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Savaitės 
įvykiai

TOKIA JŲ MORALE
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 27

Prez. Carter savo užsienio 
politiką paaiškinančioj kalboj 
pabrėžė, kad žmogaus teisių 
pažeidinėjimų kėlimas nieko 
bendra neturi su strateginių 
ginklų apribojimo sutartim; kad 
ilgalaikė užsienio politika nega
li būti grindžiama trumpalai
kėm nuotaikom; kad savo politi
nės taktikos jis nenumatąs keisti 
ir kad prireikus JAV galės pa
kelti ir ginklavimosi varžybas.

Ilgai trukęs įtempimas tarp 
Egipto ir Libijos prasiveržė ir 
karinėm kautynėm, per kurias 
abi pusės turėjo žmonių nuo
stolių. Buvę sunaikinta 20 Libi
jos tankų.

Kaip ir buvo laukta, lankyda
masis JAV Izraelio min. pirm. 
Menahem Begin savo reikalavi
mais Art. Rytų klausimo spren
dime jokių nuolaidų arabam ne
pasiūlė. Jis nors ir sutiko su 
prez. Carter šaukti spaly Žene
vos konferenciją, tačiau nesu
tiko su arabų reikalavimu, kad 
joj dalyvautų ir Palestinos iš
laisvinimo organizacija. Izraelis 
sutiktų derėtis dėl dalinio pasi
traukimo iš Sinajaus pusiasalio 
ir Golan aukštumų, tačiau Jor
dano vakarinis krantas turėtų ir 
toliau likti Izraelio valdžioj.

JT Saugumo taryba be balsa
vimo nutarė rekomenduoti pri
imti Vietnamą JT nariu, tačiau 
Vietnamo delegatas ir toliau vis 
dar reikalauja, kad JAV atlygintų 
karo nuostolius.

Prez. Carter numato parduoti 
Saudi Arabijai 60 F-15 naikintu
vų, tačiau jo siūlymas kongre
se gali sulaukti žymaus pasiprie
šinimo iš Izraelio šalininkų.

Sov. S-gos vyriausybė ir parti
ja dekretu pareikalavo aprūpin
ti vartotojus patraukliau atrodan
čiais produktais, mandagiau ap
tarnauti vartotojus, sumažinti 
krautuvių ir pardavėjų skaičių 
ir panaikinti prie krautuvių ei
les.

Rodezijos min. pirm. Ian D. 
Smith atmetė Britanijos siūly
mą dėl valdžios perleidimo juo
diesiem, paleido parlamentą ir 
paskelbė naujo parlamento rin
kimus rugpiūčio 31.

Š. Korėjoj nušauto JAV ma
lūnsparnio įgulos žuvę 3 nariai 
ir vienas gyvas buvo grąžinti, 
bet pats malūnsparnis nebus 
grąžintas dėl to, kad pažeidė Š. 
Korėjos oro erdvę.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pareiškė, kad Sov. S-ga panai
kino visas su Egiptu sudarytas 
sutartis, nors kai kurios jų iš 
viso nebuvo vykdomos, ir reika
lauja sudaryti naują politinę su
tartį.

Izraelio vyriausybė, kovoda
ma su infliacija, pakėlė beveik 
visų prekių kainas 25 proc. ir 
numato suvaržyti vyriausybės 
išlaidas.

San Salvadoro dešinioji Bal
tųjų kovotojų unija pagrasino 
nužudyti ten apaštalaujančius 
50 jėzuitų, jei jie neišvyks iš 
krašto. Jėzuitų vyresnysis pa
skelbė, kad jie nesirengia iš
vykti.

Prez. Carter sudarė tarp
žinybinę komisiją politikai su 
Sov. S-ga koordinuoti. Komisijos 
uždavinys bus siekti, kad visos 
federalinės įstaigos derintų savo 
veiklą, palaikant santykius su 
Sov. S-ga. Jai vadovaus Kolum
bijos univ. prof. Marshall D. 
Shulman ir valst. sekr. asistentas 
Europos reikalam George S. 
Vest.

Prez. Carter ir V. Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt suta
rė daryti žygių derybom su Rytų 
bloko valstybėm dėl abipusio 
kariuomenės sumažinnimo Eu
ropoj atnaujinti.
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1976 lapkričio 17 Grinkiškio 
katalikų bažnyčios administrato
rius kun. J. Vaicekauskas išsiun
tė Radviliškio raj. vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
jui tokio turinio pareiškimą:

“1976 m. lapkričio 16 d. Grin
kiškio vid. mokyklos direktorius 
Kirtiklis, išsikvietęs moksleivę . 
Rimantę Večkytę, išbarė už tai, 
kad ji kelis kartus buvo atėjusi 
įkleboniją. Direktorius uždrau
dė mokinei lankytis pas kunigą, 
grasindamas kunigą iškelti iš 
Grinkiškio.

Porą kartų buvo pas mane už
ėję du moksleiviai berniu
kai, nežinau nei jų pavardžių, 
o direktorius Kirtiklis ir jiems 
uždraudė su kunigu susitikti. 
Persekiojama buvo ir moksleivė 
Vilė Dauknytė. Dabar, bijodama 
persekiojimų, mergaitė į baž
nyčią nebeateina.

Nuolat man nusiskundžia tė
vai, kad jų vaikus persekioja 
Grinkiškio vidurinės mokyklos 
ateistai, kad vaikams draudžia
ma eiti į bažnyčią.

Mane ne tik kaip kunigą, bet

f^EEDOM FOR ALL

Vaizdas iš pavergtų tautų parado, kuris buvo liepos 17 New Yorke. Kairėj su tautiniais dra
bužiais eina Elena Nicola, už jos kandidatai į New Yorko miesto burmistrus Mario Cuomo ir 
Berry Barber. Toliau matosi Peter Wytenus. Nuotr. L. Tamošaičio
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LENKIJOJ
REIKALAUJA
ŽMOGAUS TEISIŲ

629-ni Krokuvos universiteto 
ir kitų aukštųjų mokyklų studen
tai pasirašė Lenkijos vyriausy
bei skirtą atvirą laišką, kuriame 
reiškiamas susirūpinimas dabar
tine žmogaus teisių padėtimi 
Lenkijoj bei reikalaujama su
stabdyti represines priemones 
prieš kitaip galvojančius žmones 
ir išlaisvinti visus politiniais su
metimais kalinamus asmenis. 
Krokuvos studentų laišką Lenki
jos respublikos prezidentui, par
lamentui ir vyriausybės nariam 
pasiuntė rašytojas Tadeuš Holuj.

ANGLIJOS PRIMAS UŽ ŽMOGAUS TEISES
VVestminsterio arkivyskupas 

kardinolas Hume Londone Bel
grado konferencijos proga pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
ragina Didžiosios Britanijos vy
riausybę apginti tarptautinėj 
plotmėj pagrindines žmogaus 
teises bei laisves, visur kur jos 
tebėra pažeidžiamos. Pavieniai 
asmenys, asmenų grupės ir tau
tos, pažymi kardinolas, turi būti 
apsaugotos nuo persekiojimų, 
areštų, kankinimų ir bausmių 
dėl politinių ar ideologinių prie
žasčių. Tokiu pat būdu yra ne
toleruotina, kad žmonės būtų 
diskriminuojami dėl religinių 
įsitikinimų. Žmogaus teisių gy- 

visų pirma kaip žmogų, užgau
na toks Kirtiklio ir kitų ateistų 
elgesys. Pagal juos kunigas — 
tai kažkoks nusikaltėlis, su ku
riuo negalima sveikintis, kalbė
tis, užeiti į svečius. Žinau, kad 
yra tokių menkos kultūros ateis
tų, bet kad tokie yra ir moky
tojai, tenka tik apgailestauti. 
Grinkiškyje moksleiviai daužo 
bažnyčios langus, nesistebėsiu, 
jei ir mane kaip kunigą apmė
tys akmenimis, — juos taip 
auklėja ateistai mokytojai.

Nė vieno, nei jauno, nei se
no, neišvariau ir neišvarysiu, 
jei ateina pas mane ir, manau, 
kad nei Kirtiklis, nei kuris ki
tas negali man uždrausti bend
rauti su tikinčiaisiais.”

Atsakymo į šį pareiškimą kun. 
J. Vaicekauskas iš Radviliškio 
raj. vykdomojo komiteto pirm, 
pavad. Alfredo Krikštano nesu
laukė.

1977 balandžio 6 Radviliškio 
raj. laikraštis atspausdino A. ■ 
Mikelio straipsnį “Užjūrio “va
duotojų” išmislai”. Pateikiame 
beveik visą straipsnį, kuris pui-

Laiškas buvo pasiųstas gegužės 
31, bet tik dabar apie tai buvo 
viešai pranešta. Iš Varšuvos gau
tomis žiniomis, liepos 2 99 Gli- 
wice angliakasybos miesto gy
ventojai, daugumoje darbininkai 
angliakasiai, pasiuntė raštą Var
šuvoj veikiančiam darbininkų 
teisėm ginti komitetui, ir žmo
gaus bei pilietinių teisių gyny
bos sąjūdžiui, išreikšdami savo 
solidarumą tom organizacijom ir 
dėkodami jom už veiklą, gi
nant darbininkų teises. 
Tiek Krokuvos studentų, tiek 
Gliwice darbininkų laiškai susi
pažinimui buvo pasiųsti taip pat 
Lenkijos vyskupų konferencijai. 
(LRTV) 

nyba, pažymi kardinolas, negali 
būti laikoma kišimusi į kitų 
kraštų vidaus reikalus. Savo pa
reiškime kardinolas Hume pa
mini keturis politinius ir sąži
nės kalinius — du komunistų 
valdomuose kraštuose ir du Lo
tynų Amerikoj. Vienas iš kardi
nolo paminėtų sąžinės kalinių 
yra lietuvis Petras Plumpa, nu
teistas aštuonerius metus kalėti 
dėl to, kad reikalavo religinės 
laisvės ir platino religinę lite
ratūrą. Žmogaus teisės yra pa
žeidžiamos ten, rašo kardinolas, 
kur vyriausybės netarnauja savo 
piliečiam, bet reikalauja, kad pi
liečiai jom tarnautų.

kiai charakterizuoja tarybinės 
spaudos “tiesą” — grubų melą, 
neapkenčiamų žmonių koliones 
bei grasinimus:

“Netekdama jaunimo, bažny- 
l čia netenka ateities. Tad neria

si iš kailio dvasininkai ir jų da
vatkiškas aktyvas visokiais bū
dais ir priemonėmis viliodamas 

» į bažnyčią mokinius. Išimtis
, nėra ir Grinkiškio bei Pašuš

vio parapijų klebonas Juozas 
» Vaicekauskas. Skirtumas tik tas,
\ kad kun. J. Vaicekauskas visur

graudžiai skundžiasi ir dejuoja, 
, girdi jaunimas, moksleiviai die-
, vobaimingi, jie nori lankyti baž

nyčią, bet, va, bėda — moky
tojai neleidžia ....

Kažkokiu būdu šitas kunigo 
dejones išgirdo Chicagoje iš- 

i einantis taip vadinamas laisvojo 
pasaulio lietuvių dienraštis 
“Draugas”. Šis reakcingas laik
raštėlis 1976 metų rugsėjo 6 d., 
numeryje nemažą straipsnio 
“Kai mokykla atsidūrė šėtono 
rankose” dalį paskyrė kun. J.

(nukelta į 2 psl.)

Pentagono studija siūlo JAV 
karių atitraukimui iš P. Korėjos 
išlyginti parduoti P. Korėjai 
ginklų už 8 bil. dol.

Kinijoj pasirodę sienų skelbi
mai tvirtina, kad du kartus iš pa
reigų pašalintas Teng Hsiao- 
ping būsiąs rehabilituotas ir pa
skirtas min. pirm-ku.

VISŲ TALKA BENDRAM ŽYGIUI
Šių metų rugsėjo 24 įvyks 

masinis lietuvių, latvių ir estų 
Žygis už žmogaus teises Wa- 
shingtono mieste. Žygio tikslas 
yra atkreipti viešosios pasaulio 
opinijos dėmesį į žmogaus tei
sių paniekinimą Pabaltijyje. 
Taip pat demonstrantai pasaulio 
sąžinei primins, jog Lietuvos, 
Latvijos, ir Estijos gyventojai 
trokšta išsivadavimo iš sovieti
nio okupanto, trokšta laisvės ir 
nepriklausomybės.

Šis, pabaltiečių Žygis turės 
didelės įtakos Amerikos bei kitų 
kraštų valdžiom iš dalies dėl to, 
kad jis vyks tuo pačiu metu kaip 
Belgrado konferencija. Mes, 
žemiau pasirašę, uoliai remiame 
Žygio ruošimą ir reiškiame pilną 
pasitikėjimą jo ruošėjais.
. Mieli lietuviai, Žygio religi
jai iš jūsų tarpo tikisi sukvies
ti 1000 dalyvių. Siūlome jau 
šiandien ant savo kalendorių pa
braukti rugsėjo 24 ir ruoštis tą 
dieną būti su mumis Washingto-

Keliaudamas nuo Vilniaus į 
pietus rasi Rodūnę. Rodūnė ir 
už jos esą kaimai į šiaurę su- 
gudėję. Nuo Rodūnės eina tie
siai į pietus kelias. Čia prasi
deda lietuviški kaimai: Vigonys, 
Kargaudai, Dubiniai, Pelesa, Pi- 
liūnai ir kiti. Pelesa — lyg cent
re šių kaimų. Bet ji išskiria ne 
tuo, kad yra didesnė už kitus 
kaimus. Šiame krašte kaimai tę
siasi plačiose lygumose, niekuo 
ypatingu neišsiskirdami vieni 
nuo kitų, juos supa miškai ir pel
kės. Vidury šių laukų 1935 išau
go didingas pastatas — Pelesos 
bažnyčia.

Nors vietos lietuviai ilgai ir 
atkakliai kovojo dėl lietuviškų 
pamaldų Rodūnės bažnyčioj, 
bet jos vistiek buvo panaikintos. 
Tada Pelesos apylinkės lietuviai 
pasiryžo sukurti savo atskirą pa
rapiją ir 1917 pastatė medinę 
bažnytėlę. Neturtingas Pelesos 
kraštas, žemė smėlėta, o ir tos 
valstiečiai turėjo ne po daug. 
Bet akmenų visokių: didelių ir 
mažų ten ištisos krūvos. Akmuo 
irgi turtas, iš jų galima pastaty
ti didingą pastatą — bažnyčią 
savo dvasios poreikiam. Taip 
Pelesos apylinkės lietuviai savo 
pūslėtomis rankomis, liedami 
prakaitą ir aukodami savo pas
kutinius sunkiai uždirbtus pini
gus, vietoj medinės 1935 baigė 
statyti akmeninę bažnyčią. 
Daug energijos ir sveikatos pa
dėjo kun. Budreckas, vadovau
damas visiem statybos darbam.

