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Sov. S-ga neleido JAV amba
sadoriui Maskvoj Malcolm 
Toon kalbėti per televiziją lie
pos 4, nes jis atsisakė iš savo 
kalbos išmesti sakinį apie prez. 
Carter politiką žmogaus teisių 
reikalais.

Turkijos min. pirm. Bulent 
Ecevit, negavęs parlamento 
daugumos pritarimo, turėjo atsi
statydinti. Naują min. kabinetą 
sudaryti pavesta buv. min. pirm. 
Suleyman Demirel.

Pakistano kariuomenės štabo 
v-kas gen. Muhammed Zia ul- 
Haq, siekdamas užbaigti ne
ramumus, per kuriuos žuvo apie 
300 žmonių, nuvertė min. pirm. 
Zulfikar Ali Bhutto vyriausybę, 
areštavo visus jo kabineto narius 
ir visus opozieijos vadus ir pa
leido parlamentą. Naujo parla
mento rinkimai žadami pa
skelbti spalio mėn.

Prez. Carter nusprendė su
stabdyti B-l bombonešių gamy
bą, bet jo tobulinimas bus 
vykdomas ir toliau. Jo pakaitalu 
prezidentas pasirinko dar ban
dymų stadijoj tebesančią taikinį 
surandančią, vadinamą “crui- 
se” raketą, kuri galėtų būti pa
leidžiama iš dabartinių B-52 
bombonešių ar kitų lėktuvų ir 
pov. laivų. Prezidento sprendi
mas susilaukė ir aštrios kritikos.

Sov. S-gos spauda, neminėda
ma prez. Carter sprendimo ne
gaminti B-l bombonešių, aštriai 
puolė jo sprendimą gaminti tai
kinį surandančias raketas.

JAV didžiausia kliūtis santy
kiam su Kinija užmegzti yra Tai- 
vano ateitis: JAV siekia, kad, pa
naikinus gynybos sutartį su Tai- 
vanu, Kinija pasižadėtų Taivano 
nepulti, bet Kinija nurodo, kad 

tai esąs vidaus reikalas, ir jokio 
pažado neduoda.

23 metus išgyvenusi SEATO, 
arba pietryčių Azijos sutarties 
org-ja nutarė susilikviduoti. Ji 
buvo sukurta buv. valst. sekr. 
John Foster Dulles komunizmo 
plitimui Azijoj sulaikyti.

Čekoslovakijos vyriausybė su
teikė 75,000 čekų 1968 pabėgu
sių kitur, amnestiją, suteikiančią 
teisę prašytis leidimo grįžti. Ta
čiau tiem, kurie viešai kalbėjo 
ar rašė prieš Čekoslovakiją 
ar kitu būdu įžeidė savo vals
tybę, gali būti atimta pilietybė.

P. Korėjos užs. reik. min. Park 
Tong Jin pareiškė, kad prirei
kus P. Korėja galėtų pasigaminti 
atominių bombų.

Du Ukrainos Helsinkio susi
tarimų vykdymui sekti grupės 
nariai rašytojas Mykolą Ru- 
denko ir Oleša Tichy buvo so
vietų teismo nubausti už anti- 
sovietinę propogandą: pirmasis 
7, o antrasis 10 m. ir abu dar 
po 5 m. ištrėmimo. Kiti du gru
pės nariai Morislav Marinovič ir 
Mykolą Matosevič dar tebėra 
areštuoti.

Valst. d-tas paskelbė, kad rug
sėjo 1 JAV ir Kuba pasikeis dip
lomatais: JAV paskirs 10 diplo
matų prie Šveicarijos atstovybės, 
o Kuba — prie Čekoslovakijos.

JAV, susirūpinusios Libano 
ateitimi, pasiūlė kongresui pa
skirti 100 mil. dol. Libano ka
riuomenei lengvaisiais ginklais 
apginkluoti. Buvusi Libano ka
riuomenė per vykusį pilietinį 
karą visai sunyko.

Sov. S-ga pakvietė V. Vokieti
ją, Prancūziją, Italiją, Austriją ir 
Šveicariją dalyvauti jos kariuo
menės pratimuose, kurie įvyks 
Ukrainoj ir kuriuose dalyvaus 
per 27,000 kariuomenės.

Lenkijos vyriausybė įspėjo 
savo gyventojus, kad mėsos trū
kumas šią vasarą bus dar dides
nis už praėjusių metų trūkumus.
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Krata pas Balį Gajauską
1977 vasario 7 kratė Balį 

Gajauską, kuris gyventi Spynų 3- 
8, Kaune. Paėmė foto aparatą, 
didintuvą, foto negatyvus, kurie 
turi svarbios reikšmės, mamos 
dienoraštį, atvirutes, laiškus iš 
užsienio ir kitokią medžigą, kuri 
neturi reikšmės.

Krata pas Leonardą Stavskį
1977 vasario 7 kratė Leonardą 

Stavskį, kuris gyvena XXV-čio 
74-8, Kaune. Paimtas LLKS pre
zidiumo archyvas, Vanago ir 
Žemaičio ir kitų apygardų, pa
imti originalai ir foto kopijos, 
rankraštis, rašytas B. Gajausko— 
“Pirmieji 10 metų”, ir kita labai 
svarbi medžiaga.

Stavskis davė parodymus 
prieš Gajauską. Jis pareiškė, kad 
visa ši medžiaga priklauso Ga
jauskui. Šis vienintelis liudinin-

Jadvyga Petkevičienė ir Jo
nas Petkevičius Vilniuj prie 
Gedimino kalno. Jis atsėdė
jo Sovietų koncentracijos la
gery 18 metų nuo 1952 iki 
1970. Dabar gyvena Šiau
liuose.

VYSK. V. BRIZGIO 
SUKAKTIS 
ITALŲ SPAUDOJ

Romos lietuvių atžymėta 
vysk. Vincento Brizgio 50-ties 
metų kunigystės sukaktis susi
laukė atgarsio Italijos spaudoj. 
Didieji italų laikraščiai paskelbė 
pranešimus apie Lietuvos kan
kinių koplyčioj Šv. Petro bazi
likoj surengtas sukaktuvines pa
maldas, šia proga plačiau pain
formuodami savo skaitytojus 
apie katalikų Bažnyčios dabarti
nę padėtį okupuotoj Lietuvoj ir 
kituose Pabaltijo kraštuose.

Plačiai visoj Italijoj skaitomas 
Milano dienraštis II Giornale 
Nuovo savo straipsnį paskelbė 
didelių raidžių antrašte “Keturi 
lietuviai vyskupai aukoja mišias 
Vatikane”. Pateikęs pranešimą 
apie pamaldas, kurias konceleb- 
ravo vyskupai Vincentas Briz- 
gys, Antanas Deksnys, Paulius 
Marcinkus ir Karolis Salatka, 
Milano dienraštis statistiniais 
duomenimis palygina Katalikų 
Bažnyčios padėtį prieš antrąjį 
pasaulinį .karą su dabartine pa
dėtim. Laikraštis sumini lietu
vius vyskupus kankinius — Vla
dimiro '.kalėjime nukankintą 
vysk.-Mečislovą Reinį, tuoj po 
karo nužudytą vysk. Vincentą 
Borisevičių, vysk. Teofilį Matu
lionį, vysk. Pranciškų Rama
nauską. Primena, jog kai kurios 
Lietuvos vyskupijos, tiisdešim- 
čiai metų praėjus po karo pa
baigos, tebėra be vyskupų. Ra
šo, jog du Lietuvos vyskupai — 
Slatkevičius ir Steponavičius — 
yra valdžios pašalinti iš vyskupi
jų. (LRTV) 

kas ir yra. Vien rankraštis nesu
darytų jam bylos ir dėl to jo ne
areštuotų.

(Kas tas LLKS? — Ar ne Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga? 
Tai labai svarbus ir brangus ar
chyvas, kuris pateko į tardytojų 
rankas).

Krata pas Joną Petkevičių
Tą pačią vasario 7 Šiauliuose 

kratė Joną Petkevičių, kuris gy
vena Lenino 42-1. Paėmė Vy
ties ženklą, Trimito žurnalo 38- 
39 metų rinkinius. Viso 41 eg
zempliorius, foto aparatą, mag
netofono juostą, foto objekty
vus, foto reikmenis, knygą “Kris
taus istorija”, indų šventraštį 
Gitą, religinio turinio brošiū
ras.

J. Petkevičiui reikalaujant, 
viskas buvo grąžinta, išskyrus 
Vytį ir Trimitus.

Krata pas Oną Grigaliūnienę
Tą pačią vasario 7 kratė Oną 

Grigaliūnienę, kuri gyvena Kau
ne, 2-0 Kranto gatvė. Tikslių 
davinių dar nėra. Bendrai paim
ta daug religinio turinio literatū
ros.

1977 balandžio 20 Balys Ga
jauskas areštuotas.

Krata pas Birutę Pašilienę
1977 balandžio 22 padaryta 

krata pas Birutę Pašilienę, kuri 
gyvena Klaipėdoj, Giruliai, Va
sarotojų 20. Kratos orderį išdavė 
saugumo komiteto pirmininkas 
Petkevičius ir prokuroras. Or
dery nurodoma, kad ryšium su 
Gajausko byla turi padaryti kratą 
pas Birutę Pašilienę ir paimti tą 
medžiagą, kuri gali turėti reikš
mės jų bylai.

Kratos metu paimta Kronika 
einamųjų įvykių nr. 43 (rusų 
kalba) ir rankraštis “Projektas”. 
Šie abu dalykai rasti avilio antra
me dugne. Taip pat paimtos dvi 
rašomosios mašinėlės — rusiška 
ir lietuviška.

Pašilienė pareiškė, kad visą 
medžiagą rado, ir kam priklau
so, nežino, o į avilį įdėjo, kad 
vaikai nerastų ir neskaitytų. Ma
šinėles įsigijo prieš mėnesį. Da
bar ji pareiškė protestą prieš jų 
konfiskavimą.

Saugumo majoras Bertulis, 
kuris vadovavo kratai, atsakė: 
jei mašinėlėm nėra spausdinta 
antitarybinė literatūra, jos bus 
grąžintos.

Pašilienė padarė pareiškimą, 
kad mašinėlės pirktos prieš mė
nesį, ir ji neatsako, kas buvo 
anksčiau su jomis spausdinta.

Tardymui ji iki šiol nekviesta, 
nors intensyvus tardymas jau 
prasidėjo. Kviečiami politiniai 
kaliniai ir klausinėjami, ar nega

Grupelė politinių kalinių Sibire. Iš kairės — Antanas Pet- 
rikonis ir Juozas Račkauskas. Trečias nežinomas.

vo paramos ar vienkartinės pa-, 
šalpos pinigais iš Gajausko ar 
Pašilienės.

Sunki Gajausko padėtis
Balio Gajausko padėtis ypa

tingai sunki. Jis atsėdėjęs 25 me
tus ir veik izoliuotas. Pagal 
straipsnį gresia 3-10 metų griež
to režimo ir trėmimo iki 5 metų. 
Šio žmogaus sveikata ir amžius 
jau neleis atlikti jam naujos 
bausmės.

Renkami parašai jo išlaisvini
mui.

Politinis kalinys kun. Pranas 
Račiūnas, bent kelis kartus 
Sovietų teistas.

JAV KONGRESE 
UŽ PAVERGTUS 
BALTIJOS 
KRAŠTUS

Birželio įvykiai — 1940 Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos okupa
cijos ir 1941 išvežimai Sovieti- 
jon — minimi ir JAV Kongrese. 
Kiekvienais metais JAV senato
riai ir kongresmanai įtraukia 
savo pareiškimus į oficialų 
kongreso leidinį Congressional 
Record.

Pereitais metais tokius pareiš
kimus birželio mėn. proga pada
rė 56 asmenys: 6 senatoriai 
(visi respublikonai) ir 50 kong- 
resmanų (29 demokratai ir 21 
respublikonas). Šiemet ta pačia 
proga pasisakė 57: 11 senatorių 
(3 demokratai ir 8 respubliko
nai) ir 46 kongresmanai (31 
demokratas ir 15 respublikonų). 
Skaičiai rodo, kad Baltijos kraš-

1977 balandžio 19 apie 9 
vai. Antanas Miklyčius, gyv. 
Kaune, Linkuvos 77-2, buvo 
paimtas iš darbovietės parvežtas 
namo ir pateikus kratos orderį, 
vyr. tardyt, majoro Markevi
čiaus parėdymu buvo atlikta kra
ta jo bute, rūsyje ir sandėliuo
se. Kratai vadovavo vyr. ltn. 
Gavėnas. Krata truko apie 7 
vai. Joje dalyvavo 4 saugumo 
darbuotojai ir 2 kviestiniai. Kra
tos metu paimta užrašų kny
gutė, trys knygos: “Prie vilties 
kryžiaus”, “Iš Bažnyčios ir po
piežių istorijos” ir “Dienoraš
tis”, lapai, rašyti mašinėle — 
“Kauno arkivyskupas ir metro
politas”, lapai — Girniaus 
straipsnis “Istorija kartojasi” ir 
t.t.

Po kratos Antanas Miklyčius 
buvo nuvežtas į Saugumą tardy
mui.

Balandžio 19 saugumo dar
buotojai, parsivežę Joną Repšį 
iš darbovietės ir pateikę kra
tos orderį su mjr. Markevičiaus 
parašu, padarė jo namuose kra
tą. Saugumiečiai ieškojos“Auš- 
ros” ir “L.K.B. Kronikos”, o taip 
pat ir kitų nelegalių leidinių. 
Krata truko 2 valandas. Kratos 
metu paėmė knygą “Sielos kul
tūra” ir apie 20 magnetofono ka
sečių. Po kratos Jonas Repšys 
buvo nuvežtas į Saugumą tardy
mui.

Balandžio 19 gyd. Povilą But
kevičių, einantį į darbą, 8 va
landą sulaikė iš saugumo maši
nos iššokęs pareigūnas ir nusi
vežė į namus (Kaunas, Molėtų 
18). Čia kartu važiavusi viena 
moteris ir vienas vyras nuėjo 
į Butkevičių butą ir prisistatė: 
“Mes nuo Alfonso”. Kai buvo į- 
leisti, atėjusieji parodė sugu- 
miečių knygutes ir pasikvietė 
lauke buvusius 5 vyrus į vidų. 
Prasidėjo krata, kurios metu pa
imta “L.K.B. Kronikos” Nr. 25, 
rusiškos kronikos Nr. 40, rašo
moji mašinėlė ir ja nurašytas 
straipsnis iš “Aušros” Nr. 5. 
Kratos metu į butą atėjo Liu
das Simutis, kuris taip pat buvo 
nuvežtas į Saugumo komitetą. 
P. Butkevičių saugumiečiai nu
sivežė tardymui į Saugumo ko
mitetą, tačiau dėl blogos svei
katos tardė trumpai. Buvo klau
sinėjamas iš kur gavo leidinius, 
rastus kratos metu, ar nebendra
darbiauja “Aušroje” ir “L.K.B. 
Kronikoje”? Teiravosi, ar nebu
vo vasario 20 Viduklėje 22 me

tų reikalais senate gausiau pasi
sako respublikonai, o atstovų 
rūmuose — demokratai.

Šiemet JAV senate pasisakė: 
E. Brooke (R-Mass), C. Case 
(R-NJ), C. Curtis (R-Neb), R. 
Dole (R-Kan), H. Heinz (R-Pa),
H. Metzenbaum (D-Ohio), C. 
Percy (R-Ill), D. Riegle (D- 
Mich), H. Schmitt (R-NM), R. 
Schweicker(R .Pa), Williams (D- 
NJ).

Šiemet JAV atstovų rūmuose 
pasisakė: J. Addabbo (D-NY), F. 
Annunzio (D-Ill), J. Blanchard 
(D-Mich.), J. Burke (R-Fla), J.A. 
Burke (D-Mass), C. Carney (D- 
Ohio), T. Corcoran (R-Ill), D. 
Cornwell (D-Ind), W. Cotter (D- 
Conn), L. Coughlin (R-Pa), J. 
Delaney (D-NY), E. Derwinski 
(R-Ill), J. Dingell (D-Mich), C. 
Dodd (D-Conn), J. Eilberg (D- 
Pa), J. Faiy (D-Ill), F. Fithian 
(D-Ind), R. Giaimo (D-Conn), 
W. Goodling (R-Pa), J. Hanley 
(D-NY), H. Hollenbeck (R-NJ), 
W. Hughes (D-NJ), H. Hyde (R- 
111), A. Jacobs (D-Ind), J. Kemp 
(R-NY), P. Kostmayer (D-Pa), 
R. Lederer (D-Pa), J. Le Fante 
(D-NJ), N. Lent (R-NY), R. Mc 
Clory (R-Ill), R. Michel (R-Ill), 
J. Minish (D-NJ), E. Patten (D- 
NJ), C. Pepper (D-Fla), M. Price 
(D-Ill), J. Rhodes (R-Ariz), M. 
Rinaldo (R-NJ), P. Rodino (D- 
NJ), R. Roe (D-NJ), M. Russo 
(D-Ill), R. Sarasin (R-Conn), Ms. 
G. Spellman (D-Md), S. Stratton 
(D-NY), G. Vander Jagt (R- 
Mich), L. Wolff (D-NY), G. Yat- 
ron (D-Pa).

tus iškalėjusio Liudo Simučio 
sutikime? (

Tą pačią dieną iš paskaitų bu
vo iškviesta ir tardyta Kauno 
Medicinos institute ir Saugumo 
komitete trečio kurso studentė 
Ramunė Sutkevičiūtė. Ji buvo 
kaltinama dalyvavusi L. Simu
čio sutikime Viduklėje ir susi
rinkime apie Žalgirio mūšį. Jai 
buvo grasinama pašalinimu iš 
instituto.

Iš Dzeržinskio staklių gamy
bos buvo iškviestas Vidmantas 
Butkevičius ir nuvežtas į Saugu
mo komitetą. Jis buvo klausinė
jamas apie dalyvavimą nelega
liuose susirinkimuose ir eks
kursijose.

Balandžio 20 iš Kauno 25- 
tos vid. mokyklos buvo iškvies
ta ir nuvežta į Saugumo komite
tą Ona Butkevičienė. Ji buvo 
tardoma apie kratos metu ras
tus daiktus. Mokytojai O. Butke
vičienei tardymo metu buvo 
grasinama.

