (5), Leningrad (1), 
Copenhagen (1)

$872.00

Christmas —
1 New Year Dec. 19 Warsaw (3), Vilnius (5), 

Riga (5), Copenhagen (1)
$1110.00

*Prices based on air fares as of UNION TOURS, INC.
Aprii 1, 1977 and subject to change 6 East 36th Street

New York, N.Y. 10016
Telephone (212) 679-7878

ATEITININKŲ KONGRESAI
Ateitininkų Federacija, jun

gianti sendraugių, studentų ir 
moksleivių sąjungas, iškilmin
gus suvažiavimus, kongresais 
vadinamus, normaliomis gyve
nimo sąlygomis turėtų rengti 
kas penkeri metai, bet nerečiau 
kaip 10 metų. Bet mūsų audrin
gasis šio šimtmečio gyvenimas 
kongresų skaičių smarkiai ap
karpė. Todėl 66 metų ateitinin
kų istorijoj turėjęs būti jau try
liktasis, šis kongresas yra tiktai 
devintasis. Keturis sutrukdė 
okupacijos, karai, trėmimai ir 
emigracija.

Kongresai rengiami minėti 
reikšmingiem įvykiam organiza
cijos, lietuvių ar katalikų gyveni
me, pasisakyti laiko diktuoja
mais klausimais, nustatyti gaires 
ateities veiklai, patikrinti savo 
narių potencialą bei atnaujinti 
aukos dvasią dirbant Dievui, 
Tėvynei ir Tautai.

Pirmasis ateitininkų kongre
sas, įvyks 1920 Kaune, vos ant
rus nepriklausomybės metus gy
venančioj valstybėj, išryškino 
organizacijos pobūdį, išlygino 
ideologinius ir veiklos skirtu
mus.

1925 antrajame kongrese, taip 
pat Kaune, buvo apsvarstyti re
organizacijos ir ideologijos prin
cipai, kurie po dvejų metų Pa
langos reorganizacinėj konfe
rencijoj buvo priimti. Vadinas, 
šiemet sukanka 50 metų nuo tos 
konferencijos, kada ateitininkai 
susiorganizavo į tris bendradar- 

apie šį žygį. Ketvirtadienį, rug
sėjo 22, prieš demonstracijas 
kongr. J. B lanchard ruošia pri
ėmimą egzek. darbo komiteto 
nariam, Pabaltiečių vadam ir 
ypatingai nusipelniusiem de
monstracijų ruošėjam. Į priė
mimą kongresmanas kviečia se
natorius, kongresmanus ir kitus 
žymesnius Washingtono žmo
nes. Kongresmanas dar davė 
eilę pasiūlymų apie programos 
eigą ir ryšį su spauda.

Susirinkimas tesėsi pusantros 
valandos. Baigiant posėdį, kong. 
J. Blanchard pasiūlė, kad komi
tetas vėl susitiktų su juo rugpiū
čio mėnesį peržvelgti padarytus 
darbus ir aptarti tolimesnį varbą.

Pabaltiečių Žygio už 
Žmogaus Teises 
egsekutyvinis darbo komitetas

kalbėtojas bus kun. Kazimieras 
Pugevičius, Lietuvių Katalikų 
Tarnybos prezidentas ir Reli
ginės Šalpos vedėjas. Lietuvos 
vyčių 144 kuopos prezidentė 
Bernice Mikatavage ir kult, rei
kalų vadovė Mary Koons kal
bės lietuvių kultūros reikalais.

Apskrities vyriausybė pa
skelbs rugpiūčio 14 kaip spe
cialią Lietuvių dieną. Praneš 
komisionierius Albertas J. Ma
rtinis.

Šventės invokaciją sukalbės 
prel. Juozas Neverauskas, She- 
nandoah, Pa., kuriam ši diena 
ypatingai dedikuojama. Palaimi
nimą suteiks kun. Al. Bartkus, 
S t. Clair, Lietuvos vyčių kuo
pos dvasios vadas. 

VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS AND f/Tf

biaujančias sendraugių, studen
tų ir moksleivių sąjungas.

Tretysis kongresas 1930 Kau
ne minėjo ateitininkų sąjūdžio 
20 metų, Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties ir šv. Augustino 
1500 metų mirties sukaktis.

Ketvirtasis ateitininkų kong
resas, sušauktas Telšiuose, pra
ėjo “Pasukti Lietuvos laikrodį 
šimtu metų pirmyn” ženklu ir 
nuotaika . Kongresas buvo nu
matytas sušaukti Klaipėdoj, no
rint atkreipti didesnį lietuvių 
susidomėjimą Lietuvos pajūriu, 
bet dėl susidariusių įtemptų po
litinių sąlygų ten negalėjo įvykti.

1940 metų penktuoju kong
resu Vilniuj norėta pasidžiaugti 
sugrįžusią mūsų amžinąja sosti
ne. Sovietų invazija nebeleido 
penktajam kongresui virsti rea
lybe. Tad penktasis kongresas į- 
vyko jau svetimoj žemėj, Chica
goj po 19 metų, 1954. Šiame 
kongrese ateitininkai pabrėžė 
savo ryžtą darbu ir auka jungtis 
į lietuvių tautos rezistenciją ir 
telkti visas jėgas savo gyvybei 
išlaikyti. Čia buvo priimta nauja 
konstitucija, pritaikinta naujom 
gyvenimo sąlygom.

Šeštasis kongresas, taip pat 
įvykęs Chicagoj 1960, praėjo šū
kiu “Ištikimybė Kristui, ištiki
mybė Lietuvai”. Šiame kong
rese jau stipriai pasireiškė nau
joji ateitininkų karta, subrendusi 
ir išsimokslinusi svetur.

Septintajam kongresui, įvyku
siam 1965 Toronte, Kanadoj, pa
sirinktas šūkis: “Atvirumas lai
kui, ištikimybė idealui.”

1970 ateitininkų aštuntasis 
kongresas vėl sugrįžo Chicagon, 
prieš tai turėjęs sėkmingą 
prieškongresinę stovyklą Dai
navoj. Šis kongresas paminėjo 60 
metų ateitininkijos sukaktį, kur 
pabrėžta ateitininkų angažavi- 
masis Kristui ir Lietuvai: Žmo
gus — kūrėjas Dievo rankose.

Devintasis kongresas vyksta 
Clevelande 1977 rugsėjo 1-4. 
Jam parinktas šūkis: “Liudy
kime Kristų ir savąją tautą”. 
Tautos gyvybės išlaikymas Sve
tur gali turėti lemiamos reikšmės 
mūsų Tėvynės Lietuvos naujam 
prisikėlimui ir laisvei.

V. Rociūnas

- Tautodailės paroda rengia
ma Ateitininkų kongreso metu 
Clevelande rugsėjo 1-4 Bond 
Court viešbuty, miesto centre, 
kur vyks pagrindiniai kongreso 
renginiai. Žinomi tautodailinin
kai Juozas Jasiūnas ir Viktoras 
Veselka iš Detroito išstatys savo 
tautinių motyvų audinių ir me
džio drožinių. Abu menininkai 
savo darbus buvo išstatę Eucha
ristinio kongreso Philadelphijoj 
parodų salėj pereitų metų rug
piūčio 1-8. Parodą aplankė tūks
tančiai Eucharistinio kongreso 
dalyvių. Susilaukta gražių atsi
liepimų.