Patenkinti buvo parapiečiai, 
turėdami savo bažnyčią ir lietu
vį kunigą. Bažnyčioj sekmadie
niais skambėjo lietuviškos gies
mės, aidėjo lietuviškas žodis, 
mokydamas tikėjimo ir doros. 
Čia lietuvis valstietis sėmėsi 
moralinių jėgų savo gyvenimui. 
Iš bažnyčios visi grįždavo namo 
linksmai šnekučiuodami, dai
nuodami lietuviškas dainas.

PAVERGTŲJŲ 
MINĖJIMAS 

VVASHINGTONE

išJungtinis Baltų Komitetas 
Washingtono pranešė, kad JAV 
prezidentas J. Carter pavergtų 
tautų savaitės proga proklamaci
ją pasirašė liepos 20, nors ši 
savaitė buvo skelbiama liepos 
17-24. Paskelbimo suvėlavimo 
priežastis nepaaiškinta. Prokla
macijoj JAV prezidentas kviečia 
amerikiečius minėti šią savaitę 
su atitinkama veikla.

Liepos 18 šen. R. Dole ir šen. 
Ch. Percy įnešė JAV senate re
zoliuciją, kad pavergtų tautų 
klausimas būtų keliamas Belgra
do konferencijoj.

Liepos 20 JAV Atstovų rū
muose pavergtų tautų minėjimą 
suorganizavo kongresmanas 
Flood. Šia proga buvo pasakyta 
daug kalbų, kurios oficialiame 
leidiny Congressional Record 
užima 21 puslapį.

ne. Žygio organizavimo išlai
dom reikalingos ir lėšos, tad bū
site prašomi aukoti. Neatsisaky
kite! Žygiui reikalingas jūsų da
lyvavimas ir materialinė para
ma. Kai visi priremsime pe
čius, pasaulis išgirs, kad mūsų 
tėvynei reikia laisvės.

Dr. Kazys Bobelis, Altos pir
mininkas

Algimantas S. Gečys, JAV LB 
pirmininkas

Gabija Juozapavičiūtė, PLJS 
pirmininkė

Antanas M. Miner, Lietuvos 
vyčių pirmininkas

Bronius Nainys, PLB pirmi
ninkas

Jonas R. Simanavičius, Kana
dos LB pirmininkas

Jurgis Valaitis, Kanados LJS 
pirmininkas

Dr. Juozas K. Valiūnas, VLIKo 
pirmininkas

Birutė Zdanytė, JAV LJS pir
mininkė

Bet visa tai tęsėsi neilgai. Už
ėjo karas, dalis Vilniaus krašto 
grįžo Lietuvai, bet Pelesos apy
linkės liko atskirtos nuo Lietu
vos. Nežiūrint visokių sukrė
timų ir pasikeitimų, iki 1950 
čia buvo lietuviškos pamaldos. 
Bet tais metais lietuvis kuni
gas Vienažindis buvo areštuotas 
ir išvežtas, o bažnyčia uždaryta 
ir perimta valdžios žinion. Į gy
ventojų skundus, kurie buvo 
siųsti į Gardiną ir Maskvą, ne
gauta jokio atsakymo, bet vieti
niai pareigūnai, iš aukščiau in
spiruoti, nedviprasmiškai pa
reikšdavo, kad joks lietuvis ku
nigas į Pelesą nebus įsileistas. 
Kad lietuviškoji tragedija Pele
soje būtų užbaigta iki galo, kad 
būtų užkirstas kelias atgauti baž
nyčią, įsakyta nugriauti jos bokš
tus. Baltarusijoj daug uždarytų 
bažnyčių, bet bokštų niekur ne
nugriovė, tik Pelesoj.

Dabar Pelesos apylinkės lie
tuviam į bažnyčią toli. Už 10- 
15 kilometrų yra Rodūnės baž
nyčia, bet joj dirba lenkas kuni
gas, kuris yra abejingas lietuvių 
jausmam (lietuviškų pamaldų 
Rodūnoj nėra).

Taip nutilo Pelesos bažnyčioj 
lietuviškos giesmės, o apylinkės 
kaimuose lietuviškos dainos. 
Dainuoja tik senesnės kartos lie
tuviai, kur nors slapta susibūrę. 
Jaunimo beveik neliko. Daugu
mas išvažinėjo mokytis į Lietu
vą, kur, baigę mokslus, pasilie
ka ir dirbti.

Sekmadieniais Pelesoj tylu, 
tik kur-ne-kur susiėję žmonės 
pasikalba. Po to ir jie dingsta 
savo trobose. Linksminasi dabar 
nauju būdu: geria degtinę, o kai 
neturi pinigų jos nusipirkti, nau
doja savo gamybos (“samago- 
ną”). Vienintelė pramoga lietu
viui ir nelietuviui, gyvenančiam 
šiame krašte, liko buteliukas. 
Girtuokliaujama ne tik sekma
dieniais, bet ir šiokiomis dieno
mis. Jokių efektingų priemo
nių prieš alkoholizmą niekas ne
siima. Alkoholis naikina žmonių 
sveikatą, palaužią jų moralę, ve
da prie išsigimimo. Bet juk tai 
puiki priemonė palaužti ir su
naikinti mažą tautą.

Vietos lietuviam neleidžiama 
jokia lietuviška saviveikla. Mo
kyklos rusiškos, ir jose lietuvių 
vaikai nuo pat pirmos klasės mo
komi rusiškai skaityti, skaičiuoti 
ir dainuoti . . . Vietinio kultūros 
klubo vadovybė rusiška. Net ir 
ekskursijom iš Lietuvos yra už
drausta įvažiuoti su lietuviška 
meninės saviveiklos programa. 
Valdžios įstaigose, koltikiuose 
viršininkai rusai arba jiem atsi
davę asmenys. Lietuvių kalba 
paniekinta. Lietuvių eilės retėja, 
nes nutautinimui sudarytos vi
sos sąlygos.

Gerbiamas šių eilučių skaity
tojau, jei būsi kuomet Palesoj, 
vidury plačių kaimo laukų išvy
si mūsų amžiaus gėdą — stovi 
išniekinta bažnyčia — likęs be 
bokštų keturkampis pastatas, 
apstatytas biauriomis pašiūrė
mis. Tai vietinio kolchozo san
dėlis. Šiurpu ir nejauku žiūrė
ti į tą pastatą. Ir norisi šauk
ti: Nuo maro, bado, ugnies ir ka
ro ... ir nuo genocido gelbėk 
mus, Viešpatie! (Elta)

SACHAROVO VARDO 
TRIBUNOLAS VEIKIA
Tarptautinis Sacharovo vardo 

tribunolas Kopenhagoj pranešė, 
kad antroji sesija apklausinė
jimų apie žmogaus teisių pažei
dimus komunistų valdomuose 
kraštuose įvyks šių metų lapkri
čio gale Romoj. Pirmoji tribu
nolo sesija buvo surengta 1975 
Kopenhagoj. Jos darbai lietė 
žmogaus teisių pažeidimus So
vietų Sąjungoj. Tarp daugelio 
žymių liudininkų, sesijon buvo 
pakviestas taip pat lietuvis jūri
ninkas Simas Kudirka, kuris pa
pasakojo apie savo patirtus išgy
venimus sovietų priverčiamųjų 
darbų lageriuose. Šių metų pa
baigoj Romoj įvyksiančioj Sa
charovo tribunolo sesijoj bus 
svarstoma žmogaus teisių padė
tis Rytų Europos kraštuose.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Gimtasis kraštas rašo, kad 
nuo birželio 17 Lietuvoj ilgesnį 
laiką svečiavosi 35 žmonių eks
kursija iš Amerikos. Tai Mask
vos okupantam pritariančių 
“Lietuvių darbininkų susivieni
jimo” narių ekskursija. Ją glo
bojo, visur vežiojo “Tėviškės” 
draugija. Tai privilegijuotieji, 
kuriem leidžiama nuvykti ir į tas 
vietas, kur kiti (penkių dienų) 
ekskursantai neleidžiami.

— Okupuotos Lietuvos spau
doj vis dažniau parašoma apie 
Mažeikių pašonėj statomą 
“naftininkų miestą”. Tai būsiąs 
didžiulis naftos valymo komp
leksas, iš nevalytos naftos gami
nąs eksportinį benziną, regulia
rų automobilių ir sunkvežimių 
kurą ir kitus naftos produktus. 
Būsianti sukurta ištisa chemijos 
gaminių bazė, kurioj būsiančios 
gaminamos skystos dujos, sinte
tinis kaučiukas, autovežimių pa
dangos. Iš liekanų gaminamas 
mazutas — skystas kuras pramo
nei (ypač teršias orą). Komplek-

sas esąs skirtas naftos produk
tais aprūpinti Lietuvą ir Kali
ningrado (Karaliaučiaus) sritį. 
Taip pat numatomas ir ekspor
tas. Pagrindinė įmonė — rafi- 
nerijos užims 4 hektarus. Staty
bos vyksta smarkiu tempu. Pir
moji eilė numatyta atidaryti 
1978 prieš Spalio šventę. Sta
toma ir didžiulė šiluminė elekt
ros stotis, reikalinga pačiam 
kompleksui. Garo katilai per va
landą įkaitins po 500 tonų van
dens. Jau baigiama užtvenkti 
Varduvos upė, vėliau bus už
tvenkta ir Venta. Tvenkiniuose 
vanduo pakils 14 metrų. Bet tie 
korespondentai nieko nesako, 
kiek bus užterštos minimos 
upės, kiek nukentės gamta. Įmo
nėse jau pirmaisiais metais dirbs

per 3200 žmonių. Dėl to jau 
dabar Mažeikiuose statoma 
daug daugiaaukščių namų (iki 
12 aukštų). Naujajam rajone bū
sią pastatytos net dvi vidurinės 
mokyklos, paštas, kelios parduo
tuvės. Statybai išleista šimtai 
milijonų rublių, bet skaičiuoja
ma, kad gautas pelnas per pir
muosius trejus metus padeng
siąs statybos išlaidas (žinoma, 
pelnas — Maskvai). Naftininkų 
miestas, galima spėti, bus tikra 
nelaimė šiaurės Lietuvai: ne tik 
vandens ir oro tarša, bet ir rusų 
antplūdis žymiai pakeis visą tos 
srities gyvenimą. Jau statybose 
dirba daugybė kitataučių “spe
cialistų”: vamzdžius iš Polocko 
nutiesė lenkai, statyboj talkina 
daugybė firmų griozdiškais ru
siškais vardais. Tokios didžiulės 
įmonės, kuriom žaliavos nėra 
pačioj Lietuvoj ir kur reikia 
“nepamainomų” specialistų, ku-

riamos ne tik ekonominiais, bet 
ir rusinimo tikslais.

— Visą liepos mėnesį Vilniuj 
vieši Minsko rusų dramos teat
ras. Repertuare — daugiausia 
rusų autorių veikalai, tik vienas 
V. Šekspyro “Makbetas” ne rusų 
autorių.

— Tenykštėj spaudoj laikas 
nuo laiko vis rašoma apie bū
simą Vilniaus centrą dešiniame 
Neries krante. “Literatūros ir 
Meno” Nr. 28 vyriausieji Vil
niaus architektai Juozas Vaške
vičius ir Algimantas Nasvytis 
išvardina didžiulius pastatus, 
kurie jau esą suprojektuoti ar 
baigiami projektuoti tam nauja
jam miesto centrui. Duoda net 
piešinius su dangoraižiais, įspū
dingu tiltu per Nerį, su tune
liu per kalvą. Tik tylima apie 
naują rusų antplūdį į tuos pas
tatus!

Pr. N.

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 tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

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

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’vvay St.), Woodhaven, 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.

TOKIA JŲ MORALĖ

Savaitės 
įvykiai

Prez. Carter sutiko įsileisti į 
JAV 15,000 Indonezijos pabė
gėlių. 8 savaites trukusi Jūros 
įstatymo konferencija, nepasie
kusi jokio susitarimo dėl jūros 
dugno turtų eksploatacijos, pasi
baigė. JAV delegatas Elliot L. 
Richardson pasiūlė prez. Carter 
pasvarstyti, ar JAV verta toj 
konferencijoj toliau dalyvauti.

Iš La Guardia į Chicagą 
skrendantį keleivinį lėktuvą pe
reitais metais pagrobė kroatai 
Zvonko Busic ir jo žmona Ju- 
lianne buvo nuteisti kalėti iki 
gyvos galvos, o kiti trys — po 
30 m. kalėjimo.

Turkijos koalicinį kabinetą 
sudarė buv. min. pirm. Suley- 
man Demirel.

JAV leido Italijos komunistų 
partijos laikraščiui L’Unita turė-. 
ti čia savo žinių biurą.

FBI areštavo Miami, Fla., 
amerikietį Carl John Heiser ir V. 
Vokietijos pilietį Carl Lutz 
Weischenberg už bandymą per
duoti Sov. S-gai taikinį suran
dančios raketos dalių planus.

Los Angeles gydytojo sūnus 
Andrew Danton Lee buvo nu
teistas kalėti iki gyvos galvos už 
šnipinėjimą Sov. S-gai.

Sovietų disidentas Veniamin 
G. Levič buvo KGB tardomas 8 
vai. ir klausinėjamas apie kalėji
me laikomą disidentą Anatolį 
Ščaranskį.

Prez. Carter paskyrė buv. at
stovų rūmų narius Allard Lo- 
wenstein politinių reikalų am
basadorium prie JT ir Edward 
M. Mezvinsky — ambasadorium 
prie JT Ūkio ir sočiai, tarybos 
žmogaus teisių komisijos.

Vietnamas pasirašė su Laos 
eilę susitarimų, kurie ūkiniu ir 
kariniu atžvilgiu Laos labiau 
pririša prie Vietnamo.

Per Tailando karių susirė
mimą su Kambodijos kariais žu
vo 18 teilandiečių.

(atkelta iš 1 psl.)

Vaicekausko ir Pašušvio Aštun- 
metės mokyklos pedagogų san
tykiams. Iš jo matyti, kad straips
nio autoriams, vadinantiems sa
ve katalikais, ne motais aštuntas 
Dievo įsakymas “Nemeluok”. 
Vietoj argumentų jie griebiasi 
gryno prasimanymo: “1975 metų 
spalio 24 d. laidotuvių metu, — 
rašo “Draugas”, — iš Pašuš
vio bažnyčios buvo išvaryti vai
kai. Iš bažnyčios juos išvijo 
Pašušvio aštuonmetės mokyk
los direktorė Jadvyga Baltrei- 
tienė”.