Balandžio 20 saugumiečiai te
lefonu išsikvietė Viktorą Snieš- 
ką. Tardymas tęsėsi 7 valandas 
nepasakant dėl kokios bylos 
buvo iškviestas ir nerašant pro
tokolo. Sulaikytą Sniešką klau
sinėjo kokiuose turistiniuose žy
giuose dalyvavęs, kas juose da
lyvavo ir apie ką juose buvę 
kalbama. Grasino išmesti iš van
densvydžio komandos, neiš- 
leisią į užsienį ir t.t. Klausinė
jo ar neskaitęs “L.K.B. Kroni
kos” ir “Aušros”. Kaltino šių 
leidinių platinimu ir kitokia an
titarybine veikla, kaltino dėl 
Lietuvos istorijos studijavimo 
draugų būrelyje. Saugumiečiai 
klausinėjo kokiu būdu susipaži
no su draugais ir net su žmona. 
Jie sakėsi viską žiną, tik jiem 
reikia, kad kaltinamasis viską pri
sipažintų, o į kalėjimą vis vien 
kažkas turės sėsti. Viktorą išlei
do iš saugumo tik todėl, kad 
reikėjo eiti į respublikines var
žybas. Žadėjo dar kartą išsi
kviesti iš darbovietės.

Balandžio 19 d. 11 vai. Saugu
mo komitete buvo tardyta Med. 
instituto VI k. studentė Birutė 
Žemaitytė. Studentė buvo kalti
nama dalyvavusi L. Simučio su
tikime Viduklėje. Tardymas tru
ko 9 valandas. Jo metu studen
tė buvo įvairiai užgauliojama ir 
įžeidinėjama.

Balandžio 19 buvo tardoma 
Elena Kilikevičiūtė ir Liucija 
Šinkūnaitė. Jos abi buvo tardo
mos dar ir rytojaus dieną.

Balandžio 19 buvo krata pas 
Antaną Patacką, po kurios jis bu
vo tardomas.

Balandžio 20 Kauno Medici
nos institute buvo tardyta stu
dentė Aušra Augevičiūtė. Ji 
buvo klausinėjama ar nepažįs
tanti Butkevičių šeimos.

Balandžio 20 saugumiečiai 
tardė Kauno Medicinos institu
to penkto kurso studentę Zitą 
Visbergaitę ir ją kaltino dalyva
vimu L. Simučio sutikime Vi
duklėje.

Balandžio 20 iš Naujalio vid. 
mokyklos buvo iškviesta ir tar
doma IX kl. mok. Asta Borisaitė. 
Buvo teiraujamasi, ar nepažįs
tanti Butkevičių šeimos.

Balandžio 20 d. 10 vai. buvo 
iškviesta į Saugumo komitetą 
Kauno politechnikos instituto 
lengvosios pramonės fakulteto 
diplomantė Danutė Borutienė. J i 
buvo kaltinama užsiimanti nele
galia veikla. Tardytojai diplo
mantei pateikė sąrašus, kuriuose 
buvo pažymėta kada ir kokiuo
se susirinkimuose ir kas daly
vavo. Saugumiečiai pareikalavo 
tardomąją t<ą sąrašą parašyti ir po 
juo pasirašyti. Tardymas truko 
šešias valandas.

Tą pačią dieną buvo tardomas 
Kauno politechnikos instituto 
dėstytojas Povilas Martinaitis. 
Jį kaltino už antitarybines na
cionalistines nuotaikas, kurios 
esą pasireiškia vakaronių metu. 
Čekistai žadėjo P. Martinaičiui 
sudaryti bylą.

(nukelta į 2 psl.)
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Dail. Česlovas Janušas savo kūrybos parodoj prie jam būdingų paveikslų — prie jūros 
ir prie lietuviškos sodybos. Dailininkui liepos 18 sueina 70 metų.

KRATOS 1977...

(atkelta iš 1 psl.)

Balandžio 21 buvo tardomas 
Šarūnas Boruta. Jį kaltino “Auš
ros” ir “L.K.B. Kronikos” skaity
mu ir platinimu, o taip pat na
cionalistinių pažiūrų skleidimu 
turistiniuose žygiuose ir pana
šiuose susibūrimuose.

Tardytojai reikalavo viską pri
sipažinti, nes vis vien viską 
žiną, o už turistinius žygius į 
kalėjimtį nesodinsią. Todėl drą
siai gali viską prisipažinti.

Taip pat buvo iškviestas 
Juozas Dapkevičius. Ir jam sau
gumiečiai metė tuos pačius kal
tinimus — klausinėjo dėl turisti
nių žygių, apie Naujų Metų 
karnavalą ir t.t. Saugumiečiai 
įsakė J. Dapkevičiui prisistatyti 
į Saugumo komitetą balandžio 
27.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tei. 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.

Savaitės 
įvykiai

Į VISUS GEROS VALIOS 
LIETUVIUS

Valst. d-tas stengiasi paveikti 
prezidentą ir kongresą įsileisti 
į JAV dar 15,000 Indonezijos pa
bėgėlių, įstrigusių Azijos valsty
bėse.

Kanados min. pirm. Pierre El- 
liott Trudeau pasiūlė parlamen
tui pakeisti valstybės konstituci
ją taip, kad būtų apsaugoti 
angliškai ir prancūziškai kalban
čių gyventojų kultūriniai sieki
mai ir sudarė komisiją Kanados 
gyventojų vienybei užtikrinti.

Portugalijos komunistų parti
jos vadas Aivaro Cunhal ir toliau 
lieka ištikimas sovietinei linijai.

Egipto kraštutinių mahometo
nų sektos nariai pagrobė ir nu
žudė buv. religijų ministerį dr. 
Mohammed Hussein al-Z ahabi.

Lankydamasi Sov.S-goj Itali
jos komunistų partijos delegaci
ja iškėlė žmogaus teisių, rytų 
Europos disidentų ir sovietų iš
puolio prieš Ispanijos komunis
tų partijos vadą Santiago Caril- 
lo reikalus ir pareiškė, kad V. 
Europos komunistai patys spręs 
savo partijos reikalus.

Indijos valdomo Kašmiro par
lamento rinkimus didele daugu
ma laimėjo autonomijos siekian
ti šeiko Mohammed Abdullah 
vadovaujama tautinės konfe
rencijos partija.

Libano taikos priežiūros dali
niai buvo permesti į Libano pie
tus, kur kautynės tarp palesti
niečių ir krikščionių vėl įsi
liepsnojo.

Iš Rodeziją valdančios parti
jos pašalinti 12 narių sudarė 
naują Rodezijos akcijos partiją, 
siekiančią sudaryti visų rasių vy
riausybę ir nesutinkančią su juo
dųjų daugumos vyriausybės su
darymu.

Vatikano švietimo ir auklėji
mo kongregacija pirmą kartą pa
ragino valstybių vyriausybes 
padėti R. katalikų mokyklom.

JAV karo laivynas sovietų pov. 
laivam gaudyti bando aparatus, 
galinčius sugauti ne tik motorų, 
bet ir laivo sukeltos vandens 
srovės garsus ir didelio greičio 
torpedas, galinčias pasivyti ir 
greičiausius laivus.

Sov. S-ga paskelbė, kad JAV 
pasiūlė prez. Carter susitikimą 
su Brežnevu. Dėl atsiradusios 
naujos įtampos abejojama, kad 
toks pasimatymas greitai įvyktų.

Pagal Ispanijos komunistų 
partijos vado Santiago Carillo 
nusistatymą komunizmas turi 
būti suderintas su konstitucine 
demokratija, ir žmonių valia turi 
būti aukštesnė už partijos va
lią. Pagal tokį samprotavimą ir 
Sov. S-gos ir jos satelitų vyriau
sybės yra nelegalios. Dėl to ir 
toks Sov. S-gos įniršis prieš Is
panijos komunistų vadą.

Šveicarija vėl nesutiko prašy
tis priimama į JT, nes jos gyven
tojai yra tam priešingi.

Rumunijos komunistų partijos 
centro komitetas nutarė spaudos 
cenzūrą perkelti iš vyriausybės į 
pačių susižinojimo priemonių 
rankas. Esą tokiu būdu kiekvie-

Vasario 16-osios gimnazija bu
vo ir yra mūsų visų džiaugsmas 
ir pasididžiavimas. Ją išlaikėm 
jau 26 metus. Apie šimtas mū
sų abiturientų baigė ar baigia 
mokslus. Iš jų išėjo gydytojai, 
inžinieriai, profesoriai, moky
tojai, bendruomenių veikėjai. 
Tačiau šiai gimnazijai gresia pa
vojus užsidaryti, nes Vokietijos 
įstaigos stato vis didesnius rei
kalavimus ir ypač reikalauja 
padidinti mokinių skaičių.

Man, kaip naujam Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratorijos val
dybos pirmininkui, yra pirminis 
uždavinys ir pareiga rūpintis 
gimnazijos išlaikymu ir gerove. 
Betgi tai yra ir visų geros va
lios lietuvių giliausias noras. To
dėl ir raginu visus šio tikslo 
siekti su meile ir pasiryžimu, 
nesibijant net ir didesnės au
kos;

Pirmiausia kreipiuosi į tėvus, 
ypač turinčius mokyklinio am
žiaus vaikų. Mes mielai pasisa
komi “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt”. 
Iš tikrųjų mes esam lietuviai, 
bet ar būsim jais savo vaikuose,

priklausys nuo to, ar juos auklė- 
sim būti lietuviais. Tėvam šią 
pareigą atlikti geriausia talkinin
kė yra Vasario 16-osios gimna
zija. Leiskit savo vaikus į šią 
gimnaziją.

Kreipiuosi ir į mūsų visą jau
nimą, į tuos, kurie lankė šią 
gimnaziją, kurie susitelkė į Jau
nimo Sąjungą, kurie susibūrė 
prie Jaunimo Balso, kurie save 
laiko lietuviais, — ateikit visi 
mum į talką dėl Vasario 16-osios 
gimnazijos gražesnės ateities!

Kreipiuosi į visus geros valios 
lietuvius, ypač JAV ir Kanadoj, 
be kurių pagalbos ši gimna
zija 26 metus nebūtų išsilaikiu
si ir nebeišsilaikys, — padėkit 
mum ir toliau savo nuoširdžiu 
rūpesčiu ir auka. Kur visi stos, 
visados daug daugiau padarys!

Būkim tikri, kad mūsų vienin
gą ryžtą ir darbą lydės Dievo 
palaima! Visiem už viską nuo
širdus ačiū ir pagarba.

Tėv. Alfonsas Bernatonis
Kuratorijos valdybos 
pirmininkas

nas, prieš drįsdamas ką nors 
skelbti, turės 3 kartus pagalvo
ti, ar vert tai daryti.

Prieš būsimą Kinijos komu
nistų partijos kongresą vyriausy
bė stengiasi apsivalyti nuo vadi
namųjų radikalų. Iš 29 provinci
jų 14-os vadovybė jau buvo pa
keista.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
pareiškė, kad pagrindinis JAV 
tikslas yra pasiekti gerų santykių 
su Kinija, bet JAV yra ir toliau 
pasiliks didžiausia Azijos ir Ra
miojo vandenyno galybė.

Ispanijos komunistų partija 
atsisakė dalyvauti Prahoj įvyku- 
siančioj konferencijoj Rusijos 
1917 revoliucijai paminėti.
JT saugumo taryba paragino 

kitas valstybes materialiai pa
remti Mozambiąue, kad ji galėtų 
gintis nuo Rodezijos puolimų.

Tailande pabėgėlių sto
vyklose dar tebėra 80,000 P. 
Vietnamo, Laos ir Kambodijos 
pabėgėlių, laukiančių kur nors į 
s įkurti.

Prez. Carter Voice of America 
direktorium paskyrė Ronald P. 
Straus.

Valst. sekr. Cyrus Vance vėl 
įspėjo P. Afriką, kad ji nesiti
kėtų bet kokios JAV paramos, jei 
nesutiks tuoj atsisakyti rasinės 
diskriminacijos ir neleis juodie
siem dalyvauti politiniame gy
venime.

Prez. Carter suteikė preziden
tinį Laisvės medalį polio 
skeipų išradėjui dr. Jonas E. 
Salk ir nužudytajam dr. M ar
ti n Luther King.

JAV karo laivyne 37 proc. jau
nų kareivių nesugeba skaityti 
pagal 10 skyriaus lygį.

Afrikos vienybės org-jos kon
ferencija pritarė Rodezijos iš
laisvinimo sąjūdžiui, vadovauja
mam Jošua Nkomo ir Robert 
Mugabe, ir ragino visus šį są
jūdį remti.

— Žmogaus teisių nebojimo 
komunistiniuose kraštuose, ypa
tingai Sovietų Sąjungoj, reikalu 
Pavergtųjų Europos tautų Kana
dos komiteto (Canadian Com- 
mittee of Captive European Na- 
tions) Ottawos skyrius pasiuntė 
memorandumus Kanados minis- 
teriui primininkui (gegužės 11) 
ir Kanados užsienio reikalų mi
nisterijai (gegužės 7). Iš abiejų 
gauti palankūs atsakymai. Prem
jero Trudeau pasirašytam laiške 
sakoma, kad Belgrado konfe
rencijoj Kanada stipriai pasisa
kys už Žmogaus teises. (E)

Balandžio 22 Kulautuvoj 
(Komjaunimo g. 12) keturi sau
gumiečiai ir du kviestiniai (Bi
rutė Vilčinskienė ir Algiman
tas Vyšniauskas) krėtė Stasės 
Jasiūnaitės butą, malkinę ir rū
sį. Kratos metu paimta: 2 egz. 
po 24 puslapius mašinėle spaus
dintos brošiūros apie Romą Ka
lantą, brošiūra “Lietuvos nepri
klausomybės sulikvidavimas — 
Tarybų Sąjungos grobiamosios 
politikos aktas”, S. Jasiūnaitės 
rašomos “Gyvenimo apysakos” 
antra dalis, susidedanti iš 620 
mašinėle spausdintų puslapių ir 
4 sąsiuviniai įvairių kitų rank
raščių.

Kratos metu vyr. operatyvinis 
įgaliotinis mjr. V. Žarskis pa
klausė S. Jasiūnaitės, ar ji gau
nanti honorarą už savo kūrinius. 
Tardomoji atsakė, kad jos kny
gos niekur nespausdinamos ir 
todėl jokio honoraro negaunanti.

— Čia jūs nespausdinate, jūs 
užsienyje spausdinate — “Drau
ge”, — pasišaipė mjr. Žarskis. 
Tačiau majoras nepasakė kokius 
ir kieno užsienyje spausdina
mus darbus jis- turi galvoje. Ja- 
siūnaitė šį neaiškų primetimą 
paneigė.

Pasibaigus kratai, Jssiūnaitė 
buvo nuvežta į Kauno Saugumo 
komitetą tardymui.

Balandžio 19 d. 13 vai. Saugu
mo komiteto darbuotojas Česna- 
vičius ir kiti įsiveržė į pensi
ninko, buv. 7-osios vid. mokyk
los mokytojo Broniaus Juškos 
butą (Banaičio 5-14), ir, nepatei
kę kratos orderio, pradėjo kratą 
ir tardymą. Mokytoją kaltino na
cionalistinių idėjų platinimu. 
Čekistam labai nepatiko, kad 
mokytojas jaunimui esą pasako
jęs apie Žalgirio mūšį.

— IX ateitininkų kongreso 
simpozijumui “Gyvoji dvasia — 
kelias į krikščioniškąjį atsinauji
nimą” vadovauja kun. dr. K. Tri
makas. Kiti kalbėtojai yra kun. 
Antanas Rubšys, sesuo Ona Mi
kailai tė, dr. Vytautas Vygantas ir 
kun. Jurgis Šarauskas.

Prisidėkime prie 
Lietuvos kankinių pagerbimo

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

Aukas, užpildant žemiau spausdinamą atkarpą, 
siųsti šiuo adresu:

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

Stambesnieji aukotojai bus atžymėti paminklinėje 
lentoje šventovės sienoje.

Lietuvos kankinių paminklinės šventovės 
finansų vajaus komitetas

Pavardė vardas

Adresas

(Pašto zona)

Auka $

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. W i n te r Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell 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 Electroničs, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New 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 VVHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.
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Pavergtos tautos
Keistai vingiuoja žmonijos is

torija — visą laiką siekiama iš
silaisvinimo ir tuo pačiu didėja 
tautų pavergimas.

Tautų išsilavinimas prasidėjo 
su prancūzų revoliucija. Jos 
šūkis — laisvė, lygybė, broly
bė — sudrebino Europą ir už
degė pavergtas tautas. Prancūzų 
tauta, kovodama su absoliutine 
monarchija, paėmė Bastilijos ka
lėjimą ir išvadavo kalinius. Šis 
Bastilijos užėmimas pasidarė 
naujosios Prancūzijos šventė, 
šventė, kuri ir pavergtuosius 
skatino sukilti ir sugriauti savo 
Bastilijas. Kai Jungtinės Ameri
kos Valstybės išsivadavo iš bri
tų jungo, Prancūzija prezidentui 
Jeffersonui dovanojo Bastilijos 
kalėjimo raktą, tuo norėdama pa
rodyti, kad kalėjimai beliko tik 
prisiminimas.

Visas devynioliktas amžius 
buvo tautinis atbudimas. Pa
vasaris ėjo Karpatų kalnais. Pa
vasaris palietė ir Lietuvą. Ir 
nemokyta suvargusi lietuvių 
tauta, vilkdama sunkų caristinės 
Rusijos jungą, nepabiro, nesu- 
nyko, o pradėjo atsigauti ir su
prasti savo tautinį kelią. Po pir
mojo pasaulinio karo kiek daug 
tautų išsivadavo iš visokiausių 
monarchijų ir sukūrė savo 
respublikas!