Prieš programą bus bendras 
lietuviškas dainavimas, kuriam 
vadovaus Juozas Yanulaitis. Po 
programos bus šokiai.

Šventės vadovė Anna Klizas 
Vargo tikisi, kad šiais metais da
lyvių bus 10,000 su viršum.

Specialios lietuviškos mišios 
bus aukojamos Šv. Kazimiero 
bažnyčioj, St. Clair, ir Šv. Jur
gio bažnyčioj, Shenandoah, už 
kenčiančią Lietuvos Bažnyčią.

IVISUR
— IX ateitininkų kongreso 

atidarymo mišias rugsėjo 2 
penktadienį, aukos vysk. Char- 
les A. Salatka, pamokslą pasakys 
kun. dr. Antanas Paškus. Rugsė
jo 3, šeštadienį, mišias aukos 
vysk. Antanas Deksnys, o rugsė
jo 4 mišias aukos ir pamokslą 
pasakys vysk. V. Brizgys.

— Kun. Albinas Spurgis, MIC, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
Adelaidėj klebonas, minėjo 45 
metų kunigystės sukaktį. Šia 
proga surengtame pagerbime 
dalyvavo apie 100 asmenų. LB 
vardu sukaktuvininką sveikino 
V. Neverauskas, ramovėnų var
du — K. Taparas. Choras padai
navo jam specialiai skirtų dainų.

— Naujas lietuviškas kryžius
— koplytstulpis buvo neseniai 
pastatytas Chicagos Jaunimo 
Centro sodely. Jį pas A. Pas- 
kočimą užsakė Chicagos jūrų 
skautai, ilgamečio savo jūros 
skauto kun. sktn. Jono Raibužio 
atminimui. Tai jau trečias pa
minklas Jaunimo Centro sodely. 
Jo iškilmingas pašventinimas 
bus šį rudenį.

— “Ateitininkų keliu” leidinį 
paruošė PLB garbės pirminin
kas, pedagotas, autorius ir re
daktorius Stasys Barzdukas. 
Knyga išleidžiama Ateitininkų 
IX-jo kongreso proga ir turės per 
2Q0 psl. Šis jubiliejinis leidinys 
turi šiuos skyrius: Dienų ir dar
bų kelias, Užgesusių žiburių 
šviesa, Pirmtakų žingsniai sve
tur, Dabarties veiklos baruose, 
Ateitininkų artimieji kaimynai, 
Ateitininkai savo bendruomenė
je ir visuomenėje, Veteranų jau
nų dienų atsiminimų pluokšte- 
liai, Ateitininkų principas ir gy
venimas. Knyga gausiai iliust
ruota. Puiki dovana ne tik ateiti
ninkam, bet ir visai mūsų skai
tančiai visuomenei.

— Maestro Alfonso Mikulskio, 
Čiurlionio ansamblio vadovo ir 
kompozitoriaus mišios Už ken
čiančią Lietuvą bus pirmą kartą 
atliekamos Clevelande Ateiti
ninkų kongrese Šv. Jono kated
roj rugsėjo 4 d., 2 vai. p.p. 
Mišias aukos ir pamokslą pasa
kys vysk. Vincentas Brizgys.

— Adelaidės Lietuvių Jauni
mo Sąjungos skyrius kartu su 
latviais ir estais latvių namuose 
suorganizavo “Baltų jaunimo se
minarą”. Paskaitose liestos baltų 
kraštų ir išeivijos problemos: 
Įvadas į baltų kraštų istoriją, Ke
lionės į baltų kraštus, Žmogaus 
teisių pažeidimas baltų kraštuo
se, Kultūrinis pasikeitimas su ki
tomis tautybėmis ir kt. Atskiram 
leidiny išspausdintos visos pa
skaitos ir seminaro protokolai. 
Planuojama surengti ir daugiau 
panašių seminarų.

— Dr. Kazys Ambrozaitis pir
mininkauja III Mokslo ir kūry
bos simpoziumo technikiniam 
komitetui, į kurį dar įeina vi
cepirmininkas J. Rinkevičius, 
sekr. Pr. Masilionienė, ižd. K. 
Barzdukas.

— Šventasis narvas — taip 
vadinasi naujausias Algirdo 
Landsbergio veikalas. Tai yra 
dviejų veiksmų darnia, kuri bus 
suvaidinta IX-tame ateitininkų 
kongrese Clevelande Darbo 
dienos savaitgalį. Chicagoj jau 
pradėti pirmieji parengimo 
darbai.

— Dail. Telesforą Valių gar
bės naiu pakvietė Italijos meno 
akademija (Accademia Science 
Lettere Arti). Šioj akademijoj 
yra 100 tikrųjų ir 100 garbės na
rių, gyvenančių įvairiuose pa
saulio kraštuose. J i įsteigta 1919. 
Dail. T. Valius taip pat įrašy
tai biografinėj enciklopedijoj, 
kurią leidžia International Bio- 
graphical Centre Cambridge 
rrfieste, Anglijoj.

— Nepriklausomos Lietuvos, 
Montrealy leidžiamo savaitraš
čio, spaudos bendrovė išrinko 
naują valdybą: pirm. Jonas Pet
rulis, I vicepirm. J. Norvaiša, 
II vicepirm. Pr. Paukštai tis, 
sekr. J. Šiaučiulis, ižd. P. Kle- 
zas, narys b-vės ugdymo reika
lam J. Stankaitis, narys ūkio 
reikalam L. Gureckas.
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BALTIMORĖS ŽINIOS nalo žiniose iš praeities ma
toma, kad P. Tautvaišas 1949 
N. Anglijos pirmenybes baigė 
ketvirtu (5.5-2.5), 1950 Mas- 
sachusetts p-bes — antru (6.5- 
1.5). Pastarąsias p-bes A. Ketur
akis baigė ketvirtu ir K. Mer
kis — penktu, pralenkdami il
gametį N. Anglijos ir Mass. 
meisterį Harlow Daly ir kitus.

— USCF Rating List, August 
1977, nurodo tokias pataisas mū
sų žaidikam: T. Atkočaitis 1434, 
P. Beržanskis 1797, H. Blajwas 
1842, Z. Bliznikas 1667, T. Bul- 
lockus 1724, R. Daškus 1739, 
F. Douglis 1452, M. Douglis 
1240, R. Grauslys 1769, R. Gra
žulis 1656, R. Ivaška 1257, L. 
Jasiuvvienas 1677, V. Karnitis 
1823, A. Kulikauskas 1271, J. 
Kunigonis 1230, S. Liauksminas 
1162, K. Lukas 1162, P. Nar
butas 1515, A. Nasvytis 1752, 
M. Palevėda 1993, T. Palevė- 
da 1308, G. Rajna 1400, P. 
Rajna 1688, A. Simonaitis 1816, 
V. Sirvydas 1404, K. Škėma 
2105, E. Traina 1434, M. Ur
bonas 1344, M. Urnežis 1526, 
C. Vidūnas 1235, F. Židonis 
1644, G. Zoza 1513.