Taigi sakykite, kam mokinius 
varyti iš bažnyčios — juk patys 
ten neina. Didžioji mūsų moks
leivijos dauguma netiki reli
ginėmis dogmomis, neteikia 
reikšmės bažnytinėms apei
goms, tai “Draugo” rašeivos šį 
faktą, švelniai tariant, iš pirš
to iščiulpė, nes tądien minimų 
laidotuvių direktorė, kaip Pašu
švio apylinkės deputatė, dalyva
vo Tarybos sesijoje, o kun. Vai
cekauskas, kaip matome, nori, 
kad vaikus auklėtų ne tarybinė 
mokykla, o bažnyčia, kad mate
rialinę pasaulėžiūrą diegtų ne 
išsilavinę pedagogai, o jis, kuni
gas, pasakotų biblines pasakė
les. Štai dėl ko straipsnis nori į- 
tikinti, kad “iš Pašuvio mokyk
los vaikai grįžta užverktomis 
akimis, nes mokyklos direktorė 
•ir kiti mokytojai vaikus nuolat 
terorizuoja, jiems draudžia daly
vauti bažnyčioje pamaldose.”

Šį iš mišią paremia tikru “fak
tu”, kaip 1975 m. lapkričio 23 d. 
Ona Vedeckienė iš Balandiškių 
kaimo neva skundėsi J. Vaice
kauskui, kad ją išsikvietusi Pa
šuvio mokyklos direktorė įspėjo, 
jei sūnus Sigitas toliau eis į baž
nyčią patarnauti, jam bus suma
žintas elgesio pažymys, gaus 
blogą charakteristiką, ir jis , gir
di, neįstosiąs į jokią mokyklą. 
“Mokyklos direktorė ją taip pri
baugino, kad po to moteris sirgo 
dvi dienas.” — Užbaigia “Drau
gas.”

— Ar iš tikrųjų sirgote, Vedec- 
kiene? — klausiame “nukentė
jusią”.

— Nei sirgau, nei ką. Visų 
pirma su kun. J. Vaicekausku aš 
visai nekalbėjau (...).

J Vaicekauskas puikiai su
pranta religijos bejėgiškumą, 
todėl į bažnyčią stengiasi suvi
lioti gražiais pažadais, dovano
mis. Ypač didelį palankumą jis 
jaučia jaunoms mergaitėms, ku
rioms negaili didesnių išlaidų. 
Štai viena iš jų giriasi iš ku
nigo gavusi dovanų laikrodį, ki
ta brangų drabužį. Laiškučiais ir 
saldžiais žodžiais kunigas Ve
lykų išvakarėse į kleboniją su
vadino būrelį vaikų. Slapčia jis 
jau džiaugėsi, kaip bus gražu, 
kai šie vaikai, lyg balti ange
lėliai jam patarnaus prie alto
riaus Velykų mišiose, grauden
dami pamaldžių parapiečių šir
dis. Bet J. Vaicekauskas kaip tik
ras realistas kartu ir žinojo: jei 
išleis dabar vaikus namo, tai 
vargu ar rytą jie vėl pasirodys 
klebonijoje. Todėl ir apnakvydi- 
no juos, čia pat, ant pakreikto 
šieno, palikdamas vaikus per 
naktį be priežiūros.

Ar reikia sakyti, kad tuo rim
tai susirūpino ir mokykla ir tė
vai, pasipiktindami kunigo 
užmačiomis. Taip turbūt pasi
elgtų ne tik kiekvienas ateistas, 
bet ir kiekvienas save ger
biantis tėvas, motina, kuriems 
rūpi, kur jų vaikai nakvoja.

Labai nepatiko kunigui J. Vai
cekauskui tokia principinga mo
kyklos pozicija. Todėl ir pa
moksluose ne sykį viešai kone
veikė mokytojus, visaip menkin
damas ir griaudamas jų autorite
tą. Kliuvo ir kai kuriems tė
vams, nenorintiems eiti į Kris
taus avių būrį. (...)

Toks bažnyčios tarno įžūlu
mas ir aiškus kišimasis ne į savo 
reikalus ir privertė Grinkiškio 
vidurinės mokyklos direktorių 
Aleksandrą Kirtiklį parašyti rajo
no vykdomajam komitetui, kad 
valdžios organai sudraustų ku
nigą J. Vaicekauskų. Čia pate
ko ir Šalčininkų rajono Kaniūkų 
pradinės mokyklos vedėjo Ado
mo Večkio pareiškimas. Jame jis 
rašo, kad jo duktė vienuoliktoke 
Rimantė perėjo mokytis į Grin
kiškį todėl, kad čia gyvena jos 
85 metų amžiaus senelė Domi
cėlė Turčinskienė, kuriai reika
linga priežiūra. Senutė labai pa
maldi. Rimantė ją veda į baž
nyčią, padeda pareiti namo. Štai 
tuo kunigas J. Vaicekauskas ir 
pasinaudojo.

Lietuvių grupė pavergtų tautų parade prie Šv. Patriko katedros Nevv Yorke. Įra
šą Lithuania neša Birutė Radzivanienė su savo sūnumi Vyteniu. Nuotr. L. Tamošaičio

“Jei vietos klebonas ir toliau 
bandys įtraukti mano dukrą į 
religines pinkles, aš imsiuos kuo 
energingiausių priemonių, kad 
tai neįvyktų, ir kartu prašau vyk
domąjį komitetą tarybiniais įsta
tymais užkirsti kelią jaunimo 
luošinimui. Mano žmona ir aš 
norime, kad Rimantė užaugtų 
savo tautos patriote, kad jos gy
venimo netemdytų jokie religi
niai prietarai”, — rašo A. Več- 
kys. Kaip neseniai sužinota, 
Radviliškio rajono vykdomojo 
komiteto kultų įstatymo laiky
mosi kontrolės komisijoje J. Vai
cekauskas buvo apsvarstytas ir 
įspėtas dėl įstatymo bažnyčios 
atskyrimo nuo mokyklos pa
žeidimų. Taigi su valdžios orga
nais kunigas J. Vaicekauskas su
siduria nebe pirmą kartą. Prieš 
keletą metų jam dirbant Kėdai
nių rajono Pajeslio parapijoje, 
irgi virė kunigo konfliktai su 
vietos pedagotais. J. Vaicekaus
kas tada kreipėsi su pareiški
mu į Religijų reikalų tarybos į- 
galiotinį prie LTSR Ministrų 
tarybos, skųsdamasis kad tikin
tys vaikai mokytojų persekio
jami ir panašiai. Kaip ir dera, 
šį pareiškimą atsakingi darbuo
tojai atidžiai išnagrinėjo, patikri
no. Faktai nepasitvirtino, o ne
trukus jie pasirodė reakcingų 
bažnytininkų per rankas einan
čiame šmeižiškame leidinyje 
(“LKB Kronikoje” — Red.) kaip 
tikras faktas. Pamename, prieš 
keletą metų respublikinė spau
da plačiai nušvietė Vilniuje vy
kusį teismo procesą (Tiesoje 
buvo patalpintas visai trumpas 
straipsnelis. — Red.). Čia į kalti
namųjų suolą sėdo grupė šio 
leidinėlio platintojų ir rėmėjų 
(Žr. LKB Kronika Nr. 13 — 
Red.). Teismas pilnai įrodė jų 
antivalstybinės ardomosios 
veiklos pobūdį, ir nusilaltėliai 
už tai gavo pelnytas bausmes. 

Dabar prisimename netolimą 
praeitį ne dėl to, kad mus ste
bina kunigo pareiškimas Religi
jų reikalų tarybos įgaliotiniui.

Tai valstybinė įstaiga, spren
džianti ir sauganti įvairių religi
jų interesus. Į ją šiais klausi
mais gali kreiptis kiekvienas pi
lietis. Tačiau mums keista, kad 
kaip lašas į lašą panašus antras 
pareiškimo egzempliorius kaž
kodėl atsidūrė anksčiau minėta
me niekingame laikraštėlyje. 
Prie šio fakto nejučia šliejasi ir 
publikacija užjūrio “vaduotojų” 
laikraštyje “Draugas”. Iš jų 
mums labiau ryškėja tikrasis 
priešiškai nusiteikusio kunigo 
Vaicekausko veidas (...).

Čia būtina pasakyti, kad kun. 
J. Vaicekauskas nėra “senų 
laikų” senis, o kaip matyti, jau 
patys skaitytojai iš ankstesnio 
pasakojimo susiprotėjo, tai jau
nas ir energija trykštąs kunigas. 
Prieš kelioliką metų jis baigė 
Radviliškyje vidurinę mokyklą, 
po to įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Radviliškietės davat
kėlės pamena: Juozukas buvo 
pamaldus vaikinukas, uolus baž
nyčios lankytojas. Taigi niekas 
jo už tikėjimą, kaip Kristaus, 
prie kryžiaus nekalė, netampė 
jėga už skverno į ateistų bū
rį. Jis laisvai pasirinko dvasinin
ko kelią, tapo tuo, kuo norėjo.

Ką gi , rodyti balta ir sakyti, 
kad tai juoda, ir atvirkščiai — 
tai sena bažnytininkų giesmė. 
Tokia jų moralė.”

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 Hili, 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 Nevv 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., Woodhaven, N.Y. 
11421; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter 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 Woodhaven Blvd.).

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

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
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- 
talnside, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ 

rugsėjo 18

2 SAVAITĖS

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

Kaina iš Nevv Yorko 
838 dol.

Kaina iš Nevv Yorko 
nuo 983 iki 1,189 dol.

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Kai tarpininkavimas nepadeda

DIDELIO DARBO PABAIGTUVĖS
Pr. Naujokaičio Lietuvių literatūros istorija

Sutaikyti susipykusius žmo
nes yra krikščioniškas darbas, 
sutaikyti išsiskyrusias grupes, 
dirbančias Lietuvos laisvės la
bui, yra ir mūsų tautinė parei
ga. Tad pagarbos vertas kiek
vienas, kuris ateina išsiskyrimo 
griovio ne gilinti, bet užlyginti.

Visuomeninius santykius de
rinant, suinteresuotos grupės 
paprastai sueina į netarpišką 
dialogą. Tik šiam pokalbiui į- 
klimpus, žvalgomasi tarpininkų. 
Jei tas žvalgymasis per ilgai nu
sitęsia, gali ateiti ir savanoriški 
tarpininkai. Tačiau ir vienu ir 
antru atveju tarpininkai turi būti 
priimtini abiem pusėm. Bent 
vienai pusei nepriimtinas tarpi
ninkas turi nuo pasiimtų pa
reigų tyliai nusiimti.

Tačiau esama atvejų, kada net 
kviečiamas tarpininkauti asmuo 
kvietimo neturėtų priimti: a) jei 
yra viešai paskelbęs vieną pusę 
kaltinančius pareiškimus, b) jei 
medžiagiškai ar morališkai yra 
parėmęs vienos pusės kenkimą, 
c) jei priklauso organizuotiem 
jungtiniam, kurie vienos pusės 
atžvilgiu turi nepalankų nusista
tymą, o jis savo nepritarimo 
grupės nusistatymui viešai nėra 
deklaravęs.

Šių gyvenimo praktikoj nu
sistovėjusių tarpininkavimo tai
syklių šviesoj tenka vertinti gru
pės asmenų privačią iniciatyvą 
siekti JAV Lietuvių Bendruome
nės ir Amerikos Lietuvių Tary
bos santykių išlyginimo. Apie 
šios grupės egzistavimą Ameri
kos lietuvių visuomenė nieko 
nežinojo, kol ji spaudoj nepa
skelbė savo pranešimo — pro- 
memoria. Tas raštas informuoja, 
kad penkių asmenų grupė ėmu
sis iniciatyvos suderinti Altos 
ir LB santykius ir kad Altą tar
pininkavimą priėmusi, o LB at
metusi. Tąsyk iniciatorių grupė 
padariusi tokią išvadą: “toli
mesnė mūsų misija visų mūsų 
sutarimu sustabdoma”.

Tarpininkų grupę sudarė Jo
nas Jurkūnas, dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, prof. Mečislovas Mac

kevičius, dr. Juozas Meškauskas 
ir prof. Balys Vitkus. Politiškai- 
ideologiškai du grupės nariai 
priklauso tautininkų-neolituanų 
srovei, vienas valstiečiam liau
dininkam ir vienas, o gal ir du, 
krikščionim demokratam. Visi 
šie asmenys lietuvių visuome
nei yra gerai žinomi pozityviais 
įnašais į Lietuvos ir išeivijos lie
tuvišką gyvenimą. Deja, Altos- 
LB tarpininkų rolei daugumas jų 
netinka. Vienas jų yra padaręs 
viešą apkaltinimą LB-nei, kitas 
— finansiškai stipriai parėmęs 
Lietuvių Bendruomenei sunai
kinti susiorganizavusius “reor- 
gus”. Politinių partijų nariai tar
pininkų rolių irgi neturėjo prisi
imti. Valstiečių liaudininkų ir 
krikščionių demokratų paskuti
nių konferencijų rezoliucijos 
rodo, kad šios grupės toli gra
žu dar nėra pasiruošusius su
prasti Lietuvių Bendruomenės 
esmės ir objektyviai vertinti jos 
darbų.

Būtų buvę dar nieko, jei tai
kintojai tarpininkavimą būtų 
vykdę tyliai. Tačiau “visų nuta
rimu” jie apsisprendė išeiti į 
spaudą ir bylą perduoti viešo
sios opinijos teismui. “Visų su
tarimu” pro-memoria išsiuntinė
ta ne vien Amerikos, bet ir kitų 
kraštų lietuviškai spaudai, nors 
reikalas liečia Amerikoj veikian
čias lietuviškas organizacijas. 
Dar blogiau, kad savoj pro-me
moria tarpininkai netiksliai pri
statė Lietuvių Bendruomenės 
poziciją. LB tarpininkavimo ne
atmetė, o tik prašė iniciatorius 
“savo autoritetu ir turimą įtaka 
į Altą sudarančias srovines gru
pes bei organizacijas Altą pa
veikti, kad būtų pradėti pokal
biai su JAV LB Krašto valdy
ba”. Deja, tarpininkai šį kvie
timą pristatė kaip neigiamą at
sakymą.

Jei iš tikro visa ši akcija tar
pininkų pravesta “visų sutari
mu”, tenka visais ir nusivilti.

Gerai, kad tarpininkai savo 
misiją baigė, bet dar būtų bū
vu geriau, jei nebūtų taip jos 
pradėję.