Bet šis išsivadavimas nebu
vo baigtas. Kitos tautos dar bu
vo neparuoštos nepriklausomam 
gyvenimui, tokioj Afrikoj viskas 
ėjo labai pamažu. Gi sugriuvu
sioj Rusijoj įsigalėjo komuniz- 
mas-bolševizmas ir tas jau kitaip 
pažiūrėjo į tautų išsilaisvinimą. 
Kur tik priėjo, ten ir griebė, vėl 
prijungė prie Rusijos ir tai pava
dino Sovietų Sąjunga. Sovietai 
skelbiasi esą tautų išlaisvinto
jai, o iš tikrųjų tik tautas pa
vergia. Kur jie pasiekti negali, 
ten čiulba ir ulba gražiausius žo
džius apie laisvę. O kur gali, ten 
primeta komunistinę diktatūrą ir 

griaužte užgniaužia bet kokią 
laisvę.

Antrojo pasaulinio karo metu

šaukiasi

Sovietų Sąjunga visokiais bū
dais plėšė ir pavergė naujus 
kraštus. Karo pradžioj buvo pa
vergta Lietuva, Latvija, Estija. 
Po antrojo pasaulinio karo kiek 
sukūrė satelitinių valstybių, kur 
tėra tik viena komunistų partija. 
Metė pinigus, užkinkė propa
gandą ir net su karine jėga bro
vėsi į naujus kraštus ir taip pa

vergė dar naujas tautas.
Štai koks ilgas pavergtų tautų 

sąrašas: Albanija, Armėnija,
Azerbeidžianas, Bulgarija, Gu
dija, Kinija, Kazokija, Kroatija, 
Kuba,Čekija, Estija, Rytų Vokie
tija, Gruzija, Vengrija, Idel-Ura- 
las, Kerelija, Latvija, Lietuva, 
Mongolija, Š. Kaukazas, Šiaurės 
Korėja, Vietnamas, Lenkija, Ro- 
munija, Serbija, Slovėnija, Tur
kestanas, Ukraina, Laos, Cam- 
bodija.

Amerika po antrojo pasaulinio 
karo irgi buvo daug ką užka
riavusi. Tokią Vokietiją buvo su- 
klupdę ir užkariavę, bet Ame
rika nenorėjo ir nenori svetimo 
krašto pasilaikyti. Užkariautus 
kraštus ji stengėsi kuo greičiau 
atstatyti, kad galėtų sustiprėję 
patys kurtis savo demokratinę 
laisvę. Atstatė Vakarų Vokietiją 
ir išaugino į galybę, atstatė Ja
poniją. Atstatė Filipinus, O jei
gu būtų tuos kraštus užkariavu
si Sovietų Sąjunga, tikrai tie 
kraštai prievarta būtų padaryti 
satelitiniais.

Nuo prezidento Eisenhowe- 
rio laikų švenčiama pavergtų 
tautų savaitė. Ji nori priminti pa
sauliui, kad yra dar daug paverg
tųjų. J ie ir šaukiasi į mus, ir mes 
turime kalbėti už pavergtuosius. 
Neužmirškime, kiek lietuvių dar 
kenčia kalėjimuose, kiek jų su
kišta į psichiatrines ligoni
nes. Ir jei mes nešauksime, ne
kovosime, jie ten gaus galą. 
Tad visų mūsų pareiga eiti ir 
protestuoti už pavergtus brolius. 
Sueikime visi ir kalbėkime, pro
testuokime visos tautos, kad 
būtų atstatyta laisvė. Laisvė vi
siem.

Gal daug kam dar yra ne
įprastas prieš metus pradėtas 
minėti naujas vardas — Ame

rikos Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla. Argi turėsim reikalą dar 
su viena knygų leidykla, kai mū
sų knygų tiražai krinta, kainos 
kyla ir skaitytojų skaičius mažė
ja? Tai pagrįstos abejonės, ku
rios, atrodo, yra persunktos pe
simizmu ir nusistovėjusia 
emigracine apatija. Gi reikalą 
svarstant realiau, susiformula
vus tikslus — darbo sritį, daug 
kas nušvinta kitomis spalvomis. 
Atsiranda ir rėmėjų, ir autorių, 
ir rūpimų temų, ir nuostabiai 
drąsiai užsiangažuojančių spau
dos darbuotojų.

Ir taip vienerių metų laikotar
py ši leidykla debiutuoja su tri
mis puošniai išleistomis knygo
mis . . . Birželio 3 įvykusiame 
leidyklos narių susirinkime tu
rėjom progos išklausyti pasitikė
jimą keliančius ateities pla
nus ... Ir dar šią vasarą laukiam 
ketvirtojo leidinio pasirodymo. 
Pažvelgę į tokius atsiekimus, 
o lietuviškųjų mokslo metų ga
le žvelgdami lyg į mokinio pažy
mių knygutę, nusišypsokim ir 
atidžiau pasižiūrėkim, koks čia 
nematytas, naujas mokinys auga 
lietuvių visuomenės tarpe . . .

-o-

Taigi organizacija vadinasi 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
Leidykla. Iki šiol pasirodė su 
trimis gražiais leidiniais, kurių 
turinys prilygsta jų meniniam 
apipavidalinimui. Tai lietuvių 
ir anglų kalbomis išleistos kny
gos apie Šv. Kazimiero kapines 
— PALIKĘ TĖVIŠKĖS NA
MUS — ir vien lietuvių kal
ba — PENNSYLVANIJOS 
ANGLIAKASIŲ LIETUVA. 
Knygos iliustruotos, prabangiai 
išleistos, įdomiai parašytos. 
Savo išvaizda ir turiniu jos 
primena amerikiečių TIME- 
LIFE mokslą populiarizuojan- 
čių leidinių seriją arba kai ku

Los Angeles Lietuvių Fondo aktyvas po posėdžio, dr. 
Brinkio kieme. Nuotr. A. Gulbinsko

PO METŲ VEIKLOS IR 
TRIJŲ KNYGŲ IŠLEIDIMO

riuos NATIONAL GEO- 
GRAPHIC leidinius.

Pasirinktos temos yra mum 
brangios, o kartais net svar
bios! Jos pristatytos prieinamai 
tiek eiliniam skaitytojui, tiek la
biau išprususiam mokslo dar
buotojui, lengvai prieinamos ir 
priimtinos amerikiečių skaityto
jui. Pastarasis bruožas mum yra 
labai svarbus, nes korektūros 
klaidomis mirgančių brošiūrėlių 
bei prasto spaudos darbo esam 
matę pakankamai. Tokie leidi
niai mūsų tautinės sąmonės ne
žadina ir pasididžiavimo neke
lia. O šioji leidykla kaip tik yra 
užsiangažavusi knygas leisti 
taip, kad darbo rezultatais galė
tų džiaugtis ir savi, ir svetimi: 
stengiamasi, kad darbas būtų 
atliktas puikiausiai.

1976 gegužės mėn. Illinois 
valstijoj inkorporuota leidykla 
buvo suorganizuota visuomeni
niu pagrindu. Tai reiškia, kad 
leidykla yra pasiryžusi savo pa
sirinkta darbo kryptim tarnau
ti mūsų interesam. Tad ir lei
dyklos užnugarį sudaro visuo
menė, leidyklon stodama na
riais. Galima pasidžiaugti, kad 
nariais stoja ir atskiri asmenys, 
ir lietuvių organizacijos. Naujas 
narys į leidyklos iždą įmoka 
$100 įstojamojo mokesčio.

Nuo darbo pradžios leidyklos 
vadovybę sudarė taryba ir valdy
ba. Tarybai pirmininkavo pla
čiai žinomas mūsų istorikas ir 
kultūrininkas prof. Jonas Puzi- 
nas. Kun. Algimantas Kezys, 
Jaunimo Centro direktorius, 
knygų autorius ir redaktorius, 
lietuvių ir amerikiečių vi
suomenėj pasižymėjęs fotogra

fas, buvo valdybos pirmininku. 
Taryboj ir valdyboj, be čia su
minėtųjų, dirbo dail. Vincas Lu
kas, dail. Petras Aleksa, dr. 
Kęstutis Girnius ir Saulius Gir
nius. Birželio 3 visuotiniame 
narių susirinkime vadovybės 
vardu pranešimus padarė tary
bos pirmininkas, valdybos pir
mininkas, sekretorius ir iždinin
kas. Per metus leidykla turėjo 
$27,000 apyvartą. Išleistos kny
gos yra beveik išparduotos (ar 
ne nuostabu?). Šią vasarą išeis 
dr. Dovydo Fainhauzo angliškai 
parašyta knyga — LITHUA- 
NIANS IN MULTI-ETHNIC 
CHICAGO. Šis leidinys apims 
originaliai parašytą lietuvių isto
riją Chicagoj nuo maždaug 1871 
iki antro pasaulinio karo. 
Angliškai išleista knyga bus gra
ži dovana prieš mus gyve- 
nusiom, dirbusiom ir lietuvybe 
besirūpinusiom kartom. Chica- 
gos tautybių mišiny ši knyga tu
rės lietuvių reprezentanto vietą. 
Ją galės paskaityti ir mūsų jau
nimas.

Tolimesnėj ateity numatoma 
išleisti: prof. J. Žilevičiaus 
AMERIKOS LIETUVIŲ MUZI
KA, TEATRAS IR ŠOKIS, Ali
nos Skrupskelienės angliškai re
daguotą LITHUANIAN WRIT- 
ERS IN THE USA, kun. S. Ylos 
LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADI
CIJOS ir kun. J. Prunskio 
LIETUVIAI SIBIRE.

Leidyklos nariai buvo malo
niai nustebinti sužinoję, kad 
kartu su Mykolo Morkūno 
spaustuve leidykla yra įsigijusi 
$17,000 vertės teksto rinkimo 
maŠiną-kompiuterį, kuri labai 
palengvina ir pagreitina spau
dos darbą. Taip pat susirinki
mas patvirtino vadovybės pa
stangas pirkti arti prie lietuvių 
kolonijos geromis sąlygomis 
parduodamą namą. Ten įsikurtų 
leidykla. Tariamasi su Mykolo 
Morkūno spaustuve, savininkui 
planuojant savo spaustuvę 
kraustyti į tinkamesnį rajoną. 
Vienoj patalpoj subūrus ir lei
dyklą, ir spaustuvę, susidarytų 
branduolys, labai naudingas ir 
spaustuvei, ir leidyklai, o tuo pa
čiu ir lietuvių visuomenei. Lei
dyklos darbuotojai yra tvirtai už
siangažavę pradėtą darbą varyti 
toliau. Tokie užsiangažavimai 
gali mūsų visuomenę tik džiu
ginti, o matant jau atliktą dar
bą — kelti mūsų visų pasitikė
jimą.

Ateinančių metų vadovybėn 
susirinkimas išrinko tokią direk
torių tarybą: prof. J. Puzinas, 
dail. V. Lukas, dr. K. Girnius, 
S. Girnius ir visai naujas tary
bos narys knygų leidėjas Jonas 
Karvelis. Išrinktoji taryba iš savo 
tarpo išsirinks pirmininką ir su
darys valdybą — vykdomąjį or
ganą.

Leidyklos tikslas yra tarnauti 
lietuvių aspiracijom. Savo lei
diniais leidykla padės palaikyti 
tautinę sąmonę mūsų pačių 
tarpe ir pristatys mūsų kultūri
nius atsiekimus kitataučiam. 
Dar pabrėžtina, kad leidykla ne
bando konkuruoti su jokia kita 
mūsų institucija. Dirbama su 
naujomis temomis, naujoviška 
forma, manant, kad tokių pa
stangų reikia. O trys išleistos 
knygos, kaip kokia rekomen
dacija ateičiai, byloja apie lei
dyklos planus ir siekius. Argi 
tai ne džiuginantis reiškinys?

Antanas Dundzila

DAR REIKIA 
ŽINIŲ

Prof. dr. B. Nemickas, Vliko 
vicepirmininkas, dėkoja atsiun- 
tusiem žinių, kaip ir kam sovie
tai nedavė leidimų:

1. išvažiuoti iš okupuotos Lie
tuvos arba trėmimo vietų pas ki
tus šeimos narius, gyvenančius 
laisvuose Vakaruose, ir

2. aplankyti savo artimuosius 
laisvuose Vakaruose arba at
virkščiai.

Dr. Nemickas ruošia praneši
mą valstybės sekretoriaus 
Washingtone pavaduotojui Eu
ropos reikalam John A. Armita- 
ge. Jam yra pažadėjęs tokių da
vinių, kai birželio 2-3, kaip Pa
vergtųjų Europos Tautų seimo 
vicepirmininkas ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys, su pa
vergtųjų tautų delegacija lankė
si valstybės departamente.

Kas dar nėra prašytų žinių 
suteikęs, informaciją siunčia 
šiuo adresu: Vlikas, 29 West 57 
Street, New York, N.Y. 10019.

(Elta)

Neužmiršk lietuviškos spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

ŠVENTOJO RAŠTO 
TAUTA

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Gyvenant “Šiame 
Amžiuje”, tėra vienas kelias į 
laimę: paklusti Toros reikalavi
mams ir taip nugalėti pagundą 
bei nuodėmę. Dievas, jam vie
nam žinomu laiku, įves “Atei
nantį Amžių”, kuriame žmonijai 
bus apreikšta visiška Dievo per
galė, — blogis ir nuodėmė bus 
nugalėti, ir žmonija bus apdova
nota nauja būties dama. Paly
ginus su kitomis žydų grupė
mis, kaip pvz. esenai, farizėjų 
apokaliptinė bei eschatologinė 
galvosena buvo gana kukli.

Kaip sadukėjų pamaldumas 
rėmėsi Šventykla, taip farizėjų 
rėmėsi Tora. Net jų “Ateinan
čio Amžiaus” vilčių pagrindas 
buvo paklusnumas Įstatymui. 
Kai kurie farizėjai teigė, kad 
Dievo karalystė tikrai ateitų, jei 
Izraelis paklustų Įstatymui bent 
vieną ištisą dieną. Taigi jų uolu
mas vykdant Įstatymą maitinosi 
ne vien troškimu matyti Izraelį 
ištikimesnį negu praeityje, bet 
drauge ir įsitikinimu, kad pa
klusnumas dabartyje apspren
džia ateitį.

Farizėjams Tora buvo didelė 
Dievo dovana Izraeliui ir per 
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Izraelį visai žmonijai. Jie įsak
miai teigė, kad tarp Dievo ir 
žmogaus yra nuodėmės bedug
nė. Kiekvieno žmogaus širdyje 
grumiasi geri ir blogi troškimai 
— gerieji veda į paklusnumą 
ir į gerus darbus, o blogieji į 
nuodėmę. Dievas davė Torą 
tam, kad padėtų geriesiems 
žmogaus troškimams nugalėti 
bloguosius. Farizėjai kalbėjo 
apie “Įstatymo džiaugsmą”, nes 
Įstatymas parodo žmogui, ko 
Dievas iš jo tikisi, ir padeda nu
galėti visa tai, kas kliudo Dievo 
reikalavimus įvykdyti. Žmogui 
nusidėjus, Dievas, būdamas gai
lestingas, jį kviečia sugrįžti, su
teikdamas atgailos malonę. Įsta
tymo jėga ir atgailos galia buvo 
dvi pagrindinės mintys farizėjų 
mokyme.

Farizėjų griežti Torai paklus
numo reikalavimai daugumui 
žydų nebuvo prieinami. Tačiau 
nėra abejonės, kad jie buvo dau
gelio gerbiami. Jų įtaka vyravo 
sinagogoje, kurios buvimą ir 
apeigas pateisino žodinė Tora, 
ir taip pat kasdieniniame gyve
nime, kuriame turėjo būti puo
selėjamas Toros pažinimas bei 

paklusnumas. Iš kitos pusės, 
farizėjų griežtumas juos skyrė 
nuo jų tautiečių ir juose pačiuo
se ugdė išdidų savęs vertinimą.

Reikia pripažinti, kad farizė
jai išgelbėjo žydų bendriją po 
Jeruzalės ir Šventyklos sugriovi
mo 70-tais m. po Kristaus. Jie, 
tiesa, nemėgo nei Romos, nei jai 
pataikaujančių valdovų Pales
tinoje, tačiau daugumas jų va
dų, atrodo, bandė sukilimui už
bėgti už akių. Jiems buvo prie 
širdies ne politiniai ar ekono
miniai išskaičiavimai, bet jų To
ros supratimas ir įsitikinimas, 
kad žydų tautos pašaukimas yra 
religinis, ne politinis. Romai už
puolus jų tautą, farizėjai prisidė
jo prie jos gynybos. Dar Jeruza
lei esant apgultai, jie slapta iš
gabeno garsųjį rabiną Johanau 
Ben Zacchai, kuris vėliau daug 
prisidėjo prie žydijos atstatymo. 
Savo tikėjimo ir gilaus pamal
dumo į Torą stiprinami, fari
zėjai pajėgė išgyventi Šventyk
los sunaikinimo smūgį ir sukur
ti dar tampresnę žydų bendri
ją išeivijoje, kuri tebėra gyva ir 
šiandien.

Esenai. Esenai buvo trečioji 
savita grupė žydijoje, — atskala, 
tikra to žodžio prasme. Ji gimė 
žydų bendrijoje dviejų pasku
tiniųjų amžių prieš Kristų laiko
tarpyje. Jie nėra minimi Nauja
jame Testamente. Filonas 
Aleksandrietis ir istorikas 
Josephus Flavius pirmajame 
amžiuje po Kristaus tik prabėgo
mis juos užkliudo. Todėl iki 

1947 m. esenai ir jų kilmė 
mums buvo labai paslaptingi. 
Nuo 1947 m. esenų istorija švis
te nušvito. Atrasta ne tik jų raš
tija, vadinamieji Negyvosios jū
ros, arba Kumrano, ritiniai, bet 
atkasta ir jų bendrijos gyven
vietė Khirbet (griuvėsiai) Kum
rane. Mokslininkai tuojau pat at
pažino skirtumus tarp Kumrano 
raštijos ir Filono bei Josephus 
Flavijaus. Šiandien matoma, kad 
šie skirtumai vieni kitus papil
do. Mažai abejojama, kad bend
rija, kuri sukūrė ir brangino at
rastus ritinius, buvo esenai. Ri
tinių tyrimas jau yra davęs gana 
pastovią šios žydijos atskalos įsi
tikinimų, apeigų ir istorijos sam
pratą. Archeologiniai kasinėji
mai Khirbet Kumrane šią sam
pratą patvirtino ir papildė.