Vyrų choro Daina nariai su 
šeimomis rugpiūčio 7 d, sekma
dienį, vyksta į gegužinę - pik
niką Alfonso ir Daratos Adomai
čių vasarvietėj Bodkins Creek, 
Pinehurst, prie Chesapeake Bay 
vandenų. Alfonsas ir Darata, 
gimę ir augę Baltimorėj, yra žy
mūs veikėjai šioj lietuvių ko
lonijoj.

Justus ir Danguolė Buiviai 
išvyko atostogų į Kennebunk- 
portą, lietuvių pranciškonų va
sarvietę. Justus yra Dainos cho
ro valdybos narys.

Bernardas Karpers Karpavi
čius su žmona Frances išvyko 
atostogų į Ocean City. Aplankys 
ir kitas vietas Maryland valsti
joj. Jiedu daug dirba lietuvių 
svetainės labui.

Kun. Antanas Gražulis, mari
jonas vienuolis, vasaros metu 
talkina kunigam Šv. Alfonso 
bažnyčioj teikti žmonėm dvasi
nį patarnavimą. Kun. Antanas 
Baltimorėj išbus iki rugsėjo mė
nesio.

■ Kęstas ir Liucija Laskauskai 
atostogas praleido lietuvių pran
ciškonų vasarvietėj Kennebunk
port, Maine. Kęstas jau daug 
metų su Albertu Juškum vado
vauja Lietuvių Melodijos radijo 
valandėlei.

Vladas Medveckas, ankstes
nės kartos lietuvis, sulaukęs gra
žios senatvės, mirė Baltimorės džio 21, trečiadienį, American 
County General ligoninėj liepos 
26. Velionis, kai buvo jaunesr 
nis, buvo prekybininkas ir kaip 
susipratęs lietuvis dalyvaudavo 
lietuviškuose pamėgimuose, 
buvo uolus Šv. Alfonso lietuvių 
bažnyčios pamaldų lankytojas. 
Jis taip pat buvo lietuvių sve
tainės šėrininkas ir vienas iš 
jos steigėjų. Gedulingos mišios 
už jo sielą Šv. Alfonso bažny
čioj aukotos liepos 29. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Ona ir 
giminės.

Jonas Obelinis

SKAUTŲ IŠVYKA 
AUSTRALIJON

Vykstą į VI Tautinę stovyk
lą Australijoj išskrenda iš Chi- 
cagos O’Hare aerodromo gruo-

^ŠACHMATAI

Veda Kazys Merkis

— Pasitraukęs iš Sovietų S- 
gos dm V. Korčnojus preten
dentų kovose baigia doroti sa
vo asmeninį priešą, sovietų dm 
L. Polugajevskį, turėdamas 6-2 
tš.; Korčnojui betrūksta 2.5 tš. 
iš likusių 8 partijų. Kitoj po
roj vengras Portisch pirmauja 
prieš buv. pasaulio meisterį B. 
Spaskį 4.5—3.5.

— Moterų pretendenčių dvi
kovoj izraelite Kušnyr įveikė 
sovietų Levitiną 6-3. Pusbaig- 
mėj ji susitiks su sovietų Fa- 
tilebekova.

— Gomelis. Pabaltijo ir Bal
tarusijos turnyre po 9 ratų bu
vo trys lyderiai — vilnietis G. 
Piešina su baltarusiais B. Ma- 
rijasinu ir V. Dedyška, surinkę 
po 6.5 tš. Kaunietis Čiukajevas 
turėjo 4 tš., panevėžietis Čes
nauskas — 3 ir šiaulietis 
gėlė — 1 tš. Komandomis 
ma'vo baltarusiai su 20.5 
latviai su 20; estai turėjo 
o mūsiškiai — 14.5 taško.

— Massachusetts “Chess Hor- 
izons”, liepos-rugp. nr.ašspaus- 
dino iš “USCF Rating List” 
žaidikų sąrašą, kuriame ran
dam mūsų vyrus su tokiais įver
tinimais: A. Barlas 1441, T. 
Girnius 1751, R. Ivaška 1223, 
E. Janulis 1632, K. Merkis 1737, 
B. Skrabulis 1377, M. Urbonas 
1270, J. Zoza 1489. To žur-

Airlines oro linija 3:30 vai. po 
pietų. Į Sydney atvykstama 
gruodžio 23, penktadienį, 9:45 
vai. ryto.

Prie keliaujančių skautų gali 
prisidėti ir neskautai. JAV ir 
Kanados piliečiam reikalingi pa
sai ir vizos. Pasus jau dabar 
pasirūpina patys, o vizas parū
pins kelionės organizatoriai. Ne
turį šių kraštų pilietybės išsi
rūpina Reentry Permit — grį
žimą į savo gyvenamą kraštą. 
Pildant vizai gauti lapus, skau
tai nepildo 12, 13, 14 ir 15 
paragrafų.

Įmokėjimo mokestis 100 dol. 
kartu su registracijos lapu ir 
vizai gauti lapu siunčiamas iki 
rugpiūčio 10 adresu: Mrs. Re
gina Kučas, 8626 So. Mozart 
Street, Chicago, III. 60652. Te- 
lef. 312 778-0358.

DIENA LIETUVIŠKOJ SODYBOJ
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seselių vienuolyno sodyboj 
Putnam, Conn., liepos 24 buvo 
tradicinė lietuvių šventė.

Ši sodyba yra viena iš stip
resnių lietuvybės židinių. Gal 
pagrindiniu to židinio darbu yra 
lietuvių jaunimo vasaros stovyk
los. Seniau čia buvo ir žiemos 
metu bendrabutis besimokan- 
čiom lietuvaitėm. Dabar bend
rabučio jau nėra, o vasaros sto
vyklos vyksta Vermonte tų pa
čių seselių išlaikomoj stovykloj. 
Sodyboj yra Alkos muziejus, 
kuriame yra sukaupta daug lie
tuviškų knygų, laikraščių, net 
paveikslų ir kitų dailės darbų. 
Šis muziejus yra perduotas Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
jai. Jame tebedirba jo įkūrėjas, 
eilės knygų mecenatas, darbš
tusis prelatas Pranciškus Juras.

Diena pasitaikė graži. Suva
žiavo, kaip dažnai sakom, visa 
Amerika. Daugumas savais au
tomobiliais. Bet buvo ir auto
busų — iš New Yorko, Bosto
no, Brocktono ir kitur.

Žinoma, suvažiavusių veidai 
keičiasi. Kai kurių, kurie seniau 
būdavo nuolatiniai šios šventės 
lankytojai, jau nebebuvo matyti. 
Daugelis vyresnio amžiaus as
menų vaikščiojo su savo vai
kaičiais. Labai džiugu, kad bu
vo matyti daug jaunų veidų, 
kurių atžalos lanko ar rengiasi 
lankyti seselių vasaros stovyk
las.

Mišios buvo aukojamos, kaip 
ir seniau, po atviru dangum. 
Po mišių procesija, kalbėdama 
rožančių, ėjo prie Fatimos Ma
rijos statulos, kur pakartojo pa
sižadėjimą Marijos Nekalčiau
siai Širdžiai.