Didelio, sunkaus ir sudėtingo 
darbo pabaigtuvių vainiko pyni
mas yra menkos žmogaus pa
stangos, kurios nėra ir negali
būti tik dvasios atoveikis ir pra
moga. Į tas pastangas turėtų 
įtilpti blaivus, objektyvus kriti
kos žodis, nors šiek tiek išsa
mesnė veikalo apžvalga, nors 
trumpas, bet sutelktas žvilgsnis į 
autoriaus darbo metodą, į jo pa
darytus sprendimus ir atskirų 
laikotarpių bei atskirų rašytojų 
kūrybos aptarimus, kurie litera
tūros istorijoj yra pirmaeilės 
reikšmės dalykai. Aiškiau ta
riant, reikėtų parašyti Pr. Nau
jokaičio lietuvių literatūros isto
rijos studiją, atkasti paklaidas, 
iš gilumų išgraibyti perlus. Deja, 
viešpats laikas neleidžia šio pa
sisakymo į tokias erdves įkelti. 
Tad pats gerai nuvokiu, kad ma
no žody bus trūkumų ir spragų, 
gal bus ir tokių teigimų, su ku
riais kiti žmonės nenorės sutik
ti. Tačiau, kaip yra sakoma — 
į klaną puolęs, sausas nekelsi, 
taip ir šį didelį kalną turime per
kopti, nors ir nepretenduodami 
į apžvalgos tobulumą.

-o-
Pr. Naujokaitis yra patraukli, 

spalvinga, turtingos dva
sios, su jaukia šypsena žmogų 
pasitinkanti asmenybė. Vadina
si, apie jį kalbėti — tai savo po
būdžio malonumas ir privile
gija. Gal net tokia privilegija, 
kurią kadaise karaliai duodavo 
savo iškiliem ir įtakingiem ba
joram. Tačiau ir tai nepaleng
vina, o tik apsunkina “cicerono” 
uždavinį, nes Literatūros istori
jos autorius nėra pilkas žvirb
lis, jis yra plačių kultūros barų 
žmogus.

Ilgus metus Pr. Naujokaitis 
buvo gimnazijos mokytojas, 
vicedirektorius ir direktorius, 
buvo aktyvus ir veiklus visuo
menės vyras, uoliai dirbęs atei
tininkų ir krikščionių demokratų

Su kandidatu j New Yorko miesto burmistrus Mario Cuomo 
kalbasi Laisvės Žiburio radijo programos vedėjas Romas 
Kezys, vidury stovi VVinter Garden svetainės savininkas Vy
tautas Beleckas. Nuotr. Charles Binkins.

ST. SANTVARAS

Paska Ita, ska ityta 1977 gegu
žės 1 knygos sutikime Pater- 
sone, N. J.

gretose. Be to, Pr. Naujokaitis 
yra poetas, susiradęs savaimingo 
poetinio pasisakymo stilių ir for
mą; jis pats ir beletristas, gra
žia lietuvių kalba parašęs keletą 
lyrinio — impresionistinio po
būdžio romanų, iš kurių “Žy
dinčios dienos” 1967 laimėjo 
dienraščio Draugo romanų kon
kursą.

Pr. Naujokaitis taip pat ir li
teratūros mokslininkas, literatū
ros istorikas, Vokietijoje paruo
šęs ir 1948 Tuebingene išleis- 
dinęs (leidėjas — Jono Lenktai- 
čio Patria) Lietuvių literatūrą, 
trumpą liet literatūros kursą 
gimnazijai. Minimas veikalas 
gana ilgą laiką buvo paranki 
knyga ne vien gimnazijai, bet ir 
visiem tie iri, kurie turi vienokių 
ar kitokių susitikimų su mūsų 
grožine literatūra.

Ir štai dabar, 1976 pabaigoj, 
baigta spausdinti Pr. Naujokai
čio keturių tomų Lietuvių lite
ratūros istorija, kurios tik me
džiaginė pusė daro apstulbi
nantį įspūdį—2308 puslapiai.

Kai visus keturis tomus pasi- 
dedi ant stalo, kai pradedi per 
jų puslapius bėgti ir nors trupu
tį į jy tekstus įsigilinti, savai
me atkyla būrys klausimų: ar 
tokį sunkų ir sudėtingą darbą ga
lėjo įveikti vienas žmogus? Ko
kiu būdu ir kiek laiko jis savo 
veikalui medžiagą rinko? Kiek 
metų jis tą istoriją rašė? Ar pa
kako jam įžvalgumo ir objekty
vumo? Ar gyvenimo sąlygos ir 
suinteresuotų “sluoksnių” nusi

teikimai buvo bent pakantūs to 
didelio darbo talkininkai?

Į tuos klausimus atsakyti te
galėtų tik pats Pr. Naujokai
tis. Mes gi turėtumėm išgyven
ti malonias paguodos valandas, 
nes Pr. Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istorija jau gyvena, 
jau eina ji į žmones, nesunkiai 
įžvelgiamas ir jos ilgas amžius. 
Paguoda yra ir tai, kad galime 
čia nors šiokį tokį to milžiniš
ko darbo pabaigtuvių vainiką 
nupinti.

-o-

Kaip atrodo, XX-asis amžius 
lietuvių tautai bus ne tik baisių 
tautžudiškų, netgi likiminių 
bandymų ir kančių laikas, bet ir 
mūsų tautinio brendimo, tauti
nio sąmonėjimo ir tautinės kul
tūros atgimimo bei ugdymo am
žius. Šiame amžiuje sparčiais 
šuolia’ 3 kyla į aukštį liet, tautos 
mokslą* ir menas — įvairių 
sriči. -okslai, grožinė literatū
ra, da. , architektūra, muzika ir 
teatras. Nelemti, klastingi ir bru
talūs istoriniai įvykiai natūralų 
mūsų kultūros augimą sutrukdė 
ir iškraipė, bet iki šiol dar ne
pajėgė jo užgesinti. Ir Pr. Nau
jokaičio Lietuvių literatūros is
torija yra toks dokumentas, ku
ris mus įtikina, kad ir šio am
žiaus klaikumose yra sukurta 
tokių vertingų dalykų, kurie liu
dija neįveikiamą lietuvių tautos 
gyvastingumą ir kūrybingumą.

-o-
Kiekvienam kūrybiniam 

darbui, kaip palangėje liepsno
jančiam rožių krūmui, reikalin
ga ne tik saulės, bet ir žmogaus 
širdies šilima. Ar Pr. Naujokai
tis turėjo pakankamai šilimos 
rašydamas Lietuvių literatūros 
istoriją? Kiek man žinoma, dva
sinio lobio jam negailėjo velio
nis prof. Juozas Brazaitis, rašy
tojai Paulius Jurkus, Anatolijus 
Kairys, Vyt. Volertas, Po v. Gau- 
čys ir dar vienas kitas tautietis. 
Žymiai daugiau buvo atžaga
rumo, nepasitikėjimo, netgi tie
sioginių trukdymų. Taigi oras, 
kuriame Pr. Naujokaičiui teko 
dirbti ryžtingo polėkio darbą, 
nebuvo švarus ir grynas, maža 
tebuvo vietos ir laiko tame “ore” 
stabtelti ir perkrautą dvasią pa
guosti bei sustiprinti.

Lietuvių literatūros istorikas, 
imdamasis kurio nors sudė
tingesnio darbo, susiduria ir su 
kitais sunkumais. Deja, iki šiol 
mes dar neturime bendrinės 
savo kultūros istorijos, apžvel
giančios ne tik dalyko esmę, 
bet ir tas istorines sąlygas, ku
riose mūsų tautinė kultūra buvo

Pranas Naujokaitis

ugdoma. Kai tokios istorijos nė
ra, pats literatūros istorikas pri
valo tą istorinį foną atkurti.

Nepaliko šalikelėj šio uždavi
nio ir Pr. Naujokaitis, o tai, 
savaime suprantama, praplėtė 
jo studijų ribas, apsunkino dar
bą, nes jis turėjo rimtai pasi
žvalgyti ir tose gyvenimo srity
se, kurios yra tik literatūrinės 
kūrybos užnugaris, tik fonas, tik 
sąlygos, kuriose grožinė literatū
ra buvo kuriama, Į tas “sąly
gas” įeina ne tik bendra kul
tūrinė veikla, bet ir politinė bei 
visuomeninė tautos būklė, įvai
rūs kultūrinio veikimo varžy
mai, įvairių kėslų ir priespaudų 
padariniai, savos spaudos vargai 
ir visa tai, ko dailiojo žodžio 
kūrėjai negali nematyti ir ne
jausti. Pr. Naujokaitis Lietuvių 
literatūros istorijoj tą foną, su 
regimu kruopštumu atkūrė, ir iš
ryškino.

-o-
Kaip jau tarta, nors ir didžiai 

neramų ir permainingą laiką gy
vename, mūsų kultūros ugdy
mas šuoliuoja į priekį. Šiandien 
ir literatūros mokslas jaų nėra 
varganas ir, nuskurdęs klajoklis. 
Mūsų išgyventame XX-ojo am
žiaus laike buvo dalykiškai para
šyta ir išleista monografijų apie 
žymesniuosius mūsų rašto žmo
nes, paskelbta gausus pluoštas 
atskirų studijų ir apžvalgų, para
šyti dideli kiekiai kritikinio bei 
recenzinio pobūdžio straipsnių. 
Visa tai surinkus į vieną krū
vą, tur būt, jau turėtumėm ke
liolika stambių tomų, vienaip ar 
kitaip kalbančių apie lietuvių 
grožinę literatūrą.

(Bus daugiau)

ŠVENTOJO RAŠTO 
TAUTA

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE 10

Naujie
ji nariai buvo prisaikdinami ne
išduoti bendrijos paslapčių. 
Priesaiką lydėjo įspūdingas pra
keikimų ir palaiminimų sąrašas, 
tuo įspėdamas naujoką apie pa
klusnumo ir nepaklusnumo pa
sekmes. Naujų narių priėmimas 
buvo metinis įvykis, kada ir se
nieji nariai būdavo peržiūrimi ir 
atnaujindavo savo nuosprendį 
priklausyti naujajai Sandorai. 
Be abejo, šios apeigos prisidė
davo prie iškilios šventės nuo
taikos. Priėmimo į bendriją apei
gos baigdavosi savikrikštu, ku
ris, buvo tikima, besikrikštijan
tį apvalydavo Dvasios veikimo 
dėka. Esenu raštija ir Kumrane 
atrastos gausios vandens talpyk
los (cisternos) su įmantriu van
dentiekiu liudija, kad apeiginiai 
apsiplovimai ir savikrikštai buvo 
svarbūs esenų gyvenime. Savi
krikštu esenas prisiimdavo teisę 
į šiuos apeiginius apsiplovimus 
ir pareigą juos vykdyti.

Esenų uolumas šiai griežtai 
savitvardai suprantamas jų dua
listinės visatos sampratos bei 
eschatologinės vilties fone. Už 
šio apčiuopiamo pasaulio jie ti

kėjo esant būrius blogų angelų 
ir dvasių, kurias valdė Belial 
(“Be-Nieko”, arba “Niekam ti
kęs”; tai pašaipi pravardė blo
gųjų dvasių ir angelų valdo
vui). Jis dar buvo vadinamas 
Blogio Dvasia bei Tamsos Ku
nigaikščiu. Prieš juos rikiavosi 
dangiškos Dievo kariuomenės, 
kurioms vadovavo Tiesos Dva
sia, dar vadinama Šviesų Kuni
gaikščiu ir Tiesos Angelu. Die
vas, ešeriai tikėjo, leido Belial 
ir jo pavaldiniams daryti bloga, 
bet tik laikinai. Kodėl Dievas 
taip padarė, yra viena iš didžių
jų paslapčių, žinomų tik jam 
vienam. Tačiau Belial jokiu bū
do nebuvo laikomas turįs pana
šią jėgą blogiui, kaip Dievas gė
riui. Esenų dualizmas nebuvo 
metafizinis, o eschatologinis. 
Belial nedorasis kelias buvo aiš
kiai rodomas jį sekančių draugų 
elgesiu, — Tamsos Sūnūs atme
tė Dievą ir jo valią. Beliai 
draugai buvo tapatinami ne vien 
su žydų priešais, pavyzdžiui ro
mėnais, bet ir su neištikimais 
žydais, — pagal esenus, visais 
nepriklausančiais Kumrano 
likučiui. Šioms dvasinėms ir 

žmogiškoms Belial jėgoms prie
šinosi Dievo angelai ir Dievo 
žmonės — Šviesos Sūnūs, Nau
josios Sandoros Bendrija.

E senai tikėjo, jog Dievas iš 
anksto nustatęs kiekvieno žmo
gaus likimą. Įsijungimas į ese
nų bendriją buvo akivaizdus į- 
rodymas, kad esama Dievo pu
sėje ir todėl galima tikėtis Tie
sos Dvasios paramos pakeliui į 
savo likimą. Belial valdymo lai
kui pasibaigus ir jo draugams 
žuvus, esenams skirtas laimin
gas likimas taps tikrove. Esenai 
•matė savo gyvenimo prasmę 
nuolatinėje kovoje prieš Nedo
rumo Dvasią, kuri nesiliauja 
bandžiusi pavergti ištiki
muosius. Šios kasdieninės 
grumtynės reikalavo savitvardos 
pasiruošti galutiniam sankir- 
čiui, kai Beliai ir jo draugų ga
las ateis dideliame mūšyje. Vie
name atskalos raštų, Šviesos 
vaikų karas prieš tamsos vaikus, 
randame smulkų aprašymą šio 
galutinio švento mūšio ir bend
rijos karinės sąrangos mūšio lau
ke. Kai esenai, drauge su Dievo 
kariuomene, laimės šį lemiamąjį 
mūšį, blogio kariuomenės, dva
sinės ir žmogiškos blogio jėgos, 
dings amžinai.

Bendrijos eschatologinė vil
tis. Mesijinės gijos turėjo daug 
reikšmės esenų atskalos escha
tologinėje savimonėje. Tai ypač 
ryšku jų Liudijimų rašte, kuria
me surinkta šventraštiniai teks
tai, liečią mesijinę pranašystę. 
Kartu su daugeliu kitų žydų 

esenai laukė ateisiančio Pra
našo, kuris bus Mesijinio Am
žiaus pirmtakas. Esenai išsisky
rė iš kitų, nes laukė dviejų 
Mesijų, — Aarono Mesijo iš ku
nigiškos šeimos ir Izraelio Mesi
jo iš karališkos šeimos. Izraelio 
Mesijas vadovaus bendrijai jos 
sėkmingame galutiniame mūšy
je, o Aarono Mesijas vadovaus 
Jeruzalės ir Naujosios Šventyk
los atstatymui. Būdinga, kad 
esenų galvojime . kunigiškas 
Aarono Mesijas užima pirmą, 
vietą, Izraelio Mesijas lieka ant
roje. Be abejo, tai turi šaknis 
ankstyvoje kunigystės sampra
toje. Ši samprata dar labiau iš
ryškėjo nusiviliant Makabėjų 
veiklos kryptimi ir netenkant 
vilties kovose prieš romėnus.