Žr. autoriaus straipsnį “Šviesa 
iš Kumrano”, Aidai (1975, psl. 
145 ir 272). Apie Kumraną rašy
ta labai daug. Lengvai prieinami 
ir vertingi yra šie veikalai: 
Frank M. Cross, The Ancient 
at Qumran and Modem Biblical 
Studies (Garden City, N.Y.: 
Doubleday, 1958); J.T. Milik, 
Ten Years of Discovery in the 
VVildemess of Judea (Naper- 
ville, 111.: Allenson, Ine., 1959); 
Helmer Ringgren, The Faith of 
Qumran (Philadelphia: Fortress 
Press, 1963). Ritinių tekstų ver
timą į anglų kalbą galima rasti 
pas Theodor H. Gaster, The 
Dead Sea Scriptures (Garden 
City, N.Y.: Doubleday, 1964) 
ir G. Vernies, The Dead Sea 

Scrolls in English (Middlesex, 
England: Penguin Books, Ltd., 
1962).

Esenai, kartu su farizėjais, yra 
dvasiniai Hasidim palikuonys. 
Tik jie kur kas labiau kraštu
tinių pažiūrų negu farizėjai: jie 
visai pasitraukė iš žydų bendri
jos, atsisakydami bet kokio 
bendravimo su ja. Mokslininkai 
ligi šiol nėra tikri, kada ši atskala 
žydijoje iškilo. Rimtus spėlioji
mus galima rikiuoti laikotarpyje 
tarp Makabėjų sukilimo (167- 
165 m. prieš Kristų) ir Aleksand
ro Jannaeus laikų (103-67 m. 
prieš Kristų). Atskalos pradžią 
siejant su Kumrano atstatymu, 
jos gimimo data galėtų būti 
Johannes Hyrcanus valdymo 
metai (135-104 m. prieš Kristų). 
Archeologiniai duomenys gana 
ryškiai liudija, kad šiuo metu 
Kumrane kūrėsi nauja bendrija. 
Josephus Flavijaus pastabų ir 
pačių ritinių užuominų dėka ga
lima atkurti tuos įvykius, kurie 
privertė šią atskalą pasitraukti 
į Kumraną. Tačiau yra kitų duo
menų, kurie rodo, kad esenai 
jau buvo atskala žydijoje prieš 
jiems pasitraukiant į Kumraną. 
Pagal svarbų esenų raštą, Da
masko dokumentą, ši atskala gy
vavo “dvidešimt metų” prieš 
krizę, kuri ją privertė bėgti į dy
kumą. Tiesa, “dvidešimt” gali 
turėti tik simbolinę prasmę. Ne
žiūrint to, galima drąsiai tvirtin
ti, kad bendrijos atsiradimas 
Kumrane ir aplinkybės, išvedu- 

sios ją ten, buvo lemiamos reikš
mės įvykis esenų savimonės iš
sivystyme. Tai atpažįstama iš 
Kumrano raštijos.

Atskalos pasitraukimas į 
Kumraną turėjo, atrodo, du tiks
lus: tai dvasinis atoveikis į Se- 
leukidų pastangas sunaikinti bei 
supasaulinti žydų religiją, o ant
ra — pasmerkimas vėlyvesniųjų 
Makabėjų užmačių ryšium su 
vyriausiojo kunigo vieta. Įvykis, 
kuris privertė esenus apsi
spręsti, buvo teisėtojo Mokyto
jo, atskalos įkūrėjo, sankirtis su 
“Nedoruoju” Kunigu. Bandymai 
surišti šiuos asmenis su istoriš
kais asmenimis turtingi rimtais, 
bet mažai kuo pagrįstais spėlio
jimais. Viena yra tikra: “Nedo
rasis” Kunigas buvo vienas iš 
Makabėjų. Teisėtojo Mokytojo 
istoriškas veidas kur kas blan
kesnis. Jo svarba esenų vysty
mosi raidoje visų pripažįstama, 
tačiau daugumas mokslininkų 
linksta apie jį žinias semti tik 
iš pačių esenų raštų. Laimei, du 
esminiai faktai aiškūs apie Tei
sėtąjį Mokytoją. Jo sekėjai tikėjo, 
kad jis teisėtas Sadoko kunigiš
kos šeimos įpėdinis. Iš čia kilo 
atskalos kunigiška savimonė ir 
drastiškas atoveikis į neteisėtą 
vyriausiąjį kunigą Jeruzalėje.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS
VYČIŲ

DARBAI 
IR DIENOS
Redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai 
84-16 110 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

ARTĖJA LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos vyčių 64 seimas 

vyks rugpiūčio 17-21 Pro- 
vidence, R.I., Marriot Inn vieš
buty. Seimą ruošia Providence 
vyčių 103 kuopa.

Registracija prasideda 2 vai. 
po pietų rugpiūčio 17. Vėliau 
vyks ekskursija autobusu pasi
žiūrėti istorinio Newport mies
to. Vakare susipažinimo pobū
vis prie viešbučio baseino.

Rugpiūčio 18 centro valdyba 
renkasi paskutiniam savo kaden
cijos posėdžiui. Seimas praside
da 12 vai. mišiomis Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj. F o 
pamaldų parapijos salėj pietūs. 
Seimo sesijos vyks nuo 2:30 
viešbuty. Vakare vėl grįžtama į 
Šv. Kazimiero parapijos salę 
dalyvauti kultūriniame renginy, 
kur programoj pamatysim “Lie
tuviškas vestuves”.

Penktadienį ir šeštadienį dar
bo sesijos vyks nuo 9 vai. ryto 
ir nuo 2 vai. po pietų. Pagrin
dinis šių metų seimo darbas 
bus vyčių įstatų peržiūrėjimas. 
Sudarytas specialus komitetas, 
vadovaujamas dvasios vadovo 
kun. A. Jurgelaičio, paruošti 
revizijos projektui. Darbo sesijo

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
c r - . . V C! - •

Šv. Kazimiero, savo globėjo, 
šventę vyčiai pamini savo kuo
pos vietovėj arba surengia di
desnį renginį kelios kuopos ar 
apskritis. Šiemet Vidurio Atlan
to apskrities suvažiavimas įvyko 
kovo 13 Aušros Vartų parapijoj 
New Yorke. Ta pačia proga buvo 
paminėta šv. Kazimiero šventė. 
Bažnyčioj mišias koncelebravo 
kun. Vladas Jaškevičius, SJ, 
kun. Jurgis Gurinskas ir kun. 
Juozas Aleksiūnas. Mišių metu 
lietuviškai giedojo Lietuvos vy
čių 110 kuopos (Maspeth, N.Y.) 
choras, vadovaujamas Philip 
Skabėikio, kuris dar kartu su 
broliu Danielium atliko vargonų 
ir smuiko duetą. Prie mišių 
patarnavo tos pačios vyčių kuo
pos junjorai.

Po mišių parapijos salėj buvo 
paruošti pusryčiai, kurių metu 
kalbėjo latvė Dagmar Vallens, 
dirbanti Radio Liberty radijo 
s.toty. Prelegentė įdomiai api
brėžė savo darbą Batune, Radio 
Liberty ir Jungtinėse Tautose. 
Maspetho 110 kuopos junjorai 
— Antanas Ambrosini, Ray- 
mond Balconis, William Sidtis, 
Leon ir Maria Stungurys —atliko 
trumpą vaidinimėlį, kuriame 
atvaizdavo šv. Kazimiero kano
nizaciją.

Pusryčių metu ritualo komisi
jos narė Marian Skabeikis įtei
kė trečią vyčių laipsnį Leonorai 
Balten (Philadelphijos 3 kuopos 
narei), Margaret Brazaitis (New- 
ark 29 kuopos narei), 
Millie Pietz ir Helen Yurkus 
(New Yorko 12 kuopos narei). 
Ketvirtą laipsnį įteikė Emilijai 
Sandanavičienei ir Aldonai 
Zaunienei (Brooklyn-Queens 41 
kuopos narėm).

Suvažiavime dalyvavo atsto
vai iš St. Clair, Pa., Washington, 
D.C., Amsterdam, N.Y., Phila- 
delphia, Pa., Kearny, N.J., Bay- 
onne, N.J., Maspeth, N.Y., su 
junjorais, Brooklyn, N.Y., Great 
Neck, N.Y., Newark, N.J., ir 
Manhattan, N.Y., kuopų. Atida
rius suvažiavimą, maldą su
kalbėjo apskrities dvasios vadas 
kun. Pranas Bulovas, pasveiki
no susirinkusius ir tarė apie ga
vėnios reikšmę. Apskrities ko

se dar bus svarstomi religiniai, 
kultūriniai ir Lietuvos laisvini
mo reikalai, įtraukiant paskaitas, 
simpoziumus ir diskusijas.

Seimo dienomis bus ir įvairių 
pramogų. Rugpiūčio 19 vakarą 
seimo dalyviai plauks laivu Nar- 
ragansett įlankoj. Kelionė bus 
paįvairinta muzika, šokiais ir 
daina. Rugpiūčio 20 įvyks seimo 
banketas-balius viešbuty. Abi 
dienas 12:30 po pietų bus auko
jamos mišios seimo dalyviam 
viešbuty. Rugpiūčio 21 Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj bus 
seimo užbaigimo mišios ir salėj 
pietūs. Ta proga bus daroma 
visų dalyvių nuotrauka.

Junjoram ruošiama ypatinga 
programa. Jie dalyvaus bendroj 
seimo eigoj ir turės specialiai 
jiem skirtas pramogas. Ket
virtadienį junjorai aplankys Pro
vidence miesto įdomesnes vie
tas, o penktadienį talės pasi
maudyti Narragansett Pier pa
plūdimy. Šeštadienį įvyks atski
ra junjorų darbo sesija.

Registracija suaugusiem daly
viam yra 45 dol., junjoram — 
25 dol.

misijų pranešimuose Helen Kul- 
ber apibūdino kun. Kazimiero 
Pugevičiaus paruoštą lietuvių 
politinių kalinių informaciją, 
pranešė apie reikalus Jungtinė
se Tautose. Isabelle McKinley 
pranešė apie vyčių informacijos 
skelbimt) visuomenės tarpe, kad 
kuo daugiau kuopos duotų žinių 
apie savo veiklą. Ritualo komi
sijos nariai Marian Skabeikis ir 
Larry Janonis pranešė apie 
laipsnių įteikimą vyčių nariam.

Pranešta apie būsimus paren
gimus bei reikalus — apie Lo
retos Stukienės pagerbimą ir 
apskrities ekskursiją autobusu į 
Washingtoną, D.C., birželio 25. 
Naujosios Anthracite 144 kuo
pos S t. Clair, Pa., atstovai pra
nešė apie platinimą knygos 
“Forty Years of Darkness” ir 
apie svarbą išlaikyti lietuvių kal
bi) gyvą. Taip pat paminėjo, kad 
Kultūros Židinio bibliotekoj 
New Yorke yra visi įrišti Vyties 
žurnalo komplektai, išskyrus 
1947-48.

Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Kmita priminė Vytau
to Didžiojo laikų Lietuvą, ragi
no lietuvius imti pavyzdį iš tų 
laikų ir glaudžiau derinti lietu
vybę su katalikybe. Ypatingai 
pabrėžė pašaukimų svarbą, prašė 
melstis už Lietuvą. Atkreiptas 
dėmesys į straipsnį “Creative 
Crafts” žurnale apie vytę Ann 
Klem iš Kearny, N.J., apie jos 
margučių puikų meną. Suvažia
vimas baigtass Brooklyno 41 
kuopos dvasos vado kun. Stasio 
Railos malda.

Pasibaigus oficialiai daliai, vi
si suvažiavimo dalyviai buvo pa
vaišinti skania vakariene.

Svarbesni suvažiavimo nutari
mai: 1. protestavo NBC televi
zijos tinklui ir FCC federalinei 
agentūrai už jų sutikimą sumo
kėti sovietam milijonus Ameri
kos dolerių už teisę transliuoti 
olimpiados eigą iš Maskvos ir 2. 
ragino JAV imigracijos įstaigas 
suteikti Bražinskam politinių 
pabėgėlių teises ir palikti šiame 
krašte.

Nuoširdus ačiū Aušros Vartų

Vidurio Atlanto 
apskrities vyčiai 
pagerbia 
ilgamečius narius

Loreta Stukienė, Vyties žur
nalo redaktorė ir vyčių garbės 
narė, ilgus metus uoliai dirbo 
vyčių organizacijoj. Jai pagerbti, 
išreikšti padėką ir įvertinti jos 
veiklai Vidurio Atlanto apskri
tis surengė banketą-pagerbimą 
gegužės 21 Švč. Trejybės para
pijos salėj Newark, N.J. Loreta 
Stukienė nuo pat atvykimo į 
New Jersey priklauso prie New- 
arko 29 kuopos.

Mes džiaugiamės turėdami ją 
savo organizacijoj, ypač esančią 
mūsų apskrity.

Šiais metais sueina 40 metų, 
kai vyčiuose veikia Albert 
Monckawitch. New Yorko 12 
kuopa rengia jam pagerbimą 
lapkričio 12 Aušros Vartų parapi
jos salėj, 570 Broom St., Man- 
hąttan.

PERSIORGANIZAVO LIETUVOS REIKALŲ
KOMISIJA

Lietuvos vyčių centro val
dyboj veikia svarbi Lietuvos rei
kalų komisija. Jos darbas yra 
koordinuoti Lietuvos vyčių 
veiklą Lietuvos laisvinimo dar
buose. Komisijos pirmininku yra 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
Persikėlus Lietuvių Religinei 
Šalpai ir Lietuvių Katalikų Tar
nybai į Kultūros Židinio patal
pas (atskiras namas kieme), Lie
tuvos reikalų komisijai susidarė 
sąlygos efektingiau dirbti savo 
darbą.

Čia išleidžiamas kas mėnesį 
biuletenis, kurį redaguoja Ma
rian Skabeikis, ekspedijuoti su
sirenka nemažas skaičius Mas
petho 110 kuopos narių. Pašto 
išlaidom padengti aukomis pri
sideda Josephine Žukas iš Great 
Neck, N.Y., ir Vytautas Adomai
tis iš Jamestovvn, North Dakota. 
Šiame biuleteny surašomi pa
grindiniai einamieji reikalai, 
pvz. birželio mėnesio laidoj at
kreiptas ypatingas dėmesys į 
muziko Jurgučio šeimos emigra
cijos į JAV stovį; paminėta JAV 
atstovų rūmų priimta rezoliucija
H. Con. Res. 177, NBC ir PBC 
transliacijos — žmogaus teisių 
debatai tarp Amerikos ir Sovie
tų intelektualų. Duodami nuro
dymai, kaip vyčiai galėtų ir turė
tų savo jėga prisidėti prie bend
rų lietuviškų reikalų, pvz. bend
ras laiškų rašymas, dalyvavimas

Laimingos 
vasaros!

Baigdami šių veiklos metų ap
rašymus, norim padėkoti visiem 
vyčiam, kurie siuntė medžiagą 
šiam puslapiui. Plati ir gausi 
mūsų organizacijos veikla su
kelia mum džiaugsmo ir pasi
didžiavimo, kad esam šios orga
nizacijos nariai.

Dėkojam DARBININKUI — 
redakcijai, administracijai ir 
spaustuvei — už pagalbą spaus
dinant šį mūsų puslapį.

Dėkojam visiem, kurie prisi
dėjo prie mūsų darbo techniš
kai.

Visiem linkim gražios, sveikos 
ir saulėtos vasaros.

Norim priminti: norintieji su
sisiekti ir pasiteirauti vyčių or
ganizacijos reikalais ar gauti ko
kių informacijų prašomi kreiptis 
į CV visuomeninės informacijos 
komisijos pirmininką Daniel 
Averką, 14 Codman Hill Avė., 
Dorchester, Mass. 02124.

Norintieji prisijungti prie vy
čių veiklos naujieji nariai pra
šomi kreiptis į vicepirmininką 
narių reikalam Philip Skabeikis, 
102-29 93rd Avė., Richmond 
Hill, N.Y. 11418.

Iki pasimatymo rugsėjo mėne
sį’

Jūsų
Birutė ir Vytautas Radzivanai

klebonui kun. Kmitai, New Yor
ko 12 kuopai ir apskrities val
dybai už surengti) šį suvažiavi
mą ir vytiška padėka Maspetho 
110 kuopai už įdomią programą.

Laiveliai Kennebunkporto prieplaukoj. Tolumoj matosi tiltas į miestelį, dešinėj žvejų 
laivų prieplaukos. Fotografuota iš pranciškonų vienuolyno sodybos, iš Point smailgalio, 
kur gražiai atsiskleidžia visame savo gražume Kennebunk upė irprieplauka. Nuotr. P. Ąžuolo

demonstracijose ir 1.1. Duodama 
informacija iš Amerikos ar kitų 
pasaulio kraštų spaudos, jei kas 
nors paminėta apie Lietuvą, vis
kas sudėta pagal eilę, tvarkin
gai, apie disidentus, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos iš
traukas, Belgrado konferenciją ir 
kt.

Paminėta birželio 9 įvykusi 
New Yorke konferencija apie 
JAV poziciją Belgrado konferen
cijoj. Pagrindiniai pranešėjai bu
vo Al Friendly, vienas iš direk
torių JAV komisijai Helsinkio 
sutarties vykdymui, ir Melvin

SVARBU ŽINOTI 
VISIEM 

VYČIAMS
Demonstracija — žygis už 

žmogaus teises rengiama rugsė
jo 24 vidurdienį Washingtone, 
D;C., prie Lrncoln Memorial pa
minklo. Jau dabar renkamos au
kos šiam žygiui įvykdyti. Čekiai 
išrašomi Baltic Human Rights 
Rally, Ine. ir siunčiami adresu: 
1617 Fairway Lane, Neperville, 
111. 60540. Visi vyčiai — kuopos 
ir atskiri nariai ir jų draugai — 
raginami demonstracijoj daly
vauti. Prašomi sekti spaudą. Dėl 
smulkesnių informacijų prašom 
kreiptis į Lietuvos vyčių spe
cialią atstovę centriniame 
rengimo komitete: Anne Marie 
Kassel, 11129 High Ridge Avė., 
VVęstchester, III. 60153.