Po šių pamaldų buvo pietūs, 
o po jų — pagrindinė šventės 
dalis: stovyklautojų mergaičių 
pasirodymas — šokiai su daina. 
Stovyklavo daugiau kaip šim
tas mergaičių. Prieš prasidedant 
šokiam, kalbėjo svečias iš Chi- 
cagos — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirm. inž. Br. 
Nainys. Šokiam pasibaigus, 
buvo nuleista vėliava.

Po oficialios dalies visa so
dyba buvo kaip bičių avilys. 
Gal pora tūkstančių su viršum 
įvairaus amžiaus ir iš įvairių 
vietų lietuvių vaikščiojo, svei-

kinosi, kalbėjosi, dalijosi gyve
nimo ir dienos įvykiais bei įspū
džiais. Daug kas pasimatė tik 
šioj šventėj. Todėl visi skubė
jo, vis ieškodami senų pažįsta
mų ar net megzdami prie se
nųjų ir naujas pažintis.

Miela šioj sodyboj. Džiugu, 
kad darbščiosios seselės dirba 
tą didelį lietuvybės darbą. Jų 
darbo pagrindu yra lietuviškoji 
atžala, jaunimas. Tačiau nepa
mirštami ir vyresnieji. Jos pa
statė arkivyskupo Matulaičio 
vardo senelių namus, kuriuose 
globoja senelius. Tik reikia pra
šyti Aukščiausiąjį, kad jos ne
pritrūktų pašaukimų, kad jų so
dyba, šis lietuviškas židinys, ne
pritrūktų darbščių rankų ir Lie
tuvą bei lietuvius mylinčių tau
rių širdžių.

P. Žičkus

-o-

AČIŪ VISIEM!
Ir šiemet lietuvių susitikimo 

šventė buvo palaiminta geru 
oru, gausiais dalyviais ir gražia 
talka. Dėkojam visiem, prie jos 
prisidėjusiem!

Daugelis linksmų veidų ir 
daugelis gerų bei darbščių ran
kų priminė, kad, drauge be
dirbdami ir besidžiaugdami, su- 
šildom ir savo, ir kitų širdis. 
Taip pat giliai įvertinam visų 
parodytą dėmesį mūsų vienuo
lijos veiklai.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys

SPORTAS
Sporto veiklos kalendorius
Vasarai įpusėjus, horizonte 

ima kilti ir aiškėti artimiausios 
ateities sportinės veiklos įvy
kiai:

Rugpiūčio 13-27 Wasaga 
Beach, Kanadoj, vyks Toronto 
Vyties ruošiama jaunimo sporto 
stovykla, į kurią išvyks nema
žas būrys New Yorko sporti
ninkų.

Rugpiūčio 27-28 Toronte bus 
pabaltiečių lauko teniso pirme
nybės. Rengia estų sporto klu
bas, bet dalyvavimas atviras vi
siem lietuvių, latvių ir estų 
žaidėjam. Registruotis iki rug
piūčio 17, o dėl informacijų 
kreiptis į Mr. Jaan Lents, 15 
Huntington Dr., Agrincourt, 
Ont., MIW 2L7, Canada. Tel. 
416 497-4391.

Rugsėjo 12, pirmadienį, Kul
tūros Židiny įvyks N.Y. LA 
Klubo valdybos posėdis atei
ties įvykiam ir darbam aptarti.

Rugsėjo 17-18 Kultūros Židi
ny, New Yorke, įvyks USTTA 
stalo teniso turnyras, kuriame 
gali dalyvauti visų amžiaus gru
pių ir pajėgumų stalo teniso 
žaidėjai. Dėl informacijų kreip
tis į Praną Gvildį, 93 Wheel- 
ing Avė., Staten Island, N.Y., 
10309. Tel. 212 356-7871.

Spalio 8 Kultūros Židiny bus 
metinis N.Y. LA Klubo paren- 
gimas-balius su programa ir vai
šėmis. Dalyvaus Bostono vyrų 
sekstetas su specialia programa. 
Tai bus pirmas naujo sezono * 
parengimas Kultūros Židiny.

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

SILICONE D A M P PROOFING BRICK 
BLOCK CAULKING CORNICE REMOVAL 

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

INSURED BONDED
Z.V. BROTHERS 

VVATERPROOFING & 
ROOFING

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

ALL FOREIGN CARS 
SERVICE 

HOURS 8 AM TO 6 PM 
MONDAY — SATURDAY 

51 HACKENSACK ST.
VVOODRIDGE, N.J. 

CALL (201) 933-1177 
MR. JACK R. ILIC

LUCKY MOVERS
HOUSEHOLD MOVING & STORAGE 

24 HOUR A DAY SERVICE 
NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 

CALL (212) 367-5776

ART STONE AND MEMORIAL 
COMPANY

ROCK OF AGES MONUMENTS OPEN 7 DAYS A 
WEEK SUNDAY BY APPOINTMENT

CALL 516 269-6640 KINGS PAR K, L.I. 35 MEADOW
ROAD W. MR. PETER MARMORATO

SEWING MACHINE OPERATORS 
EXP. SECTION WORK. JACKETS, VESTS, PANTS 
LADIES SPSTWR.AIR COND. PLANT. GOOD PAY. 
70 RICHARDSON ST. GREENPOINT B KLYN. 782- 
4883.

GOING ON VACATION?

Iowa & Pacific Avenues 
Atlantic City, New Jersey 08401 

For Reservations Call (609) 345-6102

• Swimming Pool
• Air Conditioned
• Color Te le visio n
• KifchenettM
• Free Coffee
• Freo Parking

1
Senos patikimos firmos prezidentas Mr. M. Rifkin,

Uo- 
pir- 
tš., 
18,

AKADEMINIO 
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 

SUVAŽIAVIMAS
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Vadija šaukia visuotiną ASS na- 
rių suvažiavimą rugsėjo 3-5 
“Gintaro” vasarvietėj, Union 
Pier, Mich. Registruojamas i 
iki rugpiūčio 12 , kartu siun
čiant $3.00 registracijos mokes
tį fil. Ginai Remienei, 6637 
South Rockwell, Chicago, III. 
60629. Savaitgalio nakvynė ir 
maistas $40.00 asmeniui, įskai
tant registracijos mokestį.

Negalį ASS suvažiavime daly
vauti asmeniškai, prašomi raštu 
įgalioti į ASS suvažiavimą va
žiuojančius jiem atstovauti.

Suvažiavimas pradedamas da
lyvių registracija šeštadienį, 
rugsėjo 3, 12:30 vai. po pietų.

Šio suvažiavimo metu bus 
peržvelgta 1976-77 ASS veikla, 
numatomos tolimesnės veiklos 
gairės, renkama kontrolės komi
sija, numatomi 1979-81 ASS va- 
dijos kandidatai. Išklausius ko
misijų pranešimų, po klausimų 
ir atsakymų bus priimtos rezo
liucijos. Suvažiavimo uždary
mas pirmadienį, rugsėjo 5, 2:30 
vai. po pietų.

VVORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuvių R. Katali

kių Moterų sąjungos seimas 
įvyks šiais metais Worcešter, 
Mass., Holiday Inn viešbuty 
rugpiūčio 17-20.

Ekskursija į VVashingtoną au
tobusu vyks spalio 17-20. Eks
kursiją organizuoja A.L.K. Mo
terų sąjungos 5-ta kuopa, vado
vaujama pirm. J. Mack. Bus lan
komos istorinės vietovės. Kai
na vienam asmeniui 145 dol. 
Iki rugpiūčio 17 vietas užsisaky
ti pas pirmininkę Juliją 
Jos telefonas 853-8919.

Naujosios ;
Rinktinė Darbo dienos 
galy, rugsėjo 3-5 pas lietuvius 
pranciškonus Kennebunkport, 
Maine, rengia kultūrinį savait
galį. Pramatyta įdomi programa, 
paskaita, tautos šventės minėji
mas, laužas, šaudymas ir kiti už
siėmimai. Kuopos atvažiuoja su 
vėliavomis. Šauliai ir šaulės atsi
veža uniformas. Registruotis ad
resu: Rev. L. Andriekus, OFM, 
Franciscan Monastery, Ken
nebunkport, Maine 04046. 
Tel. 207 967-2011. Registruotis 
iki rugpiūčio 20. — J.M.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savogauslems klientams,

Mack.

Anglijos Šaulių
savait-

•:

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS

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 8-17 — $826

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

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

TELEF. (617) 966-1190 
arba 

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

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

MOVING
AT LOW LOW RATES 

FULLYINSURED 
LOCAL & LONG DISTANCE 

24 HOUR SERVICE 
CALL 201 673-9147

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

(518) 622-9564
Frlendly Informal Resort. Outstanding Italian 
American Culslne. Bar. Swimming Pool, Boccl, 
Shuffle Board etc. Home away Irom 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

PAUL VLADIMIR
LAWYER

CALL (212) 261-3838
EVENINGS APPOINTMENTS 

ARRANGED

GOOD TYPIST
WILLING TO LEARN PHOTO TYPE, SETTING 
MACHINE. NIGHT SHIFT. CALL ( 201) 546-9267 

FROM 9 AM TO 5 PM.

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
'giminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTINIUS savo giminėms, yra 
geriausias kelias suteikti jiems džiaugsmo

Siuntiniai priimami šiose Įstaigose ir skyriuose:

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

MOUNTAIN TOP INN
WEST ATHENS, N.Y. OPEN ALL YEAR ROUND 
A FAMILY PLACE BRING YOUR CHILDREN 
FINEST OF FOOD SPORTS & WATER FACILITIES 
TENNIS & LOUNGE R.D. 3 CATSKILL, N.Y.

CALL (518) 943-4760

TRY ME!

SHEFKETOMERKOV-PIPE& SEWER 
CLEANER

10 yrs experlence in apartments & houses. Ali 
stoppages, tree roots fully cleaned. Stoppages & 
backups during rain corrected. Broken sewers- 
exact measurements, or fully cleaned. Also Han- 
dyman & General Repairs. Find me in the Yellow 
Pages in Oueens & Brooklyn. Tel.: (212) 523- 
6036 24 Hr. Service.

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE: I
212 Fifth Avė., Room 709, NEW YORK, N.Y. 10010 

Tel.: (212) 685-4537
Atidaryta kas dieną nuo 9 A.M. iki 5.00 P.M.
Šeštadieniais liepos ir rugpiūčio mėn. uždaryta

(301) Dl 2-2374 
(212) 389-6747 
(312) 235-7788

(312) Y A 7-5980 
(216) 741-8082 
(216) 749-3033 

(313) 894-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350 
(213) 413-0177

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nassau Avė. 
CHICAGO, ILL. 60622,2242 W. Chicago Avė. 
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St.
ČLEVELAND. Ohio 44134, 5432 Statė Road 
DETROIT, Mlch. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956 A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mlch. 48212, 11415 Jos. Campau Avė. 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd.

MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. N.E. 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė. 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA. Pa. 19123,1013 N. Marshall St.
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė. 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — Ninth 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N.J.08882,168 VVhitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wllbur Avė.
VINELAND, N.J. 08360, Parlsh Hali, W. Landis Avė. 
WORCHESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St. 
WHEAT RIDGE, Colo. 80033, 4330 Quay St.

(612) 788-2545 
(203) 224-0829 

(212) OR 4-3930
(215) 925-8878,
(716) 544-2151 

Avė. (415) 564-7981 
(206) EM 3-5556 

(201)257-2113 
(315) 476-6958
(609) 696-9796 
(617) 798-3347
(303) 422-4330

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

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.

INVESTMENT ART
Original etchings & lithographs by the Great 
Masters. (Chagall, Miro, Dali, Picasso & others.) 
Now avaiiable at low wholesale. Dali’s “Don 
Quixote” retail $150, your cost $45. a great in- 
vestment. Now you can acquire high ųuality in- 
vestment art that will give you pleasure & prestige 
as well as capitol appreciation. For info. write or 
call collect PALACE GALARIES INC. 156 E. 52nd 
St. N.Y., N.Y. 1002 2 212 83 8-2213

NORDIC BLADESICE SKATING DAYCAMP 
Operated by Ed. K. Ice Sports Door to Door 
Transportation Boys and Girls 4-15. Specializing 
in Recreational andFigureSkating. Ali instructors 
Members otl.S.l.A. OUTDOOR ACTIVITIES Swim- 
ming, Softball, Miniature Golf, Nature & Science, 
Tennis, Volleyball, Archery & Soccer. INDOOR 
RAINY DAY ACTIVITIES Indoor Heated Pool, 
Gym, Tennis. Call (516) 420-0661 Mon., Wed., 
Thurs., Fri., 2 PM—6 PM Sat. & Sun. 10 AM—3PM

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

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

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

TELEF. 296-4130
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NEWARK, N.J. 
Vyčių veikloj

Lietuvos vyčių 29 kuopos su
sirinkimas vyko birželio 19 Švč. 
Trejybės parapijos salėj, New- 
arke. Dalyvaujant daugumai 
narių, susirinkimą pradėjo 
pirm. K. Sipaila. Maldą sukalbė
jo prel. Jonas J. Scharnus, kuo
pos dvasios vadas. Jis taip pat 
kalbėjo apie pasikeitimus litur
gijoj.

H. Radisch ir Alb. Žukauskas 
pranešė apie Lietuvos reikalų 
komiteto veiklą. Vyties redakto
rė L. Stukienė dėkojo užjos gar
bei surengtą banketą.

Vyčių seimo delegatėm iš
rinktos Helen Radisch ir Eva 
Sharon. 64 metinis vyčių seimas 
šiemet vyks Providence, R.I. 
Ten jom bus suteiktas vyčių 
ketvirtas laipsnis.

Sukaktis švenčia kai ,kurie 
kuopos nariai: VValter ir Marge

Brazaitis — 35 metų vedybinio 
gyvenimo ir VValter ir Eva Sha
ron — 34 metų vedybinio gy
venimo.

Užuojauta narei Helen Kay, 
mirus jos tėvui Juozui Locus.