Kunigystės svarba ryški Mesi
jinės Puotos simbolikoje bei 
apeigose, nes buvo tikima, kad 
joje dalyvaus laimėjusieji pabai
gos mūšį. Bendrijos įstatai 
aprašo šią Puotą, kurioje garbin
ga vieta tenka kunigiškajam Me
sijui, o karališkasis Mesijas už
ima antrinę vietą. Ši mesijinės 
galvosenos kryptis apie Izraelį 
Naujajame Amžiuje atitinka ese
nų galvoseną apie Dievo Izrae
liui duotą pašaukimą istorijo
je. Izraelis turėjo būti kunigiška 
tauta, kurią valdo Dievas, ir taip 
pat šventa tauta, kurios įstaty
mas yra Tora. Norėdami šį savo 
įsitikinimą pilnai įgyvendinti, 
esenai pasitraukė į dykumą.

Esenų mesijinės viltys ir jų 
Teisėtasis Mokytojas kelia labai 

svarbų klausimą. Kokį vaidmenį 
jis turi Mesijo laukime? Nuo pat 
ritinių atradimo imta spėlioti, 
kas jis toks, nes buvo spėjama, 
kad jis buvo nukryžiuotas ir pri
sikėlė iš numirusių! Gilesnis ri
tinių pažinimas parodė, kad šis 
spėjimas neturi jokio pagrindo 
esenų raštuose. Šiek tiek tvirtes
niu buvo laikomas spėjimas, 
kad Mokytojas turėjo mesijinę 
užduotį, — jis buvo lauktasis 
pranašas arba vienas iš dviejų 
mesijų. Tačiau šie tapatinimai 
nūdien atkrito. Daugumas 
mokslininkų pripažįsta jį buvus 
tik šaukliu Paskutiniųjų Dienų 
ir Mesijinio Amžiaus.

Savo eschatologinės vilties 
šviesoje esenai dabartinį pasaulį 
vertino gana pesimistiškai. Tie
sa, jie giliai tikėjo Šventraščio 
apreiškimą, kad Dievas Kūrėjas 
ir visagalis savo kūrinijos valdo
vas. Tad metafiziniu dualizmu 
juos apkaltinti neteisinga. Ta
čiau savo raštuose, ypač psal
mėse, jie pabrėžia žmogaus tra
pumą, kuris nėra taip iškelia
mas Senajame Testamente. Pa
našus pesimizmas būdingas me- 
džiagos-dvasios dualizme he
lenistiniame religiniame galvo
jime. Tačiau esenus slegia ne 
tiek medžiagos silpnumas ar 
žmogaus kūno trapumas, kiek 

žmogaus širdies sugedimas — 
minties ir valios priešiškumas 
Dievui. “Žmogus — tai gelmė, 
o širdis jo — bedugnė” (Ps 
63/64, 7). Pagal juos, žmogaus 
teisumas yra pilnas ydų, nes jis 

ribotas. Be Dievo teisumo žmo
guje žmogus yra bejėgis ir be 
vilties. Tikėjimas Dievo iš 
anksto nustatytu likimu žmogui 
kiek sušvelnina jų pesimizmą ir 
aistrą tobulai suprasti ir vykdy
ti Dievo valią. Šis galvojimas de
rinasi su jų savimone, kad, tik 
Dvasiai vedant, galima apsivaly
ti ir paklusnumu pasiekti iš
ganymą. Nors esenų pesimiz
mas kilo stebint jų tautos politi
nius bei religinius vargus, bet jis 
siekė dar giliau, į jų žmogaus 
gelmių sampratą, įžiūrintį žmo
gaus dorovinį silpnumą ir nepa
jėgumą be Dievo pagalbos at
sispirti blogiui.

Vienuolinis esenų gyvenimas 
Kumrane viliojo daugelį žydų, 
gyvenimo išvargintų ir Dievo 
prašančių naujos drąsos suprasti, 
kaip jis veda savo tautą, Izrae
lį. Josephus Flavius mini, kad 
esenai turėjo ir kitą gyvenvietę, 
ne tik Kumrane. Damasko raš
tas (arba Dokumentas) aprašo 
kelių esenų stovyklų sąrangą — 
tai dešimties asmenų bran
duolys su vienu kunigu. Aišku, 
stovyklų religinės apeigos nebu
vo tokios iškilmingos, kaip Kum
rano, bet tikriausiai šios mažes
nės grupelės sekė Kumrano nu
statytą gyvenimo tvarką ir būdą. 
Esenai nebuvo gausūs skai
čiumi. Josephus Flavius sako, 
kad jų būta apie 4000. Bet savo 
eschatologine viltimi ir apoka- 
liptine vizija esenai buvo labai

(nukelta į 4 psl.)
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MOKYTOJŲ IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ
Studijų savaitė prasidės rug

pjūčio 14 po pietų ir baigsis 
rugpiūčio 21 rytą. Vieta — Dai
navos tovyklavietė, Mich. Į šią 
stovyklą kviečiami visi lituanis

tinių mokyklų mokytojai ir jau
nimas, norįs pasitobulinti ar tai 
lietuvių kalboj, literatūroj, mo
kytis tautodailės ar tautinių šo
kių. Taip pat stovykloj gali daly
vauti lituanistinių mokyklų tėvų 
komitetų nariai, mokyklų mece
natai-rėmėjai ir visi nuoširdžiai 
besidomį lietuvišku švietimu.

Už pragyvenimą stovykloj rei
kės mokėti: suaugusiem 70 dol., 
jaunimui 50 dol., vaikam iki 12 
metų 20 dol. Jaunuoliam, pa
vyzdingai lankius iem paskaitas 
ir pamokas, išvykstant į namus 
bus grąžinama 15 dol. Į stovyk
lą vykstant reikia turėti savo lo
vos baltinius ir kitus asmeniš
kai naudojamus reikmenis.

-o-
Graži, erdvi stovyklavietė, lie

tuviška nuotaika, nes visur gir
disi lietuvių kalba. Gražūs sau
lėlydžiai pas ivaikščiojant paeže
rės keliuku pro koplytstulpį iki 
ateitininkų kryžiaus; nau
dingos paskaitos, svarstybos, 
pranešimai, visa tai daro šias 
mokytojų ir junimo studijų sa
vaites labai naudingas ir ilgai 
nepamirštamas jose dalyvavu- 
siem.

Štai dalis paskaitų: kun. A. 
Saulaitis — Lituanistinis švieti
mas Pietų Amerikoj (paskaita 
bus paįvairinta skaidrėmis), So
fija Jonynienė — Mokymo meto
dai ir priemonės, Jūratė Krokytė 
— Klasės laikysenos motyvai, 
Vacys Kavaliūnas — Ateities li-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
REIKALAIS

Vasario 16 gimnazijos Kura- 
torijos valdyba liepos 6 su Bon- 
nos Vidaus Ministerijos, Baden- 
Wuerttenbergo Vyriausybės ir 
Regierungspresidiumo atstovais 
tarėsi Vasario 16 gimnazijos rei
kalais. Pasitarimas buvo labai 
išsamus ir nuoširdus.

Susitarta:
1. Vokietijos įstaigų teikiama 

piniginė parama pramatomu lai
ku nebus mažinama, bet net pa
didinama pagal galimybę.

2. Ta parama bus išmokama 
mum patogiausiais laikotarpiais.

3. Už jų teikiamą paramą mes 
turėsime atsiskaityti pagal jų 
nuostatus.

4. Jie pageidauja ir skatina, 
kad patys išeivijos lietuviai dau
giau susirūpintų Vasario 16 gim
nazija. Visų pirma — mokinių 
skaičiumi. Jiem nesuprantama, 
kad apie milijonas išeivijos lie
tuvių neišgali bent 100 mokinių 
sutelkti į savo vienintelę gim
naziją.

ŠVENTOJO RAŠTO TAUTA
(atkelta iš 3 psl.)

svarūs. Jie kūrė ir kurstė lau
kimo nuotaiką žyduose. Čia ir 
ima ryškėti svarbiausia Negy

vosios jūros ritinių šviesa. Bū
dinga, kad esenų bibliotekoje 
rasti Šventieji Raštai yra tie pa
tys, kurie sudėti į Septuagin- 
tos Šventraštį (deutero-kanoniš- 
kos Senojo Testamento kny
gos) ir priklauso apokrifinei to 
meto raštijai. (“Apokrifinis” nuo 
graikiško žodžio “apo-kryptein” 
— paslėpti, slapti, netikri. Apo
krifiniai raštai įdomūs tuo, kad 
yra labai panašūs į pripažintą 
Šventraštį.) Esenai bus buvę 
ne vieno šių raštų autoriai. No
rint suprasti Naująjį Testamen
tą, reikia pažinti esenų escha
tologinę galvoseną. Ji yra būdin
ga ir Jėzui, ir Naujojo Testa
mento autoriams.

• - Bendrijos žuvimas. Archeolo
gai daro išvadą, kad Romos le
gionieriai Jeruzalės apgulimo 
metu (68 m. po Kristaus?) užpuo
lė ir sunaikino esenų gyvenvie
tę. Atskala niekur nebeminima 
po 70-tųjų m. po Kristaus. Atro
do, kad tie, kuriems pasisekė pa
bėgti nuo romėnų, išsiskirstė 
ir dingo, nes pasijuto be rams
čio gyvenime, kai lauktasis karas 

tuanistinių mokyklų mokytojų 
paruošimas, Henrikas Nagys — 

Motyvai už apsisprendimą būti 
lietuviu (jaunimui), inžinierius 
Veselka — Lietuvių tautodailė,
M. Nekalto Prasidėjimo Seserys 
— Religijos mokymas lituanisti
nėse mokyklose, Richardas Ma
čiulis — Modernioji JAV peda
gogika.

-o-
Visų lietuvių kalboj nosinių 

rašymo taisykles jaunimas pasi
kartos su mokytoju Juozu Masi- 
lioniu, lietuvių literatūrą — su 
Vida Augulyte. Tautodailės kur
sai: medžio drožiniai — Vikto
ras Veselka, juostų audimas — 

Juozas Jasiūnas. Tautinių šokių 
kursams vadovaus Jadvyga 
Matulaitienė ir G. Ivaškienė.

KIENO LABUI TAS

Teisingai sakoma, kad t^k de
besys slenka ten, kur vėjas juos 
pučia, Nes jie negalvoja. Žmo
gui skirta galvoti, ir minties bei 
žodžio laisvė yra pats didysis 
demokratijos laimėjimas. Deja, 
taip pat dažnai neatsakingai 
piktnaudojamas. Ir reikia sutikti 
su mūsų rašytojos M. Peškaus- 
kaitės gyvenimiška pastaba, kad 
tai baisu: “Baisu dėl to, kad tiek 
daug kalbama tuščių, kvailų ir 
piktų žodžių, tiek daug daroma 
nedorų ir gėdingų darbų”. Vie
ni kalbame ir darome, o kiti tai 
toleruojame. Ir ne tik toleruo
jame, bet dargi giriame bei re
miame. O ar nepasakyta, kad rei-

Kiekvienas iš mūsų padary
kim viską, kas mum įmanoma, 
kad nuo rugpiūčio 22 į mūsų 
gimnaziją atvyktų ko daugiau 
mokinių.

Vienas ministerijos atstovas, 
susižavėjęs mūsų gimnazija, no
rėtų net savo vaikus į ją siųsti. 
Jis sakė, kad nėra kitos gimnazi
jos, kurioj galima būtų išmokti 
taip senos lietuvių kalbos ir di
dingos istorijos bei kultūros. Jis 
žavėjosi, kad į bendrabutį 
susirenka iš daugelio valsty
bių vaikai, o tai socialiniu po
žiūriu labai svarbu. Ragino ne
leisti gimnazijai sunykti.

Ar šio kilnaus vyro susižavė
jimas neturėtų ir mus naujai su
žavėti Vasario 16 gimnazija? 
Verbuokim į ją mokinius ir prisi- 
dėkim jos išlaikymui pinigine 
auka. Dievas padės!

Tėv. Alfonsas 
Bernatonis, OFM Cap. 

Kuratorijos valdybos 
pirmininkas

su romėnais atnešė ne pergalę, o 
sunaikinimą. Tuo iširo bendri
jos gyvenimo pagrindas. Esenų 
brangi biblioteka, paslėpta uolo
se prieš romėnų užpuolimą, liu
dija jų nuostabią aistrą gyven
ti Dievui, išlikti ištikimais jo To
rai ir būti Naujosios Sandoros 
Bendrija. Tačiau tikroji ir pasto
vioji šviesa atėjo iš kitur.

Religinių bendrijų kryptys. 
Žydijos atskalos mums rodo tuo
metinį žydų galvojimo lankstu
mą. Kiekviena grupė didžiavosi 
savo Toros supratimu ir ištiki
mu jos vykdymu. Kad ir skirtin
gai suprantama, bet visus žy
dus vienijo ta pati Tora. Svetim
taučius, stebinčius žydų bendri
ją, jų religinis ir dorovinis en
tuziazmas patraukė, bet jų at
kaklus uždarumas atstūmė.

Helenistiniame Jaikotarpyje 
žmogus ieškojo religinės bend
rijos. Žydai gimė ir augo religi
nėje bendrijoje, tačiau jiems ne
pasisekė dalintis savo religiniu 
išgyvenimu su pagonimis. Šioje 
amžių sampynoje žydijoje iškilo 
naujas religinis sąjūdis, kuriam 
pasisekė su kitais pasidalinti. 
Dievo dovanomis—jo teisumu 
ir gerumu. Tai buvo krikščioniš
koji Bažnyčia, kuri, kaip ir ese
nai, save laikė Naujosios San
doros Bendrija.

Muzikinė studijų dalis pavesta 
jaunam muzikui Rimui Kas
pučiui. Vakarinėm programom 
vadovauti pakviesta Ingrida 
Bublienė.

Berniukų vadovas sutiko būti 
Algis Vaičiūnas, Toronto Lit. 
mokyklos mokytojas. Stovyklos 
komendantas — Grand Rapids 
Lit. mokyklos mokytojas Vytau- 
ttas Jonaitis. Studijų savaitės 
dvasios vadas — kun. A. Sau
laitis. _

Bus ir kitų įvairumų, pav., 
praeitų metų studijų savaitės fil
mas, susuktas p.p. Masilionių, 

skaidrių ir muzikinis monta
žas p. Šalčiūno iš New Jersey. 
Laužas, talentų vakaras, tėvynės 
kovotojų vakaras....

-o-

PUTŲ PLAKIMAS

kia su piktu kovoti ir jį iš savo 
tarpo šalinti?