Vytė Gražina Vaškelis (Det- 
roit) yra narė žygio egzekuty- 
viniame komitete. Vytė Birutė 
Radzivanienė (New York) įeina 
į Liet. Jaunimo Sąjungos tarybą. 
Ji yra ir New Yorko J S valdybos 
narė politiniam reikalam.

AMSTERDAMO 
JUNJORAI

Šiaurės New Yorko valstijoj 
Amsterdamo 100 kuopos junjo
rai susirinkimo metu paminėjo 
šv. Kazimierą, Lietuvos vyčių 
ir viso lietuviško jaunimo globė
ją. Minėjimas įvyko kovo 15 
Šv. Kazimiero parapijoj. Susirin
kimą pravedė Michael Mikolai- 
tis, sekretoriavo Garry ir Alan 
Drenzek. Susirinkimą atidarė 
vyresnysis Antanas Radzevich, 
jis ir maldą sukalbėjo.

Junjorų globėja Regina Kot 
pravedė pašnekesį apie šv. Ka
zimierą ir jo gyvenimą. Gene 
Gobis papasakojo apie Nijolę 
Sadūnaitę ir prašė visus susirin
kusius parašyti Nijolei atviruką. 
Antanas Radzevich parodė jun
joram savo darbo išdrožtą lietu
višką kryžių ir paaiškino, kaip 
kryžiai daromi.

Regina Kot pamokė junjorus 
dažyti margučius, ypač svogūnų 
lukštais lažytų kiaušinių droži
nėjimą.

Kadangi tas susirinkimas įvy
ko beveik šv. Patriko išvakarė
se, vicepirm. motina Sadie Mi- 
kolaitis paruošė žalių daržovių 
užkandžius. Pasivaišinę junjorai 
ilgai dar pabendravo ir linksmai 
praleido vakarą.

Levitsky, JAV valstybės depar
tamento pareigūnas Sovietų rei
kalam. Šioj konferencijoj daly
vavo Lietuvos reikalų komisijos 
narės Marian Skabeikis ir Helen 
Yurkus. Atrodo, kad bendra kon
ferencijos išvada, jog pagrindi
nis spaudimas žmogaus teisių 
klausimu Belgrado konferenci
joj turi kilti ne iš valstybių 
vyriausybių, bet iš žmonių — 
iš visuomenės.

Reikalų komisija prašo, kad 
kiekvienas, radęs spaudoj ar iš
girdęs televizijos bei radijo pro
gramose, kas liečia Pabaltijo 
kraštus, ypač Lietuvą, nedelsda
mas tuojau praneštų komisi
jai :351 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207, tel. (212) 647- 
2434. Komisija ne tik informuo
ja, bet ir nurodo bei rekorduo- 
ja gautus atsakymus į vyčių ra
šytus laiškus, veda kruopščią 
statistiką surašo Lietuvos vyčių 
konkrečius darbus.

Ši LR komisija daro visas 
pastangas, kad tas judėjimas 
būtų tęsiamas visoj Amerikoj. 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
iniciatyva yra ruošiama masinė 
demonstracija rugsėjo mėnesį 
Washingtone, D.C. Prie ren
gimo prisideda ir Lietuvos vy
čiai. Centro valdybos posėdy, 
įvykusiame birželio 4 Washing- 
tone, D.C., Marijos šventovės 
patalpose, pirmoji vicepirm. jun
jorų reikalam Anne Marie 
Kassel buvo paskirta vyčių atsto
ve demonstracijos rengimo cent
riniame komitete.

DAYTON, OHIO
Šioj lietuvių kolonijoj beveik 

kiekvieną savaitę vyksta Lietu
vos vyčių 96 kuopos parengi
mai. Balandžio 2-3 kuopa turėjo 
priešvelykinį pyragų išparda
vimą. Šiam darbui vadovavo 
Christina Mantz, jai padėjo ir 
kiti nariai. Buvo pravesta loteri
ja. Didžiausias laimėjimas buvo 
lietuviškų spalvų lovos užtiesa
las, austas ranka Catherinos 
Zubrick. Kitus laimėjimus parū
pino kuopos junjorai.

Balandžio 15 buvo švenčiama 

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

vyčių organizacijos steigėjų die
na. Šventei vadovavo Joe Mantz. 
Buvo rodomos skaidrės ir Geor
ge Mikalausko filmai iš ankstes
nio kuopos gyvenimo, vėliau vy
ko 50% loterija. Parengimo išlai
das apmokėjo Joe Mantz ir 
Harley Karns. Kuopa nuošir
džiai dėkoja.

Kuopos keglerių žaidynių se
zonas užbaigtas balandžio 29 
Šv. Kryžiaus parapijos salėj. Se
zono premijas laimėjo Michael 
Blum, Audrey Banner, Bob 
Bowman, Debbie Collins, Har
ley Karns, Mike Dailey, Pat 
Smiley, Joan Kovalauskas, Dia
na Kavalauskas, Fran Petkus, 
Eloise Berczelly ir jauniau
sias junjoras Joey Mantz.

Motinos diena buvo paminėta 
gegužės 8. Kuopos junjorai mi
šių metu dalyvavo procesijoj, jų 
pirmininkė Annemarie Sluzas 
papuošė vainiku Švč. Mergelės 
Marijos statulą. Junjorų choras 
giedojo, Mary Agnės Mika
lauskas akomponavo gitara. Vi
sas mišių patarnavimas ir skaity
mai buvo atlikti junjorų. Po mi
šių bendruose pusryčiuose visi 
vyčiai, vyresnieji ir jaunimas, 
klausėsi programos, kurią atliko 
junjorai. Buvo suvaidinta trilogi
ja iš “Sutrupo laimės pyragė
lis”. Buvo gražiai pritaikyta 
scena ir kostiumai. Režisavo Ed 
Sluzas, kuris studijuoja dramą. 
Šios dienos koordinatorė buvo 
Marianne Podoyak, junjorų glo
bėja.

Gegužės 20-22 Clevelande 
vyko Vidurio Vakarų vyčių keg
lerių turnyras. Jame dalyvavo ir 
mūsų 96 kuopa. Po dviejų “sau
sų metų” iš šešių Daytono ko
mandų dvi laimėjo pirmą ir 
antrą premiją.

Sveikinam Al ii' Albiną Wallis, 
kuriem buvo įteikta visuomenės 
tarnautojo premija, 1976 pasi- 
darbavusiem teikiant pagalbą 
Daytono neturtingiesiem per 
Northeast Churches Emergency 
Center. Sveikinam taip pat Al
doną Ryan, pasidarbavusią veik
loj. Ji su kuopos narių pagalba 
gražiai vedė propagandą prieš 
neteisingus pareiškimus apie 
Lietuvą National Geographic 
žurnalo naujoj laidoj.

Šiai pavyzdingai kuopai lin
kim ir toliau taip sėkmingai tęsti 
savo darbą.
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PABALTIEČIŲ DEMONSTRACIJOS UŽ
ŽMOGAUS TEISES RUGSĖJO 24 VVASHINGTONE

Atsakymus į egzekutyvinio 
komiteto laiškus gavom iš Ire
nos Blinstrubienės, Altos reika
lų vedėjos, ir Antano Gailiušio, 
JAV LB sekretoriaus. Jie atsiun
tė sąrašus asmenų, kurie pajėg
tų vesti ar įsijungti į vietinius 
demonstracijų komitetus. Taip 
pat iš Altos gavom sąrašą sena
torių, siūlomų į garbės svečius.

Dar laukiam tokio sąrašo iš 
JAV LB.

Birželio 29 dalis egzekutyvi
nio komiteto susirinko ir išsiun
tė pirmą Žiniaraštį (Nevvsletter) 
pabaltiečių laikraščiam, vieti
niam demonstracijų komite
tam, visuomenininkam, radijui 
ir televizijai.

Egzekutyvinio komiteto atsto
vas turės pasitarimą su Riek 
Merryman iš Department of 
Natūrai Resources, kuris tvarko 
demonstracijų leidimus. Šis 
pasitarimas vyks VVashingtone, o 
ne egzekutyvinio darbo komite
to posėdy, kaip buvo pranešta 
pereitą kartą.

Komiteto numatyti skaičiai 
žmonių, kurie atvyks iš kiekvie
nos valstijos: 300 iš Illinois, 100

BALTIMORĖS 
ŽINIOS 

Prel. L. Mendelis ir kun. A.
Dranginis dalyvavo Romoj įvy
kusiose Šv. Jono Neumanno ka
nonizacijos iškilmėse. Abu iš to
limos kelionės jau grįžo.

Remonto darbai vyksta Šv. Al
fonso parapijoj. Dažomi bažny
čios ir klebonijos stogai. Taip 
pat išdažomas ir parapijos se
selių vienuolynas.

Feliksas ir Ona Rekai, pensi
ninkai, ištikimi Šv. Alfonso para
pijos nariai ir lietuviškų pa
rengimų lankytojai, išvyko atos
togų į Floridą pas Felikso 
seserį.

Mirtis sutrumpino kai kurių
Baltimorės lietuvių gyvenimą, gimnaziją/ Baigęs Vilkaviškio 

kunigų seminariją, 1937 birže
lio 13 Vilkaviškio katedroj vysk. 
Antano Karoso buvo įšventintas 
kunigu.

Pirmieji kun. Justino kunigys
tės metai praėjo Plutiškių para
pijoj. Po to buvo paskirtas vi
karu į Vilkaviškio katedrą. Jau
nasis kunigas ypač sėkmingai 
dirbo su jaunimu katalikiškose 
organizacijose. Ne mažiau jo 
meilės patyrė ir kiti parapiečiai. 

1944 vėlyvą rudenį kun. J. 
Steponaitis su tūkstančiais tau
tiečių pasitraukė į Vokietiją. Gy
venęs Rytprūsiuose arti fronto, 
buvo patekęs ir į rusų apsupi
mą. Laimingai išsigelbėjęs, pa
siekė Kisdorfą, netoli Ham
burgo, kur su keliomis dešim
timis lietuvių sulaukė karo galo.

“h

Vincas Staiger, gimęs ir augęs 
Baltimorėj, atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Už jo vėlę gedulingos 
mišios aukotos Šv. Alfonso baž
nyčioj birželio 29. Vincas Ma
čys, gimęs ir augęs Baltimorėj, 
sulaukęs vos 54 m. amžiaus, 
nuo širdies smūgio mirė savo 
namuose. Už jo vėlę mišios Šv. 
Alfonso bažnyčioj buvo aukoja
mos birželio 30. Nuliūdime li
ko motina Ieva. Ona Petkuvie- 
nė, ankstesnės kartos lietuvė, 
pamaldi i susipratusi tautietė, 
pasitraukė amžinybėn. Gedulin
gos mišios už ją atlaikytos lie
pos 1 Šv. Lauryno bažnyčioj. 
Nuliūdime liko vyras Feliksas ir 
dukros, Visi šie mirusieji palai- 
toti Holy Redeemer kapinėse.

Jonas Obelinis 

Birželio 11-12 Baltimorėj buvo tautų festivalis, kuriame gra
žiai pasirodė lietuviai. Festivalis buvo Baltimorės miesto 
centre Charles Plaza. Žmonių buvo gausybė. Nuotraukoj 
— šoka Baltimorės tautinių šokių ansamblis Malūnas.

Dainos vyrų choras dainuoja tautų festivaly Baltimorėj. Abi 
nuotraukos A. Radžiaus

iš Michigan, 100 iš Ohio, 300 
iš New York, 100 iš Mass.- 
Conn., 100 iš Pennsylvania-Ma- 
ryland ir 100 iš Kanados. Viską 
sudedant išeina 1100, nors lie
tuvių kvota yra 1000. Latvių 
ir estų sudėtinė kvota yra 1000.

Kiekvienas vietinis demon
stracijų komitetas rūpinasi savo 
kolonijos susisiekimo priemonė
mis ir nakvyne. Kitos vietovės 
jau rūpinasi lėšų telkimu, susi
siekimo kainų palengvinimu. 
Chicagoj bus ruošiamas “road 
rally”, kurio tikslas — sutelkti 
lėšų Chicagos komitetui.

Egzekutyvinio komiteto na
riai ir pareigos: Viktoras Nakas
— pirmininkas, Violeta Abariūtė
— Žiniaraščio (Newsletter) re-

KUN. J. STEPONAITIS — 
SUKAKTUVININKAS

ATHOL, MASS.

Atholio Šv. Pranciškaus para
pijos klebonas kun. Justinas Ste
ponaitis birželio 26 šventė 40 
metų kunigystės sukaktį ir Šv. 
Pranciškaus bažnytėlėj konce- 
lebravo padėkos mišias. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Po mišių 
parapiečiai salėj surengė myli
mam klebonui puikų banketą. 
Dalyvavo daug svečių kunigų 
ir lietuvių iš aplinkinių koloni
jų- 

-o-
Kun. Justinas Steponaitis 

gimė 1912 rugsėjo 1 Skaisgirių 
kaime, Sintautų parapijoj, Šakių 
apskrity gausioj ūkininkų šei
moj. Mažas būdamas neteko 
motinos. Tėvo pastangomis, vy
resniųjų brolių ir sesučių pa
dedamas, tęsė mokslą.

Baigęs Katilių pradžios mo
kyklą, įstojo į Šakių Žiburio 

daktorė, Rusnė Baltrušaitytė — 
narė, Gintė Damušytė — proto
kolų sekretorė, Saulius Jankaus
kas ir Milda Kupcikevičiūtė — 
žinių teikėjai, Jonas Marcus — 
iždininkas, Gražina Vaškelytė 
— korespondencijos sekretorė, 
S. Rudzitis ir U. Sipols — latvių 
atstovai, R. Tralla ir H. Kord — 
estų atstovai.

Jei būtų klausimų apie šias 
demonstracijas arba kolonijos, 
radijo valandėlės ir laikraščiai 
norėtų ilgesnio pranešimo ar pa
sikalbėjimo, prašoma kreiptis į 
Viktorą Naką, 1668 Bowers 
Avė., Birmingham, MI 48008, 
tel. (313) 645-5926.

Pabaltiečių žygis už žmogaus 
teises
egzekutyvinis darbo komitetas

Kun. Justinas Steponaitis, 
Athol, Mass., lietuvių para
pijos klebonas.

Pradėjus kurtis lietuvių sto
vyklom, kun. J. Steponaitis per
sikėlė į Neumuensterį, kur buvo 
stovyklos klebonu ir progim
nazijos kapelionu. Čia gyvenda
mas, aptarnavo ir Kielio bei ki
tas aplinkines lietuvių kolonijas. 
Bažnytinės vadovybės buvo pa
skirtas Schleswigo-Holsteino 
apygardos lietuvių dekanu.

1946 rugpiūčio 15 anglam pa
naikinus Neumuensterio lietu
vių stovyklą, kun. J. Steponai
tis su šios stovyklos gyventojų 
dalimi persikėlė į Klein-Witten- 
see. Šioj didelėj stovykloj jis bu
vo klebonas ir Simano Daukan
to vardo gimnazijos kapelionas. 
Su religiniais patarnavimais tal
kino ir Rensburgo bei Ecken- 
fordo stovyklų lietuviam.

1948 gruodžio 16 vysk. V. Pa- 
dolskis paskyrė kun. J. Steponai
tį į Angliją, o iš ten 1953 
jis atvyko į JAV ir metus laiko 
dirbo Texas valstijoj.

Prel. K. Vasio pakviestas, 1954 
kun. Justinas atvyko į VVorceste- 
rio Aušros Vartų parapiją ir įsi
jungė į jos veiklą. 1962 birže
lio 17 šioj parapijoj atšventė si
dabrinę kunigystės sukaktį.

1967 kun. J. Steponaitis per
keltas vikaru tame pačiame

VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS ANDC0[p

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 — 
New Year Dec. 19

Warsaw (3), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (1)

$1110.00

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

II
I•

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

Pabaltiečių žygio už žmogaus teises egzekutyvinio komite
to nariai planuoja demonstracijos eigą. Iš k. Saulius Jan
kauskas, Viktoras Nakas, Raimund Tralla, Gražina Vaš
kelis ir Sigurds Rudzitis. Nuotr. Vidos Nakaitės

Worcesterio 
sporto šventė

Viena iš maloniausių Atlanto 
rajono skautų tradicijų yra me
tinė sporto šventė. Šiemet ji įvy
ko birželio 25-26 visada svetin
gam ir patogiam Maironio Parke 
VVorcestery. Šventėj dalyvavo 
Bostono, Hartfordo, New Jersey, 
New Yorko ir Worcesterio skau
tų ir skaučių vienetai. Šeštadie
nį vyko krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso varžybos, o sekma
dienį — lengv. atletika ir krep
šinio bei tinklinio baigmės 
rungtynės.

Skaučių rajono vadei vės per
einamąją taurę penkti metai iš 
eilės laimėjo New Yorko sesės, 
bet Worcesterio ir New Jersey 
sportininkės jau lipo New 
Yorkui ant kulnų. Atrodo, kad ki
tais metais nevvyorkiečių domi
navimas gali pasibaigti. Ypač 
gražiai pasižymėjo VVorcesterio 
jaunutės lengv. atletikoj, kur 
Aida Šteinytė laimėjo tris pirmą
sias vietas, o Vida Juodaitytė se
kė su antros ir trečios vietos lai
mėjimais. Worcesterio jaunutės 
taip pat laimėjo estafetės bėgi
mą ir pirmą vietą tinklinio var
žybose. Jaunių lengv. atletikos 
rungtyse New Jersey Debie 
Didžbalytė nešė visas pirmąsias 
vietas, o ją sekė Astra Kvėde- 
raitė. New Yorkui lengv. atleti
koj tik vienas kitas taškas kliuvo, 
ir tik stalo tenisas bei stipri jau
nių tinklinio komanda newyor- 
kietes išgelbėjo. Malonu pa
stebėti, kad ir Hartfordo sesės 
sugrįžo į sporto šventę ir jauno
mis jėgomis. Gaila, kad šiemet 
kai kur matėsi drausmės trū
kumas, kuris be reikalo kenkė 
ir vietovėm, ir tom sesėm, ku
rios visur stengėsi dalyvauti ir 
išlaikyti sportišką nuotaiką.