Metinė vyčių vakarienė ir šo
kiai bus spalio 8 Švč. Trejybės 
parapijos salėj.

Susirinkimas uždarytas prel. J. 
Scharnaus malda ir vyčių him
nu. Kitas susirinkimas bus po 
vasaros atostogų.

Vyčių 29 kuopa organizuoja 
autobusą į Lietuvių dieną Lake- 
wood Park, Barnesville, Pa., 
rugpiūčio 14. Autobusas nuo 
Švč. Trejybės parapijos salės iš
vyks 7:30 vai. ryto.

F.V.
Onos Ivaškienės vadovaujamas lietuvių tautinių šokių sambūris šoks per Stepono ir

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMAS VYRAS, TĖVAS, UOŠVIS 

IR SENELIS

A.A. DR. DOMAS JASAITIS

po trumpos sunkios ligos mirė 1977 birželio 5, eidamas 
79-sius metus amžiaus.

Po iškilmingų pamaldų lietuvių Maspetho parapijos 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo bažnyčioj, palaidotas New 
Yorko Cypress Hills kapinėse, 1977 birželio 8.

Nuoširdžiaidėkojamevisiemsligoniubesirūpinantiems, 
apie jo sveikatą klausiusiems, telefonu skambinusiems. 
Nuoširdi padėka giminėms, draugams, bendradarbiams bei 
organizacijoms, per savo atstovus dalyvavusioms šerme
nyse, pamaldose ir laidotuvėse. Atskira padėka Maspetho 
parapijos klebonui kun. Bulovui už sukalbėjimą maldų 

bei Rožinio atsisveikinimo metu ir suorganizavimą iš
kilmingų pamaldų bažnyčioje bei palydėjimą į kapines. 
Didi padėka prel. Jonui Balkonui už prasmingą pamoks
lą bažnyčioje ir maldas kapinėse. Širdinga padėka ku
nigams dalyvavusiems šermenyse, asistavusiems pamal
dose ir palydėjusiems į kapines: kun. Čekavičiui, Tėvui 
V. Gidžiūnui, OFM, kun. J. Pakalniškiui, kun. V. Pik
turnai, kun. A. Račkauskui, kun. S. Railai. Gili padėka ta
rusiems atsisveikinimo žodžius: Gen. Konsului A. Simučiui, 
VŲKo vicepirmininkui J. Valaičiui, LB New Yorko Apygar
dos pirmininkui A. Vakseliui, Ateitininkų Federacijos atsto
vui kun. S. Ylai, ALTos atstovui P. Ąžuolui, Katalikų Moks
lo Akademijos ir Pasaulio LKMO Sąjungos pirmininkei A. 
Janačienei, LMK Federacijos pirmininkei I. Banaitienei, 
Pasaulio ir Amerikos Gydytojų Sąjungų atstovui dr. B. 
Radzivanui, Liet. Katalikų Gydytojų Korporacijos “Gaja” 
atstovui dr. P. Bagdui, Socialdemokratų, šiauliečių ir “Ke
leivio” atstovui Jackui Sondai, Valst. Liaudininkų atsto
vui ir Lietuvos Tyrimo Instituto pirmininkui J. Audėnui, 
Lietuvos Laisvės Komiteto atstovui dr. B. Nemickui, Lietu
vių Krikščionių Demokratų Sąjungos, Ūkininkų Sąjungos ir 
Darbo Federacijos atstovui, atsisveikinimui vadovavusiam 
Stasiui Lušiui.

Gili padėka visiems užprašiusiems šv. Mišias, aukoju
siems Tautos Fondui ir kitur ir atsiuntusiems gėlių prie 
karsto. Atskira padėka priklauso New Yorko ateitininkams 
už garbės sargybą. Nuoširdžiai dėkojame visiems už pa
reikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir per spaudą sun
kioje mums valandoje.

Žmona Sofija Jasaitienė, duktė Elena Valiūnienė 
ir sūnus dr. Stasys Jasaitis su šeimomis.

Valentinos Minkų vadovaujamo radijo gegužinę rugpiūčio 14 Romuvos Parke, Brocktone.

Penktadienio popiečio talkininkai išleistuvėse. I-oj eilėj sėdi iš k. Marija Žukauskienė, 
Aleksandras Vakselis, Stasys Birutis, Danutė Birutienė, Tėv. Paulius Baltakis, Rūta 
Strazdienė, Albinas Strazdis, Jadvyga Vytuvienė, Vytautas Kulpa. Nuotr. Liudo Tamošaičio

Minkų vadovaujamo radijo 
metinė gegužinė Romuvos Par
ke, Brocktone, įvyks rugpiūčio 
14.

Tautos šventė, rengiama LB, 
vyks rugsėjo 25 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj. Bus 
minimas ir dr. Jonas Basanavi
čius.

Stepono Dariaus posto moterų 
vieneto 40 metų sukakties ban
ketas bus rugsėjo 25 So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

Laisvės Varpo radijo rudens 
koncertas įvyks spalio 9 So. Bos
tono Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėj.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto vakaras vyks spalio 15 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėj.

Sandaros moterų klubo ban
ketas ir našlių karalienės rinki
mai įvyks lapkričio 6 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėj.

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nua1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.’ 02127. Tei. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

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

PADĖKA
Mano mylimam ir brangiam vyrui

A. A.
PRANUI VAINAUSKUI

1977 birželio 18 mirus, nuoširdžiai dėkoju Apreiškimo pa
rapijos klebonui kun. P. Raugalui, tos parapijos kunigam 
ir visiem kitiem kunigam už sukalbėtas maldas ir aukotas 
mišias už a. a. Prano sielą.

Su nuoširdumu dėkoju visiem, dalyvavusiem atsisvei
kinime, pamaldose ir palydėjusiem į kapines.

Mano didelė padėka už tartus atsisveikinimo jaudi
nančius žodžius Vliko pirm. dr. K. Valiūnui, Lietuvos Gen. 
Konsului A. Simučiui, dr. B. Nemickui, savanorių kūrėjų 
vardu V. Zarauskui, Vyt. Radzivanui, A. Masioniui, Tėv. 
V. Gidžiūnui, OFM, St. Lušiui.

Nuoširdžiai visiem dėkoju už užprašytas mišias, pri
siųstas gėles, aukas Tautos Fondui, už garbės sargybą 
savanoriam kūrėjam prie karsto ir uždengimą Prano karsto 
Lietuvos vėliava.

Dėkoju vis iem pareiškus iem užuojautas žodžiu, laiškais 
ir spaudoj ir atvykusiem iš Chicagos, Kanados ir kitų 
vietovių mano didelio skausmo valandoj.

Nuliūdime ir skausme

žmona Emilija

Ekskursija j Tolimuosius Ry
tus išvyko liepos 23. Vadovauja 
prof. Jokūbas Stukas. Ekskur
sija aplankys Japoniją, Taiwaną, 
Hongkongo salą. Ekskursijoj 
vyksta nemaža Lietuvos vyčių.

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

“Vilija”, Moterų kvartett.s 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
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.

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę 
gyvybę!

Ekskursija į 
Kennebunkport, Maine

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.