Visuomeninės mūsų nuotai
kos, kurios šiuo tarpu mums rū
pės, nėra vieningos. Vieni tema
tome ir daugiau pabrėžiame po
litinių savo grupuočių reikšmę. 
Svajonės šviesios: “Kaip bėgan
čios vandens srovės gaivina ir 
kelia visą gamtos aplinką, taip 
politinės srovės žadina visuo
menės pastangas kūrybingam 
valstybės darbui. Mechaniškai, 
nepaisant daugybės bandymų, 
politinės srovės nenuslopina
mos, nenugalimos, neišnaiki
namos .. . Jos ir mūsų pavergtai 
tautai gaivinanti prošvaistė” 
(Juozas Audėnas, Sėja, 1977 Nr.
1). Bet kiti galvoja, kad tikro
vė svetur politinėm grupėm 
nėra jau tokia šviesi. Jos di
desnės gyvybės čia nerodančios. 
Kai kurios tėra likusios jau tik 
praeities simboliai, neturintieji 
jokio ryšio su platesne mūsų 
visuomene. Jos nesuprantamos 
ir svetimos mūsų jaunimui: 
“Nebuvo (PLJS — Vliko 1977 
vasario 25-26 seminare New 
Yorke) nė vieno jaunuolio, kuris 
būtų pareiškęs, jog dabartinė 
partijų struktūra yra priimtina” 
(Viktoras Nakas, Laiškai lietu-

PREMIJA
JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti steigia 
kasmetinę EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

1. EUGENIJAUS KRIAUČE
LIŪNO 1000 dolerių premija 
skiriama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglų ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu vadovavi
mu, ar jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, jau
nimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam lie
tuvius ir Lietuvą vienerių metų 
bėgy.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys iki kiek- 
vienerių metų gruodžio 31 (paš
to antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma komisija, kurion 
po vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės jau
nimo reikalam vadovas, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo sąjungos 
valdyba ir Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima.

4. Vertinimo komisija, apta
rusi asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų dau
guma iki kitų metų vasario 15 
ir susitaria su Kriaučeliū - 
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 12500 
Pawnee Rd., Palos Park, III. 
60464.

Į stovyklą jau užsiregistravo 
visa eilė stovyklautojų: mokyto
jas veteranas A. Masionis su 
žmona iš New Jersey, Kregždžių 

Kometų šeimos ir E. Ruzgienė iš 
New Yorko, A. Rūgytė, J. Ka
valiūnas iš Chicagos, Mikšiai ir 
Mileris iš Hamiltono, Birutė 
Mačianskienė iš Urugvajaus, 
Danutė Jankienė iš Detroito, 
jaunimas: Vilius Dundzila, Ta
das K. Rtūa, Taura Zarankaitė, 
Kristina Jankutė, Paulius J ankus.

Norį dalyvauti šioj studijų sa
vaitėj turi nedelsiant užsiregist
ruoti pas Bronių Krokį, 69 Fern 
Casde Dr., Rochester, N.Y. 
14622. Tel. 716 544-3468.

Bronius Krokys,
Vienuoliktos mokytojų ir jau

nimo studijų savaitės 
vadovas

viams, 1977 birželis). Būdinga, 
kad šitaip galvojo net pačių sro
vių parinkti bei atsiųsti jaunuo
liai! Šiuo atveju jau ieškoma ki
tų visuomeninių atramų, ir jo
mis turinti būti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė. Iš tikrųjų vi
suose kraštuose Bendruomenė 
tokią poziciją jau yra išsikovo
jusi, išskyrus vienintelę JAV LB, 
kuriai kai kurios politinės mūsų 
grupės ir jų grupuotės atkakliai 
trukdo tapti tuo, kuo ji pagal sa
vo esmę ir paskirtį turi būti. 
Bendruomenė šį klausimą 
sprendžia gyvenimiškai — kiek
vienam, kas jam priklauso: po
litinėm grupėm ir jų sudarytiem 
politiniam veiksniam specifiniai 
riboti uždaviniai, o Bendruome
nei, besiremiančiai plačiąja vi
suomene, išeivijos lietuvių or
ganizacinė jungtis ir bendrieji 
tautiniai bei visuomeniniai už
daviniai. Tačiau tam tikrai daliai 
mūsų partininkų tai nepriimtina: 
vad. politinį darbą jie laiko iš
imtinai “savo sritimi”, siekia 
Bendruomenę iš šios srities iš
jungti, o kai nevyksta, tai aliar
muoja, kad “kova tarp veiksnių 
bus tęsiama ir toliau” (Tėvynės 
sargas, 1977 Nr. 1).

Kaip matyti, tokiomis nuotai
komis tarpusavy mums suside
rinti bei susiprasti nelengva, 
ypač nelinkstant politiniam mū
sų veiksniam su Bendruomene 
net tartis. Tačiau didžiausia bė
da ne nuomonių išsiskyrimas, 
bet jų reiškimo būdai. Netrūks
ta partinėj mūsų spaudoj parti
nių publicistų, kurie “iš tradici
jos” nesiskaito su jokiom prie
monėm: vienus faktus nutyli, ki
tus fabrikuoja, o dažniausiai te- 
plaka tik partines putas. Rūpi 
vertinti ne mintis, bet primity
viausiu būdu teršti kuo nors 
kliūvančius asmenis. Pvz. metų 
metais stengiamasi sudaryti įs
pūdį, kad Bendruomenė tai 
“frontininkų” padaras, taip pat 
jų atvežtas į JAV ir čia lietu
viams “jėga primestas”. O tikro
vė juk visai kita: Vlikas priėmė 
ir paskelbė Lietuvių Chartą, M. 
Krupavičiaus vadovaujama 
Vliko Lietuvybės Išlaikymo tar
nyba Bendruomenę organizavo 
atskiruose kraštuose, JAV šiam 
tikslui buvo sudarytas J. Balkū- 
no pirmininkaujamas Lokas — 
Laikinasis Organizacinis Komi
tetas (jo sudėty nebuvo nė vie
no frontininko!), Bendruomenės 
organai renkami apylinkėse re
gistruotų lietuvių balsavimu ir 
t.t. Arba: ką Bendruomenė be
darytų — rodoma vis kitaip, 
negu iš tikrųjų yra. Štai jau 
šešti metai iš eilės išleidžia do
kumentinius teisių pažeidimo 
ok. Lietuvoj leidinius, kurių pra
šo ir už kuriuos dėkoja net gy
venamųjų kraštų įstaigos bei pa
reigūnai, o mūsų pačių partinin- 
kai dėl jų putoja: “Prie "gyvo
sios Bendruomenės’ darbų Barz- 
dukas paminėjo tiktai ‘The Vio- 
lations of Human Rights’. Bet 
minėtoji brošiūrėlė buvo išleista 
prieš 6 metus. Kai ji pasirodė, 
tai Barzdukas tuojau pasigyrė, o 
šiandien, praėjus 6 metam, jis 
giriasi apie tą patį dalyką”. Taip, 
giriasi, nes savo rankose turi ne 
tik praėjusių, bet ir 1976 metų 
“The Violations”, ir ne “brošiū
rėlę”, bet 160 puslapių knygą! 
Arba: pasirodė JAV LB išleisti 
“Bridges” (Tiltai), ir vėl putos: 
girdi, tai “Tiltas iš Bostono į 
Maskvą” (tokia partiniame laik
rašty įdėto vedamojo antraštė).

Romas Vasys ir Eglė Janavičiūtė balandžio 23 susituokė
Clevelande. Nuotr. V. Bacevičiaus

Eglė Giedraitytė ir Marius Laniauskas susituokė birželio 
18 Clevelande.

Ieškai tokiam tvirtinimui parem
ti nors mažiausio faktelio, jo 
neduoda nė vedamasis, o putas 
plaka.

Tad kieno labui šitos putos 
diena iš dienos, metai iš metų 
yra plakamos? Juk jose nėra nei 
krislelio teisybės, nei trupučio 
atsakomybės, nei lašelio mora
lės. Vien plikas partinis intere
sas teršti, kenkti, diskriminuoti 
ir dezorientuoti. Bet, pasirodo, 
partiniai interesai sutampa. Štai 
lietuvių krikščionių demokratų 
konferencija, įvykusi 1977 gegu
žės 28-29 Chicagoj, priėmė ir 
tokią rezoliuciją: pareikšti pa
dėką “ypač tai (spaudai), kuri, ir 
būdama mums ideologiškai toli
mesnė, parodė bendro intereso 
supratimą”. Koks tas “bendro 
intereso supratimas” toj “ideo
logiškai tolimesnėj” spaudoj, 
stengėmės parodyti keliomis jos 
putų citatomis. Ir kyla sunkiai 
atsakomas klausimas: ką bendra 
toks “bendro intereso suprati
mas” turi su krikščionybe ir su 
demokratija? Vis dėlto guodžia 
tai, kad bendri partiniai intere
sai dar nesutampa su bendrais 
lietuviškais mūsų interesais.

Stasys Barzdukas

Jonas Vytautas Vaznelis ir 
Jonė V. Kliknaitė susituokė 
birželio 2 Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioj Chi
cagoj. Sutuokė kun. A. Ke- 
zys, SJ. Jonas V. Vaznelis 
yra prekybininkų (Gifts In- 
ternational) Natalijos ir sol. 
Jono Vaznelio sūnus, o jau
noji Valės ir Alfonso Kliknų 
duktė. Jaunieji abuakade- 
mikai, priklauso lietuvių 
jaunimo organizacijom.
Nuotr. A. Plėnio

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

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 7 dol.)

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

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

Miestas, valstija, Zip ............................................................................
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LIUDYKIME KRISTŲ IR SAVĄJĄ TAUTĄ!
Toks šūkis yra parinktas de

vintam ateitininkų kongresui, 
kuris vyks rugsėjo 1-4 Clevelan- 
de. Štai to kongreso programa:

Rugsėjo 1, ketvirtadienis
Kongresinė konferencija 

Dievo M.N.P. parapijos salėj.
2 vai. po pietų — Ateitininkų 

federacijos konstitucijos pakeiti^ 
mai; 3 vai. — Ateitininkų finan
sai; 4:30 vai. — Jaunučio veik
los formos; 6 vai. vakarienė; 
7 vai. — Užsienio ateitininkų 
keliuose.

Rugsėjo 2, penktadienis
Kongresinės konferencijos tą

sa Bond Court viešbyty. 9 vai. 
ryto — Ateitininkų spauda ir 
leidiniai; 10:30 vai. — Tiltai iš 
studentų į sendraugius.

Kongresas Bond Court vieš
buty. 12:30 vai. mišios-— vysk. 
Charles Salatka, pamokslas — 
kun. dr. Antanas Paškus; 2 vai. 
atidarymo posėdis, kongreso 
rengimo komiteto pirmininko 
kun. Gedimino Kijausko, SJ, žo
dis, ateitininkų Federacijos 
vado dr. Petro Kisieliaus kalba. 
Palangos konferencijos sukak-

ŠAULIŲ KULTŪRINĖ SAVAITĖ
Liepos 2-4 Union Pier Karai- 

čių Gintaro vasarvietėj įvyko 
Šaulių Sąjungos Tremty kultū
rinė savaitė — stovy k- 
1 a, kurioj dalyvavo 267 šau
liai-šaulės. Savaitgaliui atvy
ko daug svečių, kurie noriai 
lankė stovyklą ir rimtai dalyva
vo programose.

Šauliai stovyklavo iš daugelio
> Amerikos ir Kanados miestų: 

w Chicagos, Cicero, Bostono, Cle
velando, Delhi, Detroito, Los 
Angeles, St. Petersburg, Wor- 
cesterio, Hamiltono, Montrealio 
ir Toronto. Daugiausia dalyvių 
buvo iš Chicagos — 161.

Kanados šaulių rinktinės pirm. 
Juozas Šiaučiulis savo paskaitoj 
iškėlė šaulių sąjungos atliktus 
darbus kovose už Lietuvos ne
priklausomybę ir kultūros bei 
švietimo kėlimą.

Antrą paskaitą skaitė dr. K. 
Pautienius apie pirmą pagalbą.

Stovyklos vadovas Edmundas 
Vingiauskas parodė keletą fil
mų iš Šiaulių kultūrinės veiklos 
ir iš Lietuvos karių gyvenimo. 
Filmai verti parodyti lituanisti
nių mokyklų mokiniam, kaip 
tautinio auklėjimo priemonė.

Šaulių gretom išsirikiavus, 
stovyklos atidarymas pradėtas

> vėliavų pakėlimu ir Lietuvos 
himnu. Sveikinimo kalbas pasa
kė šaulių sąjungos pirm. K. Mil
kovaitis, stovyklos vadovas E. 
Vingiauskas, Vytauto D. šaulių 
rinktinės pirm. Vi. Išganaitis. 
Šaulių sąjungos dvasios vadas 
kun. J. Borevičius, SJ, sukalbė
jo invokaciją. Dar sveikino dr.
J. Valantiejus. Buvo perduotas 
Michigano guvernatoriaus W.G. 
Milliken sveikinimas.

K. Jokubynas
N.Y. spaudoj

New Yorko dienraštis Daily 
WNews liepos 10 paskelbė Russ 

Braley ilgoką rašinį “A dissi- 
dent cheers Carter”. Rašoma 
apie Kęstutį Jokubyną (a soft- 
spoken Lithuanian), kuris gegu
žės mėnesį paliko Maskvą, su 
disidentais draugais mėnesį pra
leido Paryžiuj ir dabar yra at
vykęs pas brolį Kanadoj.

Paminėtas Jokubyno septynio
likos metų kalinimas Sovietų Są
jungoj ir surašyti jo astakymai į 
aštuonis klausimus, kurie dau
giausia liečia JAV prezidento 

• Carterio akciją žmogaus teisių 
reikalais ir kokie atgarsiai So
vietų Sąjungos valdžios sluoks
niuose ir disidentų tarpe. Be ki
ta ko, Jakubynas pažymėjo, kad 
Vakarai neturėtų užmiršti Pabal
tijo valstybių (Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos), kurios 1940 buvo į- 
jungtos į Sovietų Sąjungą. Esą, 
į pabaltiečių miestus privažiavo 
rusų, bet tos trys tautos ypatin
gai provincijoj, išlaikė savo cha- 
racterį. Vilniuj būta daug žydų, 
bet dabar miestas nėra antroji 
Jeruzalė. Daug žydų emigravo. 
(Elta)

Dr. Petras Kisielius, Ateiti
ninkų Federacijos vadas, 
ateitininkų kongrese Cle- 
velande pasakys kalbą.

ties ženkle — prof. Simas 
Sužiedėlis; 3:30 vai. — Kultū
rinės ateitininkų veiklos per- 
skeptyvos išeivijoj ir įsipareigo
jimai. MAS — dr. Mirga Gir- 
niuvienė, SAS — dr. Elona Vaiš-

Stovyklos tvarką prižiūrėjo ir 
programos vykdymą tvarkė sto
vyklos komendantas Pranas 
Tomkus. Sesėm šaulėm vado
vavo moterų skyriaus vadovė 
Stasė Cecevičienė.

Po pietų centro valdyba su 
dalinių pirmininkais susirinko į 
posėdį, kuriam vadovavo c.v. 
pirm. K. Milkovaitis. Nutarta į- 
steigti sąjungos fondą, kurio už
davinys būtų remti šaulių kultū
rinę veiklą. Nutarta Romui Ka
lantai pastatyti paminklą ir iš
leisti šaulių vadovą.