Skautų varžybose pereinamą
ją taurę, nors ir netikėtai tik 

mieste į Šv. Kazimiero parapiją. 
Gyvendamas Worcestery, pri
klausė Lietuvių Bendruomenei 
ir keliolika metų dirbo revisijos 
komisijoj, o taip pat ir Balfo 
skyriaus valdyboj.

1971 rudenį kun. J. Steponai
tis buvo iškeltas į Atholio Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapiją 
klebonu. Jis sumaniai ir dabar 
čia tebedirba, aukodamasis tau
tiečių gerovei. Linkim jam svei
katos ir ištvermės kilniose kuni
gystės pareigose. 

J.M.

per vieną tašką, laimėjo New 
Jersey broliai, bet jie tikrai to 
užsipelnė, nes visur draus
mingai dalyvavo ir nuoširdžiai 
stengėsi laimėti. New Yorkas, 
šešis metus išlaikęs taurę, 
šį kartą lyg ir tinginiavo, kai 
kuriose šakose nei vieno daly
vio nepastatydamas. Bostonas 
trečią vietą užėmė irgi tiktai vie
nu tašku atsilikęs, todėl ateinan
čių metų laimėtoją bus sunku 
pramatyti. Worcesteris turi 
stiprų jaunučių būrį, kuris taip 
pat žada gerą ateitį. Lengv. atle
tikoj broliai Tribandžiai skynė 
laimėjimus, o jaunių grupėj Bos
tono A. Šimkus, New Jersey A. 
Bražinskas ir New Yorko J. Ma
tulaitis dalinosi pirmomis vieto
mis. Jaunių 4x100 m estafetę 
ir Rimanto Biručio prisiminimui 
įsteigtą pereinamąją taurę lai
mėjo Bostonas. Jaunių krepšinio 
Tomo Dičpinigaičio atminimui 
skirtą taurę be didelio vargo lai
mėjo New Yorko broliai. Jau
nučių krepšinį ir tinklinį Didž- 
balių pastangomis laimėjo New 
Jersey, o jaunių tinklinio pirma 
vieta lietaus sutrumpintose 
rungtynėse teko New Yorkui.

Sekmadienį sporto aikštėj var
žėsi ir paukštytės bei vilkiukai, 
tikrai šiemet jų skaičius gerokai 
sumažėjęs. Vilkiukų laimėtojų 
eilėse matėsi Worcesterio Jonas 
Pranckevičius ir New Yorko 
broliai Rimas ir Vytis Keziai. 
Geriausia paukštyčių sportinin
kė buvo New Yorko Gailė Kati- 
naitė, o nuo jos netoli atsili- 
kurios R. Dambrauskaitė (Bo.) 
ir Rasa Alksninytė bei Rita Gvil- 
dytė (N.Y.). Vilkiukai žaidė ir 
krepšinio vienas rungtynes, ku
riose New Yorkas sutvarkė Wor- 
cesterį net 19:0.

Worcesterio skautų sporto 
šventė, kaip ir visada, praėjo 
sklandžiai ir geroj nuotaikoj. Už 
tai reikia dar kartą pagirti vy
riausią šventės vadovą Romą Ja
kubauską ir jam talkinusius 
asmenis. Reikia tikėtis, kad ren
gėjų kantrybė dar ilgai gyvuos ir 
kad kitais metais su atnaujintom 
jėgom ir pastangom sporto 
šventė vėl sužibės pilnu stipru
mu.

Alg.Š.

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

— Generolas Jonas Černius, 
buvęs nepriklausomos Lietuvos 
ministeris pirmininkas, liepos 3 
mirė Californijoj. Velionis buvo 
gimęs 1898 sausio 6 Kupišky. 
Karo akademiją baigė Paryžiuj 
1932. Lietuvos kariuomenėj 
buvo ne tik savanoriu, bet vėliau 
ėjo įvairiausias pareigas.

— Kongresmanas J. Blanchard 
pažadėjo parašyti prezidentui J. 
Carter laišką Pabaltiečių žygio 
už žogaus teises reikalu. Prezi
dentas prašomas atvykti į šias 
demonstracijas, kurios vyks 
VVashingtone rugsėjo 24.

— Pabaltiečių žygio už žmo
gaus teises egzekutyvinio komi
teto narys liepos 1 Dainavoj, 
moksleivių ateitininkų stovykloj 
kalbėjo apie šias demonstracijas, 
kurios vyks VVashingtone rugsė
jo 24. Buco pristatyta programa 
ir demonstracijų tikslai. Moks
leiviai ateitininkai jau pagamino 
30 plakatų bei pažadėjo jų paga
minti ir daugiau.

— Balfo centro įstaiga, kaip 
jau keletą kartų buvo pranešta 
Darbininke, yra persikėlusi į 
naujas patalpas. Adresas: 2558 
West 69th Street, Chicago, 111. 
60629. Telefonas tas pats: 312 
776-7582.

— Leonas Pauk ;čius, Vil
niaus universiteto studentas, 
buvo suimtas 1976 lapkričio 8. 
Nuteistas kalėti pusantrų metų. 
Buvo apkaltintas sovietų vėlia
vos sunaikinimu. Giminės bei 
pažįstamieji, turį daugiau infor
macijų, prašomi rašyti šiuo ad
resu: ELTA, 29 West 57 Street, 
New York, N.Y. 10019. (E)

— IX ateitininkų kongreso 
metu rugsėjo 3, šeštadienį, dr. 
Vytautas Vardys skaitys paskaitą 
tema “Katalikiškoji rezistencija 
ir tautos likimas“.

— Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijos valdybai neterminuo
tai atleidus mergaičių bend- 
dabučio vedėją M. Stankuvienę- 
Saulaitytę, tarnautojai suskato 
rūpintis didesne savo teisių ap
sauga. Balandžio 26 visų gimna
zijos darbuotojų susirinkimas 
nutarė išrinkti gimnazijos dar
buotojų tarybą, kuri ne tik gintų 
darbininkų bei tarnautojų inte
resus, bet ir draugiškai, abipusiu 
pasitikėjimu bendradarbiauda
ma su gimnazijos direktorium ir 
kuratorijos valdyba, siektų gim
nazijai sėkmės ir gerovės. (Vok. 
L.B. v. inf.)

— J.P. Kedys, Australijos 
spaudos darbuotojas ir visuo
menės veikėjas, New Digest In- 
ternational žurnalo vyr. redak
torius, tris mėnesius keliavęs po 
pasaulį, lankęsis ir JAV, sugrįžo 
į Australiją ir Lidcombe parapi
jos salėj, Sydnėjuj, padarė platų 
pranešimą.

— Baltų taryba, kuriai šiuo 
metu pirmininkauja Aleksas Vil
činskas, birželio 18 pačiam Lon
dono centre (Trafalgar Sąuare), 
S t. Martin-in-the Fields bažny
čioj suruošė tradicinį birželio 
trėmėmų minėjimą.

— Petras Petrutis, Margučio 
radijo programos vedėjas, pa
ruošė 5 minučių radijo progra
mą apie Pabaltiečių žygį už 
žmogaus teises. Ši programa yra 
įrašyta į juostelę ir bus siun
čiama lietuvių radijo valan
dėlėm. Prie jos ruošos prisidė
jo ir Chicagos LJS skyrius. Norį 
gauti šią juostelę, gali kreip
tis adresu: Margutis, 2552 VV. 
Marąuette Rd., Chicago, Ilk, 
60629. Pabaltiečių de
monstracijos vyks rugsėjo 24 
VVashingtone, D.C.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Paul Rudaitis, So. Miami, 
Fla. Užsakė kitiem: M.D. Su- 
minski, Baltimore, Md — Mr. 
Mrs. J. Suminski, Sturbridge, 
Mass.; F. Czachor, Kittery Point, 
Maine, — P.S. Czachor, Ports- 
mouth, Maine. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiems skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant Darbininko prenumerata 
visiem 12 dol. metam.
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1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

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

DEXTER PARK ( 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

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

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

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

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

COSMŪS PARCELS EXPRESS
C O R P.

BALTIC 
TOURS

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

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

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

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

LUCKY MOVERS
HOUSEHOLD MOVING & STORAGE 

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

CALL (212) 367-5776

Dalis lietuvių keleivių prie Sunny Hills, Fla., katalikų baž
nyčios sausio 30.

AMERIKOJ GALIMA RASTI 
IR NAUJŲ AMERIKŲ

JONAS ZUBAVlClUS
(tąsa iš praeito nr.)

Smėlėtas žemės pavir
šius vakarais atsiradusios drėg
mės pertfeklių padeda sugerti, 
tuo tarpu balos drėgmę vaka
rais padvigubina.

Metiniai statistiniai daviniai 
rodo, kad Floridos oro drėgmė 
yra 50-60% pietų laiku, o naktį 
ir iki 11 vai. ryto — 85-95%. 
Pietuose tai galima pamatyti be 
barometro, randant rytą lauke 
pastatytus automobilius šlapius, 
o nekontroliuojamose patalpose 
— bepelėjančius daiktus. Be to, 
iš jūros atėjęs oras, be drėgmės, 
atgabena su savim ir įvairių 
druskų tirpinius, kurie gadina 
metalinius daiktus (jie rūdija). 
Sunny Hills veidrodžių ir pa
veikslų stiklų prakaitavimas ne
žinomas, o automobilius retai 
terasi šlapius.

Sunny Hills, kaip anksčiau 
buvau rašęs, yra trijų sezonų 
ribose: pavasaris, vasara ir ilgas 
ruduo. Savaime suprantama, kad 
ir temperatūra tokioj krašto daly 
labiau svyruoja, bet norėčiau 
pabrėžti, kad čia temperatūros ir 
drėgmės svyravimas yra daug 
švelnesnis ir priimtinesnis, 
negu bet kokioj pietryčių ar pie
tų Floridos daly, ir mūsų prigim
čiai maloniai priimtinas.

Sausis ir vasaris yra lietin
giausi šiaurės vakarų Floridos 
mėnesiai. Pavasaris čia praside
da vasario mėnesio pabaigoj.

Gyvendami ir lankydamiesi 
Sunny Hills skirtingais metų lai
kotarpiais, nei aš, nei žmona ne- 
pajutom, kad tenykštis oras 
kenktų mūsų sveikatai (abu tu
rim šienliges). Priešingai, ten vi
suomet jaučiamės geriau, ir slė
gius jausmas pranyksta. Mano" vardų dar nespėjom sužinoti, 
net nulaužta koja ten nebetinsta. 
1976 lapkričio mėn., prieš iš
vykstant į Sunny Hills atostogų, 
mano kvėpavimas buvo galimas 
tik per burną. Ten nuvykus, 
simptomai taip pagerėjo, kad 
visi kvėpavimo ir kiti takai gal
voj atsidarė, nepalikdami jokių 
negalavimo pėdsakų. Viskas at
sinaujino grįžus į New Jersey.

Sunny Hills gyventojai, kurie

atsikėlė ten iš įvairių Amerikos 
krašto vietovių prieš penkerius 
metus, ne tik nesiskundžia te
nykščiu oru ar gyvenimo sąly
gomis, bet priešingai — džiau
giasi čia radę savo negalavi
mam palengvėjimą. Ten suti
kom įvairiausių profesijų žmo
nių, turėjusių galimybę pažinti 
ne tik Ameriką, bet didelę kito 
pasaulio dalį. Buvo įdomu pa
tirti, kad šitas žemės kampelis 
šios žemiškos kelionės pabaigai 
jiem patiko labiausiai.

Spaudoj norėta sudaryti vaiz
dą, kad tie žmonės, kurie rašo 
apie Sunny Hills iš gerosios pu
sės, be Sunny Hills, gyvenime 
nieko kito nėra matę. Apie save 
galiu pasakyti, kad netolimoj 
praeity man teko būti pietinio 
Ramiojo vandenyno salose, Nau
jojoj Zelandijoj, Australijoj, Sin
gapūre, Malezijoj, Tailande, 
Hong Konge ir Japonijoj. Taip 
pat teko matyti gerąsias ir glo- 
gasias gyvenimo sąlygas Pietų 
Amerikoj — Kolumbijoj, Argen
tinoj, Urugvajuj, Brazilijoj ir Ve- 
necueloj. Nėra svetimas nė 
Šiaurės Amerikos kontinentas ir 
jo istorija.

Atostogų metu iškirtom dau
giau kaip 30 pušų. Jos visos ne
mažos. Palikom dar 32 dideles 
pušis. Tie, kurie rašo apie Sun

ny Hills tos vietovės nematę, 
tegu atvyksta pasiklausyti nors 
pušų ošimo, nes jos ošia tikrai 
gražiai.

Nepilno vieno akro sklype iš
kirtom daugiau kaip 100 me
džių ir daugybę jų palikom. Pa- 
sodinom 30 medelių ir krūmų, 
ne pirktų, bet pasirinktų iš apy
linkės miško, jų tarpe magnolijų, 
dogvudų, holly ir kitų, kurių

Sprendžiant iš to, argi galima šią 
vietovę laikyti skurdžia gamtos 
atžvilgiu?

Nemanau, kad Amerikoj ar 
kitur pasauly būtų randama 
daug dirvožemio, kuris vešliai 
kultivacijai nieko nereikalautų. 
Smėlėtas dirvožemis priskaito- 
mas prie gerųjų. Kaip kiti, taip ir 
šis tinkamoj priežiūroj duoda 
gerus rezultatus. Kad čia viskas

GOING ON VACATION?

• Swimming Pool
• Air Conditioned
• Color Televirion
• Kifchenette*
• Fr«« Coffee
• Froe Porking

lowa & Paeit ic Avenues 
Atlantic City, New Jersey 08401 

For Reservations Call (609) 345-6102

tavu

gerai auga, rodo ir sodybas be- 
puošią medeliai, ir žali žolynė
liai.

-o-

Daugiau kaip 100 šeimų jau 
yra ten įsigijusios sau statybi
nius sklypus. Lietuviai jau kont
roliuoja 150 statybinių sklypų. 
Nors sklypų pasirinkimas ir ma
žėja, bet mūsų tautiečiam jau yra 
sudarytos tokios sąlygos, kuriom 
bet kurioj kitoj kolonijoj esan
čiosios negali nė mažiausia da
lele prilygti. Čia lietuviai busi
mieji gyventojai turi balsą, ir to 
balso klausoma. Tuo tarpu kito
se Floridos vietovėse išsimėtę 
lietuviai turi prisitaikyti prie 
vietinių jau įsigalėjusių nuo
statų. Sunny Hills lietuviai akty
viai dalyvauja tos vietovės kū
rimosi eigoj, ir yra sekama, kad 
mūsų tautiečių interesai nebūtų 
pažeisti. Be komiteto, yra suor
ganizuota ir jau veikia “Lithua
nian Unity Corporation”.

(Bus daugiau)

Laiškas redakcijai
D.G. Darbininko redaktoriui,
Š. m. gegužės 20 Darbininko 

Nr. 20 buvo paskelbta korespon
dencija: “Pagerbtas Juozas
Lukša-Daumantas”, kurioj at
spausdinta neatitinkanti tiesai 
žinia apie Justiną Naujoką.

Khdangi iki šiol Darbininke 
klaidingos žinios neatšaukė nei 
paliestas asmuo, nei kuopos pir
mininkas, tai pareiškiu faktą ir 
prašau paskelbti.

Justinas Naujokas buvo pa- ! 
kviestas į steigiamąjį susirinki- i 
mą, bet neatvyko. Į susirinkimo 
protokolą buvo įrašytas. Tačiau 
9 metų mano kadencijos laiko
tarpy neįstojo nariu. Taigi, ir su
sirinkimuose nedalyvavo ir į 
valdybą nebuvo renkamas. Taip 
pat nemokėjo ir nario mokesčio. 
Kasos knygoj nebuvo žymėta jo 
pavardė įpajamuojant nario 
mokestį. Į kuopą J. Naujokas į- 
stojo K. Karužos pirmininkavi
mo laiku. Todėl J. Naujokas nė
ra J. Daumanto šaulių kuopos 
steigėjas. Jo pavardė pro t. buvo 
užbraukta.

O. Žadvydas,
Juozo Daumanto šaulių 

kuopos steigėjas

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

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

10 dol. — E. Jankauskas, 
Washington, D.C.

Po 8 dol. — Z. Dičpinigai- 
tis, Woodhaven, N.Y., V. Meiliū
nas, Brooklyn, N.Y.

5 dol. — A. Moriarty, Quincy, 
Mass.

Po 3 dol. — B. Kondratas, 
Quaker Hill, Conn., VI. Vinda- 
šius, Aylmer, Ont., Canada, U. 
Mačiulis, Cleveland, Ohio, V. 
Jackūnas, Washington, D.C., M. 
Aleliūnas, Pittsburgh, Pa., V. 

^Keršulis, Babylon, N.Y., dr. J. 
Snieška, Brooklyn, N.Y., V. Og- 
den, Rennsboro, West Va., I. Ta
mošiūnas, Belmont, Calif., G. 
Vidmantas, Rochester, N.Y.

Po 1 dol. — H. Ivanauskas, 
Rockford, III., J.C. Dabriskas, 
Medford, Mass., V. Glaser, 
WoodcliH Lake, N.J., J. Jaku
bauskas, Jano Beach, Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkojči Darbininko administra
cija.

I

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 Ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1
>

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- "■-“7707 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seaview Avė. . 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
Lexington, N.Y. 12452 — Route 13 A

Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St N.W. 
Hackensack, NJ. 07601 — 112 Main St. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
Waterbury, Conn. — 06710 555 Cook S t
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVappingers Falls, N.Y. 12590—Hidden Hollow Apts. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068

203-367-2863
TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738

518 989-6742 
374-6446 

GL 8-2256

201-342-9816 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750
FI 6-1571
PL6-6766 
432-5402 

914-297-0261 
SW 8-2868

R1 3-0440

1

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Jau prasidėjo pasaulio pirme
nybių pusbaigmio mačai. Žene
voj rungiasi pasaulio buv. 
meisteris Spaskis su vengru Por- 
tisch. Jų pirmoji partija užsi
baigė lygiomis. Eviane (Prnc.) 
pasitraukęs iš Sovietų S-gos dm 
V. Korčnojus laimėjo pirmąją

r Y PURE PENNSYLVANIA
HONEY

One gtrllon (12 lbs) our finest 
ąuality $8.95 freignt prepaid. 
Florida Oranae blossom honey 
$9.95 per gallon. Money Back 
Guarantee. Please send Cteck or M.O. to:

DRAPER’S SUPER BEE 
RD-1, Box 97

Milierton, Penna. 16936 
717/537-2381 z

PRICE RITE BOAT
& CAMPER SALES 

Sales Service Supplies 
Youngsvllle, N.Y.