-----------------—------------------------------------------------------------- f

1977-78 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE;

rugsėjo 18 — $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 Davis 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., Washington, D.C.

Pranešame giminėm, draugam ir pažįstamiem, kad lie
pos 21 Cleveland, Ohio, mirė mūsų mylimas vyras, tė
vas ir senelis

A.A.
DR. EDVARDAS MEKYS.

Palaidotas liepos 27Cleveland,Ohio, iš Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos lietuvių parapijos baž
nyčios Visų Sielų kapinėse.

Nuliūdime liko žmona Elena, Duktė Nijolė, žentas 
Romualdas Kašuba, anūkės Vida ir Dalia, ir kiti giminės.

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler

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

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

• Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaitoml nuošimčiai.

• Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 
angių, lietuvių ir kitas kalbas.

• Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai Įrengto langelio, privažiuojant au
tomobiliu.

Savings and Loan Association, Kearny, N.J., pastatas

DARBO VALANDOS: pirmadlenlals-ketvirtadieniais 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.

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 ir plėstųsi.



8 • DARBININKAS • 1977 rugpiūčio 5, nr. 31

DARBININKAS

YORKE'

į?NEW

Pavergtų tautų savaitės proga
New Yorko miesto burmistras 
Abraham Beame liepos 21 pri
ėmė atstovus ir paskaitė paverg
tų tautų savaitės proklamaciją. 
Iškilmės buvo rotušės mėlynaja
me kambary. Į salę buvo susi
rinkę trisdešimties pavergtųjų 
tautų atstovai, daugelis su vėlia
vomis. Europos pavergtų tautų 
seimui atstovavo šios organiza
cijos vicepirmininkas dr. Bro
nius Nemickas. Savo kalboj jis 
padėkojo New Yorko miesto 
burmistrui už paramą pavergtų
jų tautų bylai.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos vadovas ir Religinės Šal
pos reikalų vedėjas, išvyko 
dviem savaitėm į Dainavos sto
vyklavietę, kur eis kapeliono pa
reigas. Rugpiūčio 14 jis pasakys 
pagrindinę kalbą Lietuvių die
noj Lakewood Parke, Pa. Į savo 
įstaigą New Yorke grįžta rugpiū
čio 15.

Studentai ateitininkai ir 
studentės ateitininkės kviečiami 
į SAS centro valdybos ruošiamą 
vasaros stovyklą, kuri įvyks rug
piūčio 28 — rugsėjo 1 Daina
voj. Stovyklos mokestis — 35 
dol. plius nario mokestis, jai 
dar nesumokėtas. Registruotis 
pas Danutę Saliklytę, 6720 So. 
Maplevvood Avė., Chicago, 111. 
60629. Tel. 312 737-6836 iki 
rugpiūčio 15. Pavėlavusiem 2 
dol. pabauda.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, liepos 30 išvyko 
atostogauti į Kennebunkportą. 
Į darbą grįžta rugpiūčio 22.

Antanas Valinskas, atvykęs iš 
Punsko, JAV valstybėse lankė 
savo gimines. Būdamas New 
Yorke, lydimas Stasio Karma
zino, aplankė Kultūros Židinį, 
pranciškonų spaustuvę bei Dar
bininko įstaigas.

Solistė Lionė Juodytė-Mathews sveikinasi su kandidatu į 
New Yorko miesto burmistrus Mario Cuomo. Ji ir organi
zavo lietuvių susitikimą su kandidatu. Susitikimas buvo 
liepos 15 VVinter Garden Tavern, pas V. Belecką. Nuotr. 
Charles Binkins.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Dr. Domas Krivickas, lanky
damasis New Yorke pereitą sa
vaitgalį Lietuvių žmogaus tei
sių komisijos reikalais, lankėsi 
ir Darbininko redakcijoj. Ta pa
čia proga apžiūrėjo ir A. Galdiko 
vardo galeriją.

Prof. Jokūbas Stukas su eks
kursija keliauja po Tilimuosius 
Rytus ir atsiuntė sveikinimą 
Darbininko redakcijai iš Tokijo, 
Japonijos.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų spaustuvės vedėjo 
Tėv. Pr. Giedgaudo pavaduoto
jas, liepos 30 atostogauti išvyko 
į Kennebunkportą, Maine, į ten 
esantį pranciškonų vienuolyną.

Muzikas Vytautas Kerbelis, 
einąs Vargonininkų-Muzikų Są
jungos pirmininko pareigas, 
grįžęs iš atostogų, rūpinasi iš
leisti naują Muzikos Žinių nu
merį, šiam numeriui renka me
džiagą. Numery numatoma pla
čiai prisiminti mirusį Vargoni
ninkų-Muzikų Sąjungos pirmi
ninką ir Muzikos Žinių redak
torių muziką Algirdą Kačanaus- 
ką.

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius, 
yra išvykęs atostogų.

Inž. Juozas Butkus, anksčiau 
gyvenęs New Yorke, prieš kiek 
laiko išsikėlė į Gulfport, Fla. 
Paskutiniu metu buvo susirgęs 
plaučių uždegimu, o dabar pa
lengva sveiksta.

Albina ir Vytas Žumbakiai 
savo atostogas praleido lankyda
mi Yellowstone ir Grand Canyon 
parkus. Grįžo susižavėję gražia 
Amerikos gamta, padarę daug 
nuotraukų bei nufilmavę.

Kaziui Brazauskui, kuris ilgus 
metus dirbo pranciškonų spaus
tuvėj ir dabar gyvena prie Los 
Angeles, Calif., buvo padaryta 
operacija.

Lietuvių diena Lakewood 
Park, Pa. bus rugpiūčio 14. Lie
tuvos vyčių 12 kuopa organizuo
ja autobusą, kuris išvyks nuo 
Aušros Vartų parapijos bažny
čios.

Apreiškimo parapijos pikni
kas vyks rugpiūčio 7, šį sek
madienį, Plattdeutsche parke. 
Tikslus adresas: 1132 Hemstead 
Avenue, Franklin Square, Long 
Island. Vieta lengvai pasiekia
ma greitkeliais. Norintiem anks
čiau atvykti parkas bus atidary
tas jau 1 vai. po pietų.

Aleksandras Vakselis su žmo
na Irena rugpiūčio 6 atostogau
ti išvyksta į Kennepunkportą, 
į lietuvių pranciškonų vasar
vietę.

Vytauto Radzivano laišką at
spausdino Home Reporter and 
Sunset News liepos 22 laidoj. 
Laiškas liečia pašto tarifo pakė
limą. V. Radzivanas protestuoja, 
kad bus pakeltas pašto tarifas 
organizacijom. Tik privatiem 
bus palikta 13 centų, o organi
zacijom, prekybininkam reikės 
mokėti 16 centų. Tai bus dide
lė skriauda mažom organizaci
jom, įvairiem klubam, kurių yra 
labai daug visame krašte. Tai 
apsunkins jų veiklą, nes jie paš
tu naudojasi, pranešdami apie 
savo susirinkimus bei pobūvius. 
Jis padaro net pasiūlymą, 
kad įvestų pusės uncijos tarifą, 
ir tas tarifas galėtų būti 8 centai.