Pavakary privažiavo daugiau 
stovyklautojų ir svečių. Po vė
liavų nuleidimo vyko laužas, ku
rį pradėjo sąjungos pirm. K. Mil
kovaitis. Jis pakvietė A. Mar
kauską vadovauti laužo progra
mai, kurią atliko Kanados šauliai 
ir Cicero jūrų šaulė Irena Pet
rauskienė. Su akordeono palyda 
padainuota nuotaikingų dainų.

Liepos 3 po iškilmingo vėlia
vų pakėlimo gražioj aplinkoj, 
po atviru dangumi vyko pamal
dos, į kurias atvyko uniformuoti 
šauliai-šaulės su 9 šaulių viene
tų vėliavomis. Be to, pamaldose 
dalyvavo tūkstantinė vasarotojų. 
Mišias aukojo ir įspūdingą pa
mokslą pasakė šaulių sąjungos 
kapelionas kun. J. Borevičius, 
SJ. Pamaldų metu gausus būrys 
šaulių ir vasarotojų nuotaikin

gai giedojo mūsų tradicines

LIETUVIAI HOLLYVVOODE FILME
United Artists Hollywoodo 

filmų bendrovė suka naują fil
mą, pavadintą F.I.S.T. (sutrum
pinta iš Federation of Intersta- 
te Truckers), primenantį Hoffos 
veiklą. Filmas iš 1930-1940 lai
kotarpio, liečia ir depresijos lai
kus. Vaizduojama unijos veik
la. Centrinė figūra — unijos va
dovas vengras, kuris susitinka su 
lietuvaite ir ją veda. Filmą reži
suoja Norman Jėwison, susukęs 
didelio pasisekimo sulaukusius - 
Fidler on the Roof, In the Heat 
of the Night, Cincinatti Kid ir kt.

To vengro vaidmeny yra vie
nas iš pirmaujančių aktorių — 
Sylvester Stallone, laimėjęs pre
miją Rocky filme, o lietuvaitę 
vaidina kylanti filmų artistė Me- 
linda Dillon. Filme yra ir lietu
viškos vestuvės. Jas norėdami 
autentiškiau sukurti, filmo ga
mintojai kreipėsi į gen. kons.
J. Daužvardienę, kuri nurodė su 
kuo reikia susirišti. Per šokių 
vadoves Leokadiją Braždienę, 
Nijolę Pupienę buvo sukviesti į 
Jaunimo Centrą tautinių šokių 
ratelių nariai. Filmų kūrėjai pa
sirinko 12 šokėjų: keturis iš jau
nesnių ir aštuonis iš senjorų. 
Tai buvo dr. Raimundas Šil- 
kaitis su žmona Rasa, jo brolis 
Edmundas, Rima Briedytė, Van
da Stankienė, Teodora Krizie
nė, Valerija Matelienė, Aldona 
Martienė, Petras Šilinis, Bruno 

nienė, ASS — dr. Vytautas Bie
liauskas; 5:30 vai. — ASS bend
ra vakarienė; 8 vai. — susipa
žinimo vakaras; jaunųjų ateiti
ninkų kūryba, šokiai.

Rugsėjo 3 šeštadienis
10 vai. ryto Bond Court vieš

buty — Katalikiškoji rezistencija 
ir tautos likimas — dr. Vytau
tas Vardys; 1:30 vai. — Gyvoji 
dvasia: kelias į krikščionišką 
atsinaujinimą — kun. dr. Kęstu
tis Trimakas, kun. prof. Antanas 
Rubšys, kun. Stasys Yla, dr. Vy
tautas Vygantas, kun. Jurgis Ša- 
rauskas. Mišios 8 vai. — Euclid 
High School salėj drama “Šven
tasis Narvas” — premjera.

Rugsėjo 4 sekmadienis
10 vai. ryto — Bond Court 

viešbuty organizacinis posėdis 
— AF valdybos pranešimai, AF 
Kontrolės komisijos pranešimas, 
konstituciniai pakeitimai, nuta
rimai; 2 vai. Clevelando kated
roj mišios — vysk. Vincentas 
Brizgys; 4 vai. — Bond Court 
viešbuty uždaromasis posėdis; 
7:30 vai. — Šv. Prokovo salėj 
banketas ir šokiai.

giesmes. Mišių skaitymus atliko 
Jurgis Janušaitis.

Po pamaldų šaulių stovyklos 
vadovybė su vėliavomis ir gar
bės sargybomis nuvyko į Mich- 
igan City parką, kur yra paso
dinti trim Lietuvos prezidentam 
medeliai ir ten atliko programą. 
Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu.

Po pietų vyko atskirų šaulių 
dalinių pašnekesiai. Vėliau 
buvo pulk. K. Dabulevičiaus 
paskaita apie kultūrinius ir tauti
nius uždavinius Lietuvos laisvi
nimo srity.

Po vėliavų nuleidimo vakare 
lietuvių salėj vyko linksmavaka- 
ris. Meninę programą atliko 
Paulauskaitė, padainuodama 
keletą dainų. Šokiam grojo 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Sve
čių prisirinko pilna salė, ne visi 
tilpo. Kitiem stalai buvo pa
ruošti kieme. Sesės šaulės, va
dovaujamos šaulių moterų vado
vės, parodė visus kulinarijos su
gebėjimus ir išradingumą.

Liepos 4 vidudienį išsi
rikiavo stovyklautojai prie vėlia
vų. Stovyklos vadovas E. Vin- 
giauskas atsisveikindamas sto
vyklautojus, dėkojo visiem už 
gausų dalyvavimą programose, 
kultūrinės savaitės tarnybai, pa
skaitininkam ir programų ve
dėjam. Galingai skambėjo Lie
tuvos himno garsai ir pa
lengva leidosi vėliavos. Šauliai- 
šaulės darnioj rikiuotėj paliko 
stovyklavietę. , Kaunas

Shotas, Ričardas Ukrinas, Petras 
Šilinis. Ypač daug pasidarbavo 
dr. R. Šilkaitis, surinkdamas lie
tuviškų vestuvių nuotraukų, lie
tuviškų puošmenų, lietuvišką 
kryžių, koplytėlę, tautinių raštų 
rankšluosčius, staltieses, pa
rūpindamas lietuviškos duonos, 
raguolį, lietuviškų saldainių ir 
kt. V. Stankienė ir T. Kuzie- 
nė nugabeno lietuviškų 
rūtų, iš kurių buvo nupintas 
jaunajai vainikėlis, puokštę rūtų 
įsikišo į kišenėlę ir jaunasis. Bu
vo nugabenta lietuviškų kilimų, 
gintarų.

Visiem jiem filmų bendrovė 
apmokėjo lėktuvu kelionę iš 
Chicagos į Dubuąue, Iowa, kur 
vyko filmavimas. Mokėjo dar po 
50 dol. dienpinigių ir po 100 
dol. už kiekvieną dieną kai vy
ko filmavimas. Moterim net šu
kuosenas parūpino. Lietuvius 
filmavo dvi dienas.

Lietuviam teko pasirodyti 
vestuvių scenoj. Juos aprengė 
anų laikų drabužiais, bet mo
terys visos turėjo gintarų karo- 
ius. Karoliais buvo papuošta ir 
jaunosios motina. Ją lietuviai iš
mokė net pasakyti vieną lietu
višką frazę. Lietuviai buvo fil
muojami trimis atvejais: lauke, 
bažnyčioj ir salėj. Su svečiais šo
ko suktinį, judesiais pavaizdavo 
klumpakojį, buvo panaudota 
Noriu miego melodija. Lietu
viam buvo duotos instrukcijos,

New Jersey moterų kvartetas Vilija, kuriam vadovauja muz. 
Liudas Stukas. Iš kairės Aldona Pitkunigienė, Regina Ma- 
lakienė, muz. Liudas Stukas, Loreta Stukienė ir Edna Rin
ke vičienė. Nuotr. R. Kisieliaus

NAUJAI PLOKŠTELEI PASIRODANT

Muziko Liudo Stuko pastangų 
bei triūso dėka, jo vadovauja
mas moterų kvartetas Vilija bir
želio 28 Master Tone studijoj 
New Yorke įdainavo naują dai
nų plokštelę. Plokštelė jau iš
leista ir platinama.

Šios plokštelės programą su
daro grynai lietuvių kompozito
rių lengvo žanro dainų pluoš
tas, siekiąs netolimą praeitį ir 
primenąs dabarties lietuvio per
gyventus skausmo bei 
džiaugsmo momentus. Viso įdai
nuota 15 dainų, su paįvairintu 
atlikimu ir orkestrėlio palyda.

Pirmoj plokštelės pusėj įdai
nuota: Kur gimta padangė (žo
džiai St. Žlibino, muzika Alg. 
Bražinsko), Apynėlis (ž. P. Gau
lės, m. V. Juozapaičio) — solo 
partiją atlieka Liudas Stukas, 
Pavasaris (ž. Maironio, m. F. 
Strolios), Nakties svajonėmis pa
puošta (ž. ir m. A. Vanagaičio) 
— duetu dainuoja Edna Rinke- 
vičienė ir Aldona Pitkunigienė, 
Laisvo brolio žodis (ž. K. Gri- 
gaitytės, m. L. Stuko), Motinė
lė (ž. V. Bložės, m. B. Gor- 
bulskio). Pušys kalne (ž. St. Žli
bino, m. B. Gorbulskio).

Antroj plokštelės pusėj įdai
nuota: Rid rito (ž. A. Saulyno, 
m. Al. Raudonikio), Už mėlynų 
marių (ž. A. Dičpetrio, m. L. 
Stuko), Svajonės (ž. V. Kevalai- 
tienės, m. G. Gudauskienės) — 
solo partiją dainuoja Edna Rin- 
kevičienė, Tyli naktis (ž. K. 
Jonaičio-Žilvičio, m. J. Stankū
no), Piršleliai (ž. V. Bložės, m. 
Al. Bražinsko), Oi kada? (ž. Mai
ronio, m. J. Stankūno), Širdies 
gėlė (ž. R. Kisieliaus, m. L. Stu
ko) — solo parija atlieka Liu
das Stukas, Kareivėliai (ž. V. 
Bložės, m. Al. Bražinsko).

Dauguma dainų įdainuota 
vien tik kvarteto, kurį sudaro 
sopranai Edna Rinkevičienė ir 
Regina Malakienė bei altai Lo
reta Stukienė ir Aldona Pitkuni
gienė.

Muzikos akompanimentas su
sideda iš smuiko, fleitos, klarne
to, mažų užgaunamų instrumen
tų ir Alice Moluškevičiūtės for
tepijono bei vargonų.

Visos kvarteto dalyvės yra dai
nos meno veteranės, daug metų 

kad jie šokius atliktų ne kaip 
profesionalai, o kaip paprasti 
vestuvių dalyviai.

Filmavo labai rūpestingai. 
Lietuviam buvo prasitarta, kad 
visos dienos filmavimas gal su
darys tik poros minučių vietą 
filme. Grojo vengrų orkestras: 
smuikas, akordeonas, basas. At
rodo, kad filmuotojai domėjosi 
lietuvių šokiu, nes filmavo net 
tris, o vengrų tik vieną. Kiek pa
čiame filme bus naudota — ki
tas klausimas. Numatoma, kad 
filmas pasirodys ekranuose gal 
už kokių metų. Filmuotojai iš 
Hollywoodo išvykę dešim
čiai savaičių dar vyko į Wash- 
ingtoną. Filmavime dalyvavę 
lietuviai džiaugiasi, kad bene 
pirmą kartą Hollywoodo filme 
lietuviai buvo pakviesti taip pla
čiai dalyvauti.

Juozas Prunskis 

dainavusios Rūtos ansambly 
bei Žibuoklių sekstete, turi 
daug patyrimo bei muzikinės 
kultūros. Tad jų dainavimas 
nėra eilinis ir arčiau profesiona
linio lygio.

-o-
Šia proga verta prisiminti 

muziko Liudo Stuko vaidmenį 
New Jersey lietuvių muzikinės 
kultūros raidoj. Nežiūrint, kad 
jis yra labai užimtas savo tiesio
gine tarnyba, randa laiko ir ener
gijos prisidėti prie lietuviškos 
organizacinės veiklos, ypatingai 
yra artimai susirišęs su Lietuvos 
vyčiais. Jis visada mielai savo 
tautiečiam patarnauja muziki
niuose reikaluose.

L. Stuko pirmieji muzikos 
žingsniai prasidėjo su jo brolio 
prof. dr. Jokūbo Stuko lietuviš
kų radijo valandėlių įsteigimu. 
Prie radijo Stukai suorganiza
vo dainininkų bei šokėjų būrius 
ir čia gimė Rūtos užuomazga. 
Liudui išėjus į kariuomenę, Rū
tos choro vadovybę perėmė iš 
Vokietijos atvykęs muz. Algirdas 
Kačanauskas. Po kurio laiko, ši 
maža grupė išsivystė į gausų 
meno ansamblį. Liudas buvo di
rigento asistentu-chormeiste- 
riu. Iš rūtiečių geresnių balsų 
jis sudarė Žibuoklių moterų 
sekstetą, kuris savo laiku buvo 
populiarus visame rytų Amerikos 
pakrašty. Sekstetas aplankėvisas 
lietuvių vietoves po kelis kartus, 
iš savo repertuaro išleido dvi 
dainų plokšteles.

L. Stukas, būdamas iš pri
gimties gabus muzikoj, turė
damas balso dovaną, dar labiau 
savo talentą išvystė eidamas mu
zikos mokslus New Yorko uni
versiteto muzikos skyriuj. La
vindamas balsą pas dainavimo 
mokytojus , pradėjo dainininko 
karjerą. Pradžioj buvo baritonas, 
vėliau perėjo į dramatinius te
norus ir dainavime jis daugiau 
pragarsėjo negu kaip muzikas. 
Šalia nuolatinių pasirodymų 
lietuvių surengtuose koncertuo
se bei minėjimuose, jis dar pri
klauso prie New Jersey Es- 
sex Operos trupės ir čia laikas 
nuo laiko dainuoja amerikiečių 
visuomenei. Neperseniai Chi
cagos Lietuvių Operoj Bizet 
Carmen pastatyme atliko Es- 
camillo rolę. Dabartiniu metu 
jis Woodridge valdžios aukštes
niojoj mokykloj mokytojauja, jau 
visa eilė metų vargoninkauja 
Šv. Antano parapijoj, East Ne- 
warke ir vadovauja Vilijos kvar
tetui.

L. Stukas ne vien dainuoja, 
bet ir kuria, tik mažai kas atkrei
pė dėmesį į jo kūrybą. Kai 
kurie jo kūriniais, pav.: “Malda” 
ir nesenai parašyta “Širdies 
gėlė” yra tikri meno deimančiu
kai. Būtinai tokius panašius kū
rinius reikia paskleisti lietuvių 
visuomenės tarpe.