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

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

KNOWN FOR SERVICE OPEN 7 DAYS

ROSCOE 
CAMPSITE

On The Beaverklll 
Excellent Fishing 

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

FOR INFORMATION, CALL
(607) 498-5264

LAYTON TRAVEL TRAILERS
Immedlate Delivery! 

Guaranteed Lowest Prlcesl 
Paris & Accessorles Open 7 Days a 

Week
Cedar Ridge Campgrounds 

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

partiją prieš sovietų dm Poluga- 
jevskį (!) Jiem paskirta po 16 
partijų. Laimės, kas surinks 8.5 
taško.

Moterų pretendenčių dvi
kovoj Dortmunde (V. Vok.), iz- 
raelietė A. Kušnyr užtikrintai 
pirmavo prieš sovietų Levitiną, 
turėdama 4.5 taško iš penkių 
partijų.

Leningrade vyksta stambus 
tarptautinis turnyras “60 spalio”. 

•Jame rungiasi 10 sovietų ir 8 
užsienio didmeisteriai. Po 7 ratų 
pirmavo buv. pasaulio meisteris 
M. Talis su 4.5 tš., Kočijevas, 
Beliavskis ir Romanišinas po 4 
tš. Iš užsieniečių geriausiai lai
kosi rumunas Georghiu ir Fogt 
(R. Vok.), turėdami po 3.5 tš. 
Tiek pat taškų pas Karpovą, 
Smyslovą irTaimanovą. Žymėti
na, kad pasaulio meisteris A. 
Karpovas jau du kartus suklupo. 
Pirmame rate pralaimėjo Taima- 
novui ir penktam — Beliavs- 
kiui, buv-pasaulio jaunių meis
teriui. Be pralaimėjimo eina M. 
Talis, įveikęs kubietį Garcia 
ir čeką J. Smejkal. Prasčiausiai 
stovi italas S. Mariotti, pas jį te- 

' buvo pusė taško iš 6 partijų.
Bostono LPD Šachmatų klubo 

“ vienas iš gabesniųjų jaunių, 
dabar Harvardo universiteto stu
dentas, Tomas Girnius dalyvaus 
Boylstono šachmatų klubo tur
nyre liepos 9-10. Kitas Šachmatų 
klubo jaunuolis Ričardas Graus- 

. lys, kuris lanko Northeastern 
universitetą, išvyko pas savo tė
vus į Hudson, N.H.

Pataisa. Liepos 8 d. Darbinin
ke tilpusioj šachmatų žinutėj 
įsivėlė klaidų. Tai lietė 1957 

.metų įvykius: “Prieš 20 metų . 
Todėl suminėtų žurnalų datos 
turėjo būti tokios: latvių Šacha 
Pasaule, Marts 1957, Chess Re- 
view, Febr. 1957 ir Chess Life, 
May 1957.

HAVING PROBLEMS WITH 
YOUR ROOF?

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

EXP. OPERATORS 
Single Needle and Merrow 

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

201 659-0778

MOVING
AT LOW LOW RATES 

FULLYINSURED 
LOCAL & LONG DISTANCE

24 HOUR SERVICE 
CALL 201 673-9147

ART STONE AND MEMORIAL 
COMPANY

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

CALL 516 269-6840 KINGS PARK, U. 35 MEADOW
ROAD W. MR. PETER MARMORATO

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

(518) 622-9564
Frlendly Informal Reaort. Outstandlng Italian 
American Culalne. Bar. Swlmmlng Pool, Boccl, 
Shuffle Board etc. Home away from Home. Open 
Ali Year.

SILVER AIR CONDITIONED 
CADILLACS — LIMOUSINES 

WEDDINGS, CONFIRMATIONS, 
THEATRE, PROMS, AIRPORTS AND RESORT 

AREAS ANYWHERE — ANYTIME
L0W CASH RATES CALL 

424-7041 OR 932-8001

TAS
INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE

FOR DOMESTIC AND INTERNATIONAL
TRAVEL & PACKAGE TOURS

TO INDIA AND THE ORIENT

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

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

TED MC CALL
1180 E. 221 STREET BRONX

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

CALL 653-2556

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

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

251

CARUSO LUMBERAMA INC.
836 MAIN ST. NEW ROCHELLE 

CALL 914 633-6235 OR 914 636-9107
MC LEAN AVĖ. (AT INTERVALE PLACE)

YONKERS. LUMBER CUT TO SIZE CASH AND 
CARRY FOR HOMEOWNERS.

MOVING AND STORAGE 
ALL FURNITURE BOUGHT & SOLD GARAGE, 
BASEMENT ATTIC PICK UP B. CARNEY 
FURNITURE STORE 61 E 125 ST. N.Y. 722-1048.

TRY ME!
SHEFKET OMERKOV-PIPE & SEWER 

CLEANER
10 yrs experience in apartments & houses. AH 
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 YeUow 
Pages in Oueens & Brooklyn. Tel.: (212) 523- 
6036 24 Hr. Service.

PLAZA 
DE ATHENA 

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

GREEK/CONTINENTAL SPECIALTIES, 
(HOME MADEGREEK PASTRIES) 

COCKTAILS
CHARMING INTIMATE ATMOSPHERE

PRE THEATRER DINING
582-3682

i

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

& LOU NGE
R.D. 2 CATSKILL, N.Y. CALL (518) 943-4760
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Angelė Kiaušaitė

KEARNY, N.J.
Didelis solistės laimėjimas

Vis dažniau New Jersey lietu
vių ir amerikiečių gyvenime be
sireiškianti jauna solistė Angelė 
Kiaušaitė šiomis dienomis savo 
solistės karjerą galėjo atžymėti 
dar vienu išskirtiniu pasiseki
mu: ji buvo priimta į Phila- 
delphijoj, Pa., nuo 1924 veikian
tį The Curtis Institute of Music, 
į kurį klausytojai yra parenkami 
tik pagal garsių operos solistų 
ar muzikų rekomendacijas ir pa
rodę savo talentų sugebėjimus, 
bet ne pagal jų išeitą mokslą. 
Šio instituto operos skyrius, į 
kurį Angelė ir buvo priimta, 
ruošia profesionalius operos dai
nininkus. Pagal šio instituto pro
fesorės ir buv. Metropolitan 
operos solistės Zinka Milanov 
rekomendaciją Angelė Kiaušaitė 
buvo priimta be jokių egzaminų. 
Zinka Milanov Metropolitan 
operoj dainavo nuo 1937 iki 
1966 ir čia atliko per 400 solo 
partijų.

MIRĖ PRELATAS 
L GIŽINSKAS

Šiame institute mokslas 
trunka vienerius metus ir yra ne
mokamas.

Angelė Kiaušaitė 1974 baigė 
Rutgers universitetą bakalaurea- 
tu iš muzikologijos, kartu lavin
dama ir savo balsą. Dainavimo 
ir pianino studijų ji nenu
traukė ir toliau, ugdydama 
savo talentą pas privačius moky
tojus.

Malonu pažymėti, kad Angelė 
savo neeilinį balsą lietuvių vi
suomenei galėjo pademonst
ruoti prieš kelerius metus LB 
New Jersey apygardos surengta
me jaunųjų talentų vakare. Nuo 
to laiko ji dažnai pagieda solo 
lietuvių parapijų bažnyčiose ir į- 
vairiuose lietuvių ir amerikiečių 
organizacijų renginiuose.

Sveikindami jaunąją solistę su 
šiuo laimėjimu, norim jai palin
kėti geriausios sėkmės, siekiant 
solistės laurų, ir toliau, kaip ir 
iki šiol, nenutraukti ryšių ir su 
lietuvių visuomene.

K.J.

Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapijos ribose veikia 
katalikių moterų sodaliečių or
ganizacija, prie kurios priklauso 
120 narių su viršum. Birželio 20 
parapijos salėj įvykusiam susi
rinkimui vadovavo pirm. Linda 
Mackalionis. Aptarti organizaci
niai reikalai.

Po susirinkimo meno progra
mos vadovė Ruth Motichka su
sirinkusiem pristatė solistes — 
sesutes Angelę Kiaušaitę ir Da
nutę Kiaušaitę-Sucich ir akom- 
paniatorę Ruth Miller.

Angelė Kiaušaitė padainavo 
Summertime — G. Gershwin, 
Sunrise, sunset —J. Bock, Steal 
me — G.C. Menotti ir More — 
R. Ortolani. Abi sesutės padai
navo: To Romeo — W.A. Mozart, 
Plaukė antelė — V. Jakubėno ir 
Freedom — G. Geld. Publika 
solistėm negailėjo padėkos ploji
mų.

J. Gailiūnas

Petras Montvila, atšventęs 90 metų sukaktį. Jis išleido kny
gą “Kai grįžta praeitis”. Knygoj aprašomas jo brolis kun. 
Juozas Montvila ir jo nuskendimas Titaniko laive. Be to, 
jis prisimena ir savo praeitį, kaip atvyko į Ameriką, 
kaip čia dirbo ir veikė organizacijose. Knyga gausiai iliustruo
ta senom nuotraukom. Spaudos darbus atliko pranciškonų 
spaustuvė.

DR. A. KLIMAS VENECUELOJ

Prelatas Leonardas Gižinskas, 
po ilgos ir sunkios ligos liepos 
6 mirė Detroite. Velionis buvo 
gimęs 1893 gruodžio 30. Mita- 
šiūnų km., Panevėžio apskr. Ku
nigu įšventintas 1917 kovo 4. 
Kapelionavo įvairiose gimnazi
jose. Amerikoj paskutiniu 
laiku gyveno kunigų pensininkų 
namuose Detroite.

Velionis šiemet kovo 4 atšven
tė kunigystės 60 metų sukaktį. 
Ta proga apie jį išsamiau buvo 
rašyta Darbininke kovo 4, Nr. 9.

Prel. Leonardas C. Gi
žinskas, L.D.

SEZONAS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

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

Birželio 17-23 profesorius dr. 
Antanas Klimas lankėsi Caracas 
mieste, Venecueloj. Tai paskuti
nioji valstybė, kurią Pietų Ame
rikoj, skaitydamas lituanistines 
paskaitas, jis aplankė į kelionę 
išvykęs prieš 5 savaites.

Caracas mieste įvyko dvi pa
skaitos — jaunimui ir vyresnie
siem. I paskaitą jaunimui, kuri 
įvyko Don Bosco mokyklos pa
talpose, atsilankė 18 jaunuolių. 
Į paskaitą vyresniesiem, IESA 
patalpose, atvyko 50 asmenų, jų 
tarpe apie 10 latvių ir vienas ki
tas venecuelietis. Paskaitą, su 
moderniomis vertimo prie
monėmis, į ispanų kalbą vertė 
Jūratė Statkutė de Rosales.

Profesoriaus apsilankymą Ve
necueloj pastebėjo ir vietinė 
spauda. Pavyzdžiui, dienraštis 
E L UNIVERSAL įsidėjo dr. Kli
mo nuotrauką ir straipsnį apie 
baltų kalbas.

Besilankydamas Venecueloj, 
dr. Klimas viešėjo Deveikių na
muose, o jį globojo ir paskaitas

organizavo Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenė. Viešnagės metu 
profesorius lankėsi ir Maracay 
mieste, kur aplankė VLB pirmi
ninką V. Venckų, Govarskus ir 
pasimatė su kun. A. Perkumu. 
Kelionėj po Venecuelą jį lydėjo 
Aras Mažeika, Venecuelos Jau
nimo Sąjungos pirmininkas.

Iš Caracas dr. Klimas išvyko 
birželio 23. Tą patį vakarą buvo 
Rochestery, JAV, kur gyvena ir 
dėsto Rochesterio universitete.

PLB Inf.

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

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

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

PADĖKA

A.A. ALEKSANDRAI DAN1ŪNIENEI
mirus, visiem aplankiusiem velionę, aukojusiem Šv. Mišiom, 
prisiuntusiem gėlių, velionės atminimui aukojusiem Tau
tos Fondui, pareiškusiem užuojautą spaudoj ar laiškais 
bei palydėjusiem velionę į amžino poilsio vietą — nuo
širdžiai dėkojame.

Dėkojame kun. Jonui Pakalniškiui už velionės aplan
kymą ligoninėj, koplyčioj ir palydėjimą j kapus.

Duktė, anūkai ir tentas

K.K.

RIMANTUI GIEDRIUI
mirus, jo žmonai Ilonai, motinai Vandai ir seserims Ritai 
ir Felicijai reiškiame gilią užuojautą.

Saldukų šeima
Regina Viliamienė
Virgilijus Viliamas

Autobusas į tradicinę lietuvių 
susitikimo šventę — pikniką N. 
Pr. Marijos sodyboj Putnam, 
Conn., išvažiuoja liepos 24, sek
madienį, nuo South Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos namo 
8:30 vai. ryto, o iš pikniko grįš 
7 vai. vak. Autobusas švarus, 
vėsinamas ir puikiai įrengtas ke
leivių patogumui. Kelionė ten ir 
atgal 6 dol. Vietas iš anksto už
sisakyti pas S. Griganavičių, tel. 
268-5351 arba klubo bare tel. 
268-9058. Vietų skaičius ribotas.

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ 

VEIKLA
1976 rudenį išrinkta valdyba 

prisidėjo prie tradicija virtusio 
Šv. Petro lietuvių parapijos me
tinio bazaro lėšom telkti. Suor
ganizuotas atskiras tortų stalas, 
kuris už gausius sendraugių po
nių keptus gardumynus davė 
gražaus pelno.

Lapkričio 20 Kristaus Kara
liaus šventės minėjimas prasidė
jo mišiomis Šv. Petro bažnyčioj. 
Po mišių nemažas narių būrys 
iš Bostono ir Brocktono susirin
ko į žemutinę salę paskaitai, 
kurią skaitė prel. V. Balčiūnas iš 
Putnamo.

Lietuvos bažnytinės provinci
jos įkūrimo 50 metų jubiliejus

paminėtas gruodžio 5 Lietuvių 
Piliečių klubo 3-jo aukšto salėj. 
Minėjimo pagrindinis kalbėtojas 
buvo vysk. V. Brizgys. Kon
certinę dalį atliko solistė Gina 
Čapkauskienė iš Montrealio 
akomponuojant pianistui Sau
liui Cibui. Minėjimas sutraukė 
gausų būrį Bostono lietuviškos 
visuomenės.

Marijos Pečkauskaitės — Šat
rijos Raganos 100 metų gimimo 
sukaktis paminėta narių susirin
kime balandžio 3. M. Pečkaus
kaitės gyvenimo bruožus ir kū
rybą apibūdino Ona Girniu- 
vienė, o ištraukas iš “Sename 
dvare” paskaitė Janina Ambra- 
ziejienė.

Sendraugių pakviestas Bosto
ne viešėjo Hamiltono dramos 
sambūris Aukuras, atvežęs į 
Bostoną savo naujausią pastaty
mą — “Pavasario giesmė”. Ba
landžio 30 Lietuvių Piliečių 
klubo trečio aukšto salėj susirin
kusi gausi publika ne tik palan
kiai įvertino scenos darbuotojus, 
bet ir papildė skyriaus iždą.

Šių metų skyriaus veikla bai
gėsi birželio 12 susirinkimu. 
Birželio 11-12 Brocktone lan
kėsi vysk. A. Deksnys. Ta proga 
jis sutiko pasimatyti ir su Bos- 
tono-Brocktono ateitininkais. 
Greitomis suorganizuotas šei
myniškas susitikimas buvo I. ir 
S. Eivų namuose Brocktone.

Skyriaus valdybą šioj kadenci
joj sudarė: pirm. B. Kruopis, 
sekr. S. Cibienė ir ižd. B. Kuo- 
dienė.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

SIUNTINYS 1 1977
Labai gera eilutei medžiaga su įaudimu “Ali wool made 

in England”; crimpleno medžiaga moteriškam kostiumė
liui; gėlėta nailono medžiaga suknelei; 1 vyriški nailono 
išeiginiai marškiniai;; 1 vilnonė gėlėta arba su ornamen
tais skarelė; 2 poros vyriškų arba moteriškų nailoninių 
kojinių.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaido
mis $175.00.

I šį siuntinį dar galima Įdėti 5 m. medžiagos arba
kitokių prekių iki 10 svarų svorio. Žemiau siūlome keletą 
populiaresnių dovanų.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ................. $80.00
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos ....... 40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas ............................ 27.00
Geresnis nertinis .............................................................. 32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono ............ 3.00
Tights ...................................................................................... 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei ............................................ 24.00
Crimpleno medžiaga suknelei ...................................... 18.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui ..... 30.00
Nailono apatinis ................................................................. 10.00
Nailono marškiniai ........................................................... 11.00
Geresni marškiniai ........................................................... 15.00
Vilnonė skarelė ................................................................... 11.00
Lietsargis telescopic ........................................................ 12.00
Angliška vilnonė labai gera eilutei medžiaga ...... 50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei ............................. 60.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei ............................. 75.00

Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 
persiuntimo išlaidom.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT 
TEL. 01 739 8734 ENGLAND

BnnuBvmniL 
Postngepoid both umys 

Fast, umvenientpriuate, safejree! 
Thnt's uuhat BDI1KinC-EV-mnilis,
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- H 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings || 

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukla sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini

mas, kad jūsų pinigai Jfcį? P®,no aukščiausius 
procentus, 

leidžiamus įstatymų. \ 
LJT’ Dėl lengvo taupymo bū 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 We»t Broadway
South Boston
9 AM to 3 30 PM-
Monday thru Fnday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740G«lllvan Blvd
8 30 AM to 5 30 PM
Mon . Tues . Wed S Fr« 
Thurs -8 30 AM to 7 30 PM 

jrday 8 30 AM to 12 Noon

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT
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Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Kat. Tarnybos direktorius, 
yra išvykęs į Pennsylvaniją, kur 
St. Clair lietuvių parapijoj pava
duoja atostogaujantį kun. Algi
mantą Bartkų.