Helen V. Kulber atspausdino 
atvirą laišką Home Reporter and 
Sunset News liepos 22 laidoj 
(laikraštis eina Brooklyne). Laiš
kas liečia pavergtųjų tautų savai
tę. Dėkoja laikraščiui, kad dėjo 
žinias apie pavergtas tautas. 
Skatina visus prisiminti, kad pa
sauly daug yra pavergtų tautų, ir 
jas pavergė sovietai.

Solistei Juozei Augaitytei, 
sėkmingai pernešusiai širdies 
operaciją Philadelphijos ligoni
nėj, Perkūno choras linki kuo 
greičiau sustiprėti ir pasveikti.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
minėdama 53 metų veiklos su
kaktį, rugsėjo 24 rengia minėji
mo vakarienę su šokiais Mas- 
petho V. Atsimainymo lietuvių 
parapijos salėj. Bilietus galima 
iš anksto užsisakyti kreipiantis 
į Joną Adomėną, tel. 497-5212.

Ieškoma lietuviškai kalbanti 
moteris, kri galėtų prižiūrėti vy
resnio amžiaus moterį Orange, 
N.J. Skambinti 212 827-1351.

Long Beach, L.I., gražiame 
kurorto rajone skubiai parduo
damas atnaujintas iš lauko ir vi
daus, modemiškai įrengtas vie
nos šeimos namas. 2 miega
mieji, didelis salionas, valgo
masis, virtuvė, puošnus tualetas 
ir naujai įrengtas lauke “sun 
porch” su patogumais. Kaina 
24,000 dol. Lietuvė savininkė 
išsikelia į Floridą. Telef. (nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vak.) 
516 889-0683.

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

Minint Pavergtųjų tautų savaitę, prie Laisvės statulos de
monstracijose dalyvavo ir lietuvių atstovai. Prieky Pranciš
kus Malukas neša Elenos Johnson pagamintą plakatą. Šalia 
dr. Bronius Radzivanas. Nuotr. Elenos Johnson
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Apreiškimo parapijos metinis 
ir tradicinis piknikas — lietuvių 
diena bus rugpiūčio 7 , sekma
dienį, Plattdeutsche Parke, 
Franklin Sąuare (kur jų pikni
kai vyksta kasmet). Parkas ati
daromas 1 vai. Mišios bus 2:15 
vai. Gieda parapijos choras, ku
riam vadovauja Viktoras Ralys. 
4:30 v ai. tautinių šokių prog
rama. Šoka N.Y. tautinių šokių 
ansamblis Tryptinis, kuriam va
dovauja Jadvyga Matulaitienė. 
Šokiai prasideda 5 v.v. Laimėji
mų traukimas — 7 v.v.

JAV marinų vadovybė ieško 
dvikalbių jaunų vyrų ar moterų 
vertėjų pareigom. Šalia eilinio 
atlyginimo teikiamos ir marinų 
privilegijos. Telefonas Toli Free 
800-AX 1-4600, ext. 212.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

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

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
LIETUVIŲ DIENA 

PIKNIKĄ S—G E G U Ž I N Ė
Įvyksta

RUGPIŪČIO 7 d., 1977

Kazimieras Bačauskas liepos 
26, per šv. Oną, pašventino 
paminklą savo žmonai Onai, 
kuri mirė 1976.1.26 ir buvo pa
laidota St. Charles kapinėse, L.I. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
buvo mišios, kurias aukojo kun. 
kleb. Pr. Raugalas, kapinėse pa
minklą pašventino kun. A. Rač
kauskas. Paskui pas K. Ba- 
čauską buvo vaišės, kur dalyva
vo artimieji ir bičiuliai.

Richmond Hill, N.Y., 93 Avė. 
(prie 112 St.) išnuomojamas bu
tas iš trijų kambarių su visiškai 
atskiru įėjimu. Labai geras susi
siekimas traukiniais ir autobu
sais. Pageidaujama vyresnio am
žiaus moteris arba vyras su žmo
na. Skambinti — 441-7589.

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

PASITARIMAI 
NEW YORKE

Dr. Domas Krivickas, Lietu
vių žmogaus teisių komisijos 
pirmininkas, lankėsi New Yorke 
ir liepos 26 tarptautinės Lietu
vos padėties ir lietuvių žmogaus 
teisių memorandumo reikalais 
tarėsi su Vliko tarybos pirmi
ninku V. Vaitiekūnu. Jo pakvies
tas, dr. Krivickas artimiausiame 
Vliko tarybos posėdy padarys 
pranešimą apie Lietuvių žmo
gaus teisių komisijos darbus, 
apie politines nuotaikas Euro
poj ir apie įvairių tautų or
ganizacijų konferencijas žmo
gaus teisių reikalais.

Liepos 27 tartasi Lietuvių ka
talikų tarnybos įstaigoj. Daly
vavo dr. Krivickas, kun. K. Pu
gevičius (jis vadovauja Lietuvių 
katalikų tarnybai ir yra Lietuvių 
žmogaus teisių komisijos na
rys) ir Vliko valdybos narys 
B. Bieliukas. Susitarta parašyti 
ir iki rugsėjo vidurio išleisti 
leidinį anglų kalba apie lietu
vių tikėjimo teisių laužymą oku- 
puotoj Lietuvoj.

Liepos 27 vakarą Vliko pir
mininko dr. J.K. Valiūno na
muose įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo dr. Krivickas 
ir Vliko valdybos nariai: dr. Va
liūnas, dr. B. Nemickas ir B. 
Bieliukas. Pasiinformuota apie 
Lietuvių žmogaus teisių komi
sijos atliktus ir dirbamus dar
bus, išdiskutuotas ir sutartas 
dr. Krivicko paruošto politinio 
memorandumo galutinis tekstas. 
Tinkamu laiku memorandumas 
bus įteiktas Belgrado konferen
cijos valstybių vyriausybėm.

(Elta)

For sale attached house, lst 
fl. 6 rooms, 2nd fl. 5 rooms, 
220 power, wall carpeting in 
hall, lst fl. new bath and new 
kitchen, 2nd fl. new bath and 
semi modern kitchen, roof fully 
insolated, gas heat, lst fl. fully 
air conditioned, storm windows 
and screens, middle $40.000. 
Call 296-1381.

PLATTDEUTSCHE PARKE
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, L.I.

Th Is announcement is neither an offer to sėli nor a sol įeita t lon of an offer to buy any of these securlties 
The offfer Is made only by the Offering Circular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

PROGRAMA

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.

I________________________

1:00 — PARKAS ATIDAROMAS
2:15 — VĖLIAVŲ IŠKĖLIMAS, HIMNAI

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

3:00 — BENDRAS DAINAVIMAS 
SPORTINĖS VARŽYBOS 
TAUTIŠKI ŽAIDIMAI — RATELIAI

4:30 — TAUTINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMĄ
išpildo

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

5:00 — ŠOKIAI — GROJANT J. KASLAS ORKESTRUI

7:00 — LAIMĖJIMAI — LOTERIJOS

Auka $3 Studentams $2 Vaikams nemokamai

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME
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