J. Stankūnas

-o-
“VILIJA”, ilgo grojimo stereo 

plokštelė. 6 dol. Persiuntimas 
50 c. Ši ir kitos lietuviškos plokš
telės ir knygos gaunamos Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

— Šv. Tėvas Paulius VI at
siuntė sveikinimą ir palaimini
mą Ateitininkų IX-jam kongre
sui Clevelande. Kongrese daly
vaus trys lietuvių vyskupai bei 
daug dvasios vadų.

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

— Pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkporte, Maine, liepos 
17 koncertavo Tautinis vaikų 
choras (National Children’s 
Choir) iš Washingtono, D.C. 
Chore dainuoja 100 vaikų. Jis 
savo dainavimu ir gastrolėmis 
garsus ne tik JAV, bet ir Eu
ropoj . Pranciškonų vasarvietėj 
choras dainavo svečiam-vasa- 
rotojam ir amerikiečiam turis
tam. Choristai ir jų vadovai atos
togauja Maine.

— Vinco Kazlausko laiškas iš
spausdintas Los Angeles Times 
liepos 19. Nusakoma sunki tu
ristų būklė lankantis okupuotoj 
Lietuvoj ir Sovietų Sąjungos 
nuolatinis visų įtarinėjimas šni
pais.

— Muz. Alfonsui Mikulskiui 
prieš keletą savaičių padaryta 
operacija. Ligonis sveiksta na
muose žmonos Onos rūpestin
goj priežiūroj. Čiurlionio an
samblis atostogas baigia rugpiū
čio 15 ir pradeda naują darbo 
sezoną. Čiurlionio ansamblio 
koncertmeisteris yra Rytas Ba
bickas.

— Rašytojas Antanas Giedrius, 
Darbininko bendradarbis, gyve
nąs Worcester, Mass., susirgo ir 
gydomas ligoninėj.

— VVisconsino lietuvių 
diena, ruošiama Racine, Keno- 
shos ir kitų apylinkės vietovių 
lietuvių, įvyks liepos 31 Keno- 
shoj. Naujasis VVisconsino gu
bernatorius Martin J. Schreiber 
pasižadėjo dalyvauti.

— Lituanistinė stovykla įvyks 
rugpiūčio 14-26 Conesus, N.Y., 
netoli Rochesterio. Informaciją 
teikia PLJS Ryšių centras, 2422 
W. Marąuette Road, Chicago, 
III.

— Dail. Antanas Tamošaitis 
tautinių šokių mokytojų kursuo
se rugpiūčio 27 skaitys paskaitą: 
Lietuvių tautiniai drabužiai. 
Kursai vyks Dainavoje.

— Trys lietuvės dailininkės 
— Magdalena Stankūnienė, Vi
lija A. Eivaitė ir Irena Šimkie
nė — su savo kūriniais dalyva
vo kolektyvinėj meno parodoj 
Artemisia Gallery, Chicagos 
miesto centre, birželio 24 — lie
pos 30.

— Prel. Jonui Ambotui atmin
ti įsteigtas stipendijų fondas bir
želio 26 Hartforde įteikė 10 sti
pendijų po 300 dol. lietuvių kil
mės jaunuoliam. Švč. Trejybės 
parapiečio G. Griška iniciatyva 
a.a. prel. J. Ambotui pagerbti 
įsteigtas fondas per 15 metų 
jau paskyrė 94 stipendijas. Lė
šos telkiamos asmeninėmis au
komis, be vajų. Dabartinėj val
dyboj yra G. Griška, V. 
Šimkus, W. Shages, L. Maro- 
tas, R. Endriūnas, J. Valionis.

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

1 dol.
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1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS

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

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

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

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

NEW HAVEN, CONN.
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos buvusiam klebonui kun. Al
bertui Zanavičiui išvažiavus il
gesniam laikui pataisyti'sveika- 
tos ir pailsėti, gegužės pirmo
mis dienomis jo vieton vyskupi
jos paskirtas kun. Albertas Ka- 
ralis. Naujasis klebonas dau
giau kaip dešimt paskutiniųjų 
metų dirbo angliškai kalbančių 
parapijoj. Čia atvykęs, greit susi
vokė parapijos reikaluose ir tuoj 
ėmėsi darbo. Per trumpą laiką 
sukvietė du parapijos susirinki
mus aptarti netolimos ateities 
reikalam. Stengiasi išjudinti dar 
esančių organizacijų veiklą ir ar
timai bendrauja su vietos Lietu
vių Bendruomene. Parapijos fi
nansiniam stoviui pagerinti nu
tarta dvi dienas dalyvauti su 
lietuviška virtuve tautų festi
valy. Festivalis prasidėjo bir
želio 30, baigėsi liepos 4. Ant
ras nutarimas — ruošti parapijos 
pietus spalio 23.

ALRK Mot S-gos 33-čia 
kuopa balandžio 24 susirinkime 
aptarė kuopos 60 metų jubilie
jaus minėjimą ir seimo reikalus. 
Į susirinkimą atvyko nedaug na
rių, tad nutarimai buvo palikti 
kitam susirinkimui, kuris įvyko 
birželio 12. Pastarasis susirinki
mas irgi nebuvo gausus, bet nu
tarimus reikėjo padaryti. Į jį 
atvyko naujasis klebonas ir savo 
moraline parama nares padrą
sino. Kuopos jubiliejui paminė
ti nutarta ruošti pietus su ko
kia nors programa parapijos sve
tainėj rugsėjo 11, sekmadienį, 1 
vai. popiet. Bilietai paruošti ir 
platinami.

JAV LB New Haveno apylin
kė tragiškųjų birželio įvykių 
proga parašė laiškus prez. Car
ter, valst. sekretoriui, savo sena
toriam ir kongresmanam. Iš šen. 
A. Ribicoff jau gautas atsaky
mas, kuriame rašo apie savo 
nuolatinį rūpinimąsi žmogaus 
teisių paneigimu Pabaltijo kraš
tuose. Šiuo reikalu savo nuo
monę esąs perdavęs JAV atsto
vam Belgrado konferencijoj.

Prie miesto valdybos birželio 
15 LB rūpesčiu buvo iškelta 
Lietuvos vėliava. The New 
Haven Register įsidėjo laišką 
“Fight for Rights” ir birželio 19 
rašė apie patį minėjimą mūsų 
kolonijoj. Ta proga vietinio 
dienraščio vedamųjų redakto
riui Robert J. Leeney ir kong- 
resmanui Giaimo įteikta po eg
zempliorių leidinio “The Vio- 
lations of Human Rights”.

Mišias už Sibiro gyvus ir mi
rusius tremtinius birželio 19 
aukojo klebonas kun. A. Karo
lis. Jis pasakė ir pamokslą. Po 
pamaldų prie paminklinio lietu
viško kryžiaus lauke padėtos gė
lės, o klebonas, sukalbėjęs spe
cialią maldą, pasakė kalbą an
gliškai, nes minėjime dalyvavo 
nemaža lietuviškai nekalbančių. 
Palyginus su paprastais sekma
dieniais, į šį minėjimą susirin
ko dvigubai daugiau žmonių.

Albina Lipčienė

GOING 0N VACATION?

Iowa & Pacific Avenues 
Atlantic Clty, New Jersey 08401 

For Reservations Call (609) 345-6102

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

VASAROS 
ŠVENTĖ 
MIESAU

Ir šiais metais Miesau LB 
apylinkės valdyba suruošė ma
lonų lietuvių susitikimą. Jis 
vyko šeštadienį, liepos 9. Pradė
ta katalikų pamaldomis Elschba- 
cho bažnyčioj, kurias laikė kape
lionas kun. Br. Liubinas. Jo pa
mokslas buvo suderintas su sek
madienio evangelija, kurioj kal
bama apie meilės įstatymą. Mi
šių metu liturginius skaitymus 
atliko Vokietijoj atostogaujantis 
klierikas Albertas Stalioraitis. 
Jis ruošiasi kunigystei Romoj, 
gyvena Lietuvių kolegijoj, studi
juoja Laterano universitete. Po 
pamaldų buvo susirinkta Mie
sau kaime esančiame dr. St. Se
reikos sodely ir pabendrauta bi
čiuliškoj nuotaikoj. Dalyvau- 
jantiem vaikam buvo pravestos 
sporto varžybos, laimėtojam į- 
teiktos dovanėlės. Atsitiko ir ne
laimė. Olga Sereikaitė (13 metų), 
ar ne tik pati vikriausioji iš vi
sų dalyvavusių vaikų, griuvo ir 
susilaužė raktikaulį. Gerai, kad 
buvo pobūvy bent trys gydyto
jai. Dr. V. Totoraičiui teko im
tis gydymo iniciatyvos: Šventėj 
dalyvavo iš viso apie 50 lietuvių, 
jų tarpe LB Vokietijos krašto 
valdybos iždininkas R. Tendze- 
golskis.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

VVORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuvių Romos Ka

talikių Moterų Sąjungos 37-tasis 
Seimas šiais metais įvyks Wor- 
cestery rugpiūčio 17-20 Holiday 
Inn viešbuty. Oficialiai šeimas 
prasidės rugpiūčio 18 8:30 vai. 
ryto mišių auka, kurią aukos 
Worcesterio vyskupas B. Fla- 
nagan. Po mišių jis dalyvaus 
kartu su delegatėmis pusryčiuo
se ir nusifotografuos.

Seimas baigsis rugpiūčio 20, 
šeštadienį, iškilmingu banketu 
Maironio Parke. Bus ir įdomi 
programa, kurią atliks Moterų 
Sąjungos 5-tos kuopos choras. 
Seimo rengimo komitetą sudaro: 
pirmininkė (kartu ir Moterų Są
jungos 5-tos kuopos pirm.) J. 
Mack, vicepirm. E. Karberienė, 
ižd. A. Backūnienė, sekr. E. Ala- 
vošienė. Kitos narės, pasiskirs
čius ios įvairiomis seimo darbų 
pareigomis yra šios: J. Sepavi- 
čienė, A. Miller, M. Sereičikie- 
nė, A. Valinskienė, O. Keršytė, 
V. Rogers, J. Miliauskienė, H. 
Banis, H. Lindstrom, choro va
dovė G. Kaneb. Komitetas dirba 
labai kruopščiai, kad seimas pa
vyktų sėkmingai ir daug gražių, 
naudingų darbų organizacijos 
gerovei per jį būtų atlikta.

Seimo reikaluose savo tėvišku 
patarimu daug padeda Moterų 
Sąjungos centro dvasios vadas* 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. A. Miciūnas, MIC.

J.M.

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

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

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

AUKOS 
LAISVĖS 

KOVAI
JAV Lietuvių Bendruomenės 

visuomeninei veiklai remti Va
sario 16 proga Waterburio lietu
viai aukojo: 100 dol. — Juozas 
Puodžiūnas; 50 dol. — kun. 
Jonas Ruokis; 30 dol. — Stasys 
Kuzminskas; po 25 dol. — Juo
zas Ambrozaitis, dr. Vita Vilei- 
šis-Sherman, Birutė Vileišytė, 
Viktoras Vaitkus; 20 dol. — bu
vęs Lietuvos karys; po 15 dol. — 
Vincas Skladaitis, Kazys Sapet- 
ka; po 10 dol. — J. ir A. Bu
lotai, J. ir G. Kazlauskai, V. ir E. 
Norkai, M. Tonkūnas, P. ir D. 
Kūrai, J. ir R. Bagdonai, J. ir O. 
Kemežai, V. Kuzmickas, V. Vai- 
čėnas, J. Paliulis, J. ir V. Ge- 
lumbauskai, V. ir E. Vaiteriai, 
E. Bazėnas, L. Bazėnas, J. Rau- 
galis, M. ir V. Lisauskai, J. ir
M. Puodžiūnai, P. Gaižutis, J. ir
N. Veličkai, M. Gureckienė, J. 
Brazauskas, M. Gureckas, K. 
Tyška, P. ir K. Bagdonai, D. 
Venclauskaitė, J. Byla, P. ir M. 
Marūnai, J. Šidlauskienė, A. ir 
D. Uogintai, A. ir A. Keniausiai, 
V. Liaudinskienė, V. ir Z. 
Smolskiai, P. Stuopelis, Ign. 
Kriaučiūnas, P. Valūnas ir Ra- 
movėnai; po 5 dol. — B. Ma- 
čiulaitis, O. Mačiokienė, M. Ju- 
raškienė, A. Skladaitytė, R. Pa
kalnis, W. Kazlauskas, A. Berno
tas, E. Skladaitytė, J. ir A. Ma- 
deikiai, J. Bajorinienė, J. Val
kauskas, J. ir E. Šlivinskai, p. 
Kaspučiai, A. Norkeliūnas, M. 
Kudirkienė, J. ir A. Karmūzai,
S. Augaitis, V. Mitrulevičius, L. 
Kuzmickis, V. Valteris, p. Bal
siai, p. Šatkauskai, J. Beinoris, 
J. Skruzdys, Z. Delininkaitis.

Atostogos
Viena draugė klausia savo 

draugę, sugrįžusią iš atostogų:
— Kokias šalis aplankei?
— O, gerai nežinau, nes visus 

bilietus pirko vyras.

Saikas
— Tas vyras jau užtektinai į- 

sikaušo ir turėtų eiti namo.
— Jis paprastai tik tada eina 

namo, kai jau visiškai nebegali 
vaikščioti.

Šoky
— Tik du dalykai sugadino ta

vo šokimą, — skundžiasi mergi
na jaunikaičiui.

— Kurie?
— Tavo kojos!

LFB VYRIAUSIOS 
TARYBOS RINKIMAI

LFB vyr. tarybos posėdy 1977 
kovo 12 buvo nutarta skelbti 
naujos LFB vyriausios tarybos 
rinkimus. Šiem rinkimam pra
vesti Chicagoj sudaryta rinkimų 
komisija: Juozas Baužys, pirm., 
Nijolė Baronienė ir Česlovas 
Grincevičius. Adresas: LFB 
Rinkimų Komisija, c/o J. Bau
žys, 7225 W. Higgins Avė., Chi- 
cago, Illinois 60656.

1) Pagal LFB statutą ir rin
kimų nuostatus į LFB vyr. tary
bą bičiuliai ir bičiulės renka iš 
savo tarpo 9 narius trejų metų 
kadencijai tiesioginiu, slaptu, 
korespondenciniu būdu.

2) Kandidatus į LFB vyr. ta
rybą gali siūlyti bičiulių grupė 
ar pavieniai bičiuliai, pasiųsda
mi rinkimų komisijai siūlomų 
kandidatų vardus, pavardes, ad
resus ir kiekvieno kandidato raš
tu sutikimą kandidatuoti. Siū
lymai turi būti siūlytojo pasira
šyti ir iki 1977 rugsėjo 1 pri
siųsti rinkimų komisijai.

3) Iš pasiūlytų kandidatų rin
kimų komisija sudarys bendrą 