Skautų ir skaučių Atlanto ra
jono Puntuko stovykla įvyks 
rugpiūčio 20-28 Resolute Scout 
Reservation, Bolton, Mass. Re
gistracija sesėm ir broliam pas 
ps. Aldoną Marijošienę. Tel. 
516 883-9350.

Darbininko spaudos kioskas 
veiks Lietuvos Atsiminimų radi
jo gegužinėj — piknike liepos 
17, sekmadienį, Lakewood-Jack- 
son, N.J.

Suffolk County lietuvių pilie
čių klubas liepos 17, sekmadie
nį, rengia metinį pikniką ir 
“yard sale”. Pradžia 1 vai. Pik
nikas vyksta Liberty Hali patal
pose, 2784 Ocean Avė., Lake 
Ronkonkoma, N.Y. (L.I.E. exit 
59).

Putname lietuvių diena bus 
liepos 24. Iš New Yorko Dar
bininko administracija organi
zuoja autobusą.

Kunigų Vienybės centro val
dybos posėdis bus liepos 15, 
penktadienį, pas pirmininką 
kun. dr. Zenoną Smilgą Fisher 
Island salėj.

Aldona Janačienė su savo sū
numi liepos 4 išvyko į Paryžių 
pas seserį Birutę Šlepety tę- 
Venskuvienę. Paryžiuj išbus 
apie du mėnesius. Į New Yor
ką grįžta rugpiūčio gale.

Muzikas Albinas Prižgintas, 
Angelų Karalienės parapijos var
gonininkas, liepos 10 pradėjo 
savo atostogas ir išvyko į Pary
žių, kur yra rengiamas jo var
gonų koncertas. Į New Yorką 
grįžta rugpiūčio pradžioj. Jau 
kelintą kartą V. Prižgintas vyksta 
į Paryžių ir ten rengia vargonų 
koncertus garsiose bažnyčiose.

Kun. A. Petrauskas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, 
liepos 17 pradeda savo atostogas.

LIETUVIŲ SUSITIKIMO
ŠVENTĖ-PIKNIKAS

PUTNAMO NEK. PRADĖTOSIOS MARUOS 
SESERŲ SODYBOJE 

BUS LIEPOS 24 DIENĄ

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIDŽIAUGTI.
11 VAL. ŠV. MIŠIOS

3 VAL. NERINGOS PROGRAMA

KVIEČIAME VISUS!

SUFFOLKCOUNTY LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
KVIEČIA VISUS Į

METINĮ PIKNIKĄ
ir

“YARD SALE’’
liepos 17, sekmadienį, 1 v. popiet 

Liberty Hali patalpose, 
2784 Ocean Avė., Lake Ronkonkoma, N.Y.

(L.I.E. exit 59) tel. 516 588-9770

įėjimas — 2 dol. Vaikam iki 16 metų nemokamai

Dariaus ir Girėno skridimas 
per Atlantą bus prisimintas lie
pos 16, šeštadienį, 3 v. popiet 
prie lakūnų paminklo, Lituanica 
Square, Union Avė. Invokaciją 
sukalbės kun. J. Čekavičius, kal
bą pasakys Kęstutis Miklas. Mi
nėjimą rengia Dariaus-Girėno 
komitetas ir Lietuvių darbinin
kų draugija.

Arch. Br. Balčiūnas, sunkaus 
širdies smūgio ištiktas, gydosi 
Southern Ocean County Hos- 
pital, Manahawkin, N.J. 08050.

Jono Makauskio mirties de
šimtom metinėm atžymėti mi
šios bus aukojamos pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne liepos 25, 
pirmadienį, 7 vai. ryto. Užprašė 
velionio našlė Stefanija Makaus
kienė.

Jūratė Kazickaitė, dirbanti AP 
žinių agentūroj, pažadėjo talkin
ti ruošiant Pabaltiečių žygį už 
žmogaus teises. Ši pabaltiečių 
demonstracija vyks Washingto- 
ne, D.C., rugsėjo 24.

Bridges, JAV LB krašto valdy
bos leidžiamas laikraštėlis ang
liškai kalbantiem apie Lietuvą ir 
lietuvius, spausdinamas Brook
lyne, Pranciškonų spaustuvėj. Ką 
tik išspausdintas ketvirtas nu
meris 10,000 egz. tiražu. Laik
raštis adresuojamas ir tuoj bus 
išsiųstas prenumeratoriam ir 
platintojam.

Pagerbdami a.a. dr. Domo Ja
saičio ir a.a. Prano Vainausko at
minimą, Antanas ir Bronė Re- 
ventai giliai užjaučia mirusiųjų 
šeimas ir aukoja 30 dol. Kultū
ros Židiniui.

Tautinių šokių mokytojų- 
vadovų kursuose teoretines ir 
praktines pamokas dėstys šioj 
srity patyrę mokytojai: G. Amo- 
nienė, L. Braždienė, G. Breich- 
manienė, M. Chainauskas, G. 
Gobienė, R. Karasiejienė, K. 
Marijošienė, J. Matulaitienė, N. 
Pupienė, L. Sagys. Kursai vyks 
rugpiūčio 21-28 Dainavos sto
vyklavietėj.

Vykstantiem ir dar planuojan- 
tiem dalyvauti Ateitininkų 
kongrese Clevelande rugsėjo 
1-4, Bond Court viešbučio, kur 
vyks pagrindiniai posėdžiai, re
gistracijos blankai jau atspaus
dinti ir išsiuntinėti visų Ateiti
ninkų sąjungų vienetam prieš 
kelias savaites. Viešbučio kam
barių rezervavimo blankų dar 
galima gauti tiesiog iš Onos 
Kliorytės, registracijos komisijos 
pirmininkės, 1543 Holmden 
Rd., So. Euclid, Ohio, 44121, 
tel. 216 291-3607.

Trys lietuviai vyskupai: Char- 
les Salatka, Marąuette, Mich. or
dinaras, vysk. Vincentas Bliz
gy s, vyskupas lietuviam, gyve
nantiem už Europos ribų, ir 
vysk. Antanas Deksnys, Euro
pos lietuvių vyskupas, pakvies
ti ir sutiko dalyvauti Ateitininkų 
IX-jame kongrese Clevelande 
rugsėjo 1-4.

Darius Lapinskas, kompo
zitorius ir režisierius, studija
vęs Vienos muzikos akademijoj 
muziką, vaidybą bei režisūrą ir 
dvejus metus pas H. Reuter 
Stuttgarto konservatorijoj, buvęs 
Stuttgarto operos dirigento pa
dėjėju ir Tuebingeno dramos 
teatre dirigentu ir kompozitoriu
mi, nuo 1967 dirba ir kuria Chi
cagoj. Jo kompozicijų sąrašas 
ilgas ir įvairus: opera Lokys, pa
statyta jaunimo kongreso metu, 
opera Maras ir kantata Karalius 
Mindaugas. Kompozitorius pats 
režisavo Marą.

Darius Lapinskas sutiko reži
suoti dramaturgo Algirdo Lands
bergio dramą “Šven
tasis narvas”. Vaidins Chicagos 
lietuvių aktoriai. Dramos prem
jera įvyks Ateitininkų IX-jo 
kongreso metu Clevelande, rug
sėjo 3 Euclido gimnazijos audi
torijoj.

Muz. Vytaut as Strolia skaitys 
paskaitą apie lietuvių tautinių 
šokių muziką rugpiūčio 21 tau
tinių šokių mokytojų-vadovų 
kursuose, kurie vyks rugpiūčio 
21-29 Dainavos stovykla
vietėj, 15100 Austin Rd., Man- 
chester, Mich., 48158.

Prel. Jonas Balkonas Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj New 
Yorke iki rugpiūčio 7 sekmadie
niais laiko mišias 11 vai. vietoj 
išvykusio buvusio klebono kun. 
P. Kmitos. Kol bus paskirtas 
naujas klebonas, laikinai parapi
ją administruos dar anksčiau 
buvęs šios parapijos klebonas 
kun. J. Gurinskas.

Prof. Jokūbas Stukas vado
vauja ekskursijai, kuri liepos 23 
išvyksta į Tolimuosius Rytus. 
Aplankys Japoniją, Taivvaną 
(Laisvąją Kiniją) ir Hongkon- 
go salą. Ekskursijoj vyksta ne
maža Lietuvos vyčių organiza
cijos narių. Ekskursiją ruošia 
Pleasant Travel įstaiga, Pt. Plea- 
sant, N.J.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

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

South Ozone Parke, Rich- 
mond Hill — Wakefield gražia
me rajone, prie gero susisieki
mo skubiai parduodamas stilin
gas, mūrinis, moderniškai įreng
tas vienos šeimos namas su at
skiru garažu ir sodeliu. 4 miega
mieji, didelis salionas. Atskira 
virtuvė ir kiti patogumai rūsy. 
G ai i m a l e ng v ai pe rtv arky ti 
dviem šeimom. Lietuviai savi
ninkai išsikelia į Floridą. Telef. 
212 843-0667 arba 835-1890.

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

VVoodhavene parduodamas 
vienos šeimos namas su 3 mie
gamais ir garažu. Kaina 31,500 
dol. Tel. 296-0483.

— 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.

Algis Budrys, buvusio Lietu
vos gen. konsulo Jono Budrio 
sūnus, yra žinomas fantastinių 
romanų rašytojas. Neseniai 
Berkley-Putnam knygų leidykla 
išleido naują jo romaną — 
Michaelmas, kur vaizduoja gy
venimą 1999 metais. Pasaulį val
do televizijos žmogus Laurent 
Michaelmas, kuris turi slaptą la
bai tobulą kompiuterį. News- 
week žurnalas liepos 11 laidoj 
įsidėjo tos knygos recenziją, la
bai gerai ją įvertindamas. Re
cenziją užbaigia — A sonderful 
book.

Dail. Vida Krištolaitytė vasa
rai išvyksta į Kennebunkportą. 
Jos kūrinių paroda pranciškonų 
vasarvietėj atidaryta liepos 3. 
Paroda tęsis visą vasarą, liepos 
ir rugpiūčio mėnesius.

Dail. Vytauto Igno grafikos 
darbų paroda Kennebunkporto 
pranciškonų vasarvietėj atidaro
ma liepos 9.

Dail. Viktoro Vizgirdos tapy
bos darbų paroda Kennebunk
porte pranciškonų vasarvietėj 
atidaroma liepos 16. Tą pačią 
dieną jis skaitys paskaitą apie 
lietuvių dailę ir rodys skaidres.

Tėv. Tomas Žiūraitis, OP, ku
ris pastoviai gyvena VVashing- 
tone, atostogauti vyksta į Ken
nebunkportą pas pranciškonus. 
Liepos 19 jis ten skaitys pa
skaitą filosofiniais religiniais 
klausimais.

Poetas Stasys Santvaras, gyve
nąs Bostone, liepos 23 vyksta į 
Kennebunkportą, ir ten pran- 

"ciškonų vasarvietėj bus jo kūry
bos vakaras.

Pianistė Dalia Sakaitė, kuri 
taip aktyviai reiškiasi New Yor
ko lietuvių muzikiniame gyve
nime, vasaros metu, liepos 30, 
koncertuoja Kennebunkporte.

Prof. dr. Jokūbas Stukas ruo
šiasi išleisti jo parašytos kny
gos Awakening Lithuania antrą 
laidą. Knygoj nagrinėjamas lie
tuvių tautinis atbudimas.

Vito Gerulaičio kelionių agen
tūra parengia keliones į Lietuvą 
ir į kitus kraštus.

Moterų kvartetas Vilija įrašė 
naują ilgo grojimo plokštelę. 
Kvartetui vadovauja muzikas ir 
solistas Liudas Stukas, kuris 
plokštelėj vienas pats ir su kvar
tetu atliko tris dainas. Įrašy
me dalyvavo ir muzikas Juozas 
Stankūnas. Kvartetą sudaro: Lo
reta Stukienė, Regina Malakie- 
nė, Aldona Pitkunigienė, Edna 
Rinkevičienė. Plokštelė pasiro
dys rugpiūčio mėn. vidury. Jos 
viršelį puošia didelė kvarteto 
nuotrauka, kurią padarė Romual
das Kisielius. Viršelio apipa
vidalinimu rūpinosi Paulius Jur
kus. Kvartetas dalyvauja Lietu
vos Atsiminimų radijo dienoj 
— piknike liepos 17 estų parke, 
Lakewood, N.J.

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

Th is announcement is nelther an offer to sali nor a solicltation of an offer to buy any of these securltles 
The offfer Is made only by the Offerlng Circular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securities will be offered In statės where the Securltles Laws of such statės have been complied with.

PAVERGTŲ
TAUTŲ
SAVAITĖ

Šiemet jau 19-tą kartą New 
Yorke rengiama pavergtų tautų 
savaitė.

Liepos 15, penktadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko miesto bur
mistras priims pavergtų tautų at
stovus ir pasirašys proklamaciją. 
Europos pavergtų tautų seimo 
vardu žodį tars dr. Bronius Ne
ini ckas.

Liepos 17, sekmadienį, 9 v.r. 
visi renkasi su tautinėm vėlia
vom ir plakatais, 5 Avė., ir 59 
St. Iš ten visi eina į Šv. Pat
riko katedrą.

10 vai. pamaldos Šv. Patriko 
katedroj. Mišias rytų apeigomis 
laiko vysk. Basil H. Losten. Jis 
ir pamokslą pasakys.

12 vai. Centrai parko muzikos 
aikštelėj (prie 72 St.) iškilmin
gas susirinkimas, kalbos, rezo
liucijos, atskirų tautų pasirody
mai.

Liepos 24, sekmadienį, 1:30 
v, popiet iškilmės prie Laisvės 
statulos. Ten bus perskaityta 
Amerikos prezidento prokla
macija. Kalbas pasakys New Yor
ko miesto burmistras, New Yor-

Jonas Kedys, kuris šių metų 
kovo gale pravažiavo pro New 
Yorką, grįžęs į Australiją, Dar
bininkui atsiuntė savo leidžia
mo žurnalo — News Digest In- 
ternational — naujo numerio 
viršelį, supažindindamas su 
naujo numerio turiniu.

Apreiškimo parapijos metinė 
vakarienė rengiama spalio 30 
abiejose salėse. Visam renginiui 
vadovauja Alfonsas Samušis, vy
riausia šeimininkė yra Marytė 
Šalinskienė, pietus gamina Ele
na Mickeliūnienė. 

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS 
ruošia New Jersey ir jo apylinkės

LIETUVIŲ DIENĄ 
RADIJO PIKNIKĄ 

Liepos 17, sekmadienį, 
naujoj, gražioj vietoj su visais patogumais: 

Estų Tautiniame Parke ir Salėse 
Route 528, Lakewood—Jackson, N.J.

PROGRAMOJ:
Moterų kvartetas “Vilija,” vad. muz. Liudui Stukui 
Tautinių šokių grupė “Liepsna,” vad. B. Vaičiūnaitei 
Estų šokėjų grupė, kuriai vad. Ferdinand Rikka 
Dariaus-Girėno istorinio skrydžio paroda 
Iškiliosios lietuvaitės konkursas 
Jaunimo sporto rungtynės didžiulėj aikštėj 

Veiks Darbininko spaudos kioskas 
(Programa vyks 1000 vietų amfiteatre po atviru dangum) 

Pikniko pradžia: 1 vai. popiet. Programa — 4-tą vai.
Šokiai nuo 5 vai. popiet, grojantGutauskų liet, orkestrui

Įėjimas $3.50; studentam ir moksleiviam $2.00 
Vaikams iki 12 metų — nemokamai

Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas 
Prie parko yra didelis sklypas automobiliam pastatyti 

— nemokamai
Šis radijo piknikas — Lietuvių diena — įvyks bet 

kokiam orui esant!

Į šią tradicinę šeimynišką šventę atsilankyti visus kviečia 
Direktorius prof. dr. Jokūbas J. Stukas

ko ir New Jersey valstybių gu
bernatoriai. Kalbės ir kiti žymūs 
asmenys, naujausi emigrantai, 
pabėgėliai iš Sovietų Sąjungos. 
Taip pat kalbės ir pavergtų 
tautų atstovai. Bus padėtas vai
nikas prie Laisvės statulos, pa
gerbiant visus laisvės kovotojus. 
Bus ir atskirų tautų pasirody
mai su dainomis ir šokiais.

Iškilmes Šv. Patriko katedroj 
ir miesto parke rengia vienas 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja dr. Ivan Docheff, o iškilmes 
Laisvės statulos saloj rengia ki
tas komitetas, kuriam vadovauja 
dr. Valentina Kaly nyk.

Visi kviečiami dalyvauti šiose 
iškilmėse. Tuo parodysime soli- 
darumą pavergtom tautom, tuo 
pačiu stiprinsime Ameriką ir vi
sus kovotojus dėl laisvės.

Moterų Vienybė birželio 17 
užbaigė savo 1976-1977 metų 
darbą. Pačių vienybiečių su
ruoštoj vakarienėj dalyvavo ne
mažai kviestų svečių, kurių tar
pe buvo ir Simas su Genovai
te Kudirkai. Paminėtas ir baisu
sis birželis. Pirmininkė Elena 
Andriušienė pakvietė visus vie
nos minutės susikaupimu pa
gerbti išvežtuosius ir žuvusius 
Sibire. Po to pakvietė dail. J. 
Bagdoną tarti keletą žodžių apie 
mūsų tautą ištikusūį tragediją. 
Dail. J. Bagdonas savo kalboj 
apibūdino žiaurią Sovietų oku
paciją ir išvežimus. Kalba iš
klausyta su dėmesiu ir rimtai. 
Simas Kudirka paskaitė eilėraš
tį, parašytą lietuvio partizano, 
kalinamo Sovietų kalėjime. 
Vakaronę baigiant, pirm. E. 
Andriušienė pristatė naują narę 
— E. Mickeliūnienę, kuri buvo 
šiltai priimta. Tuo ir baigta su 
viltimi vėl pasimatyti rudenį 
naujiem 1977-78 metų darbam. 
—SK.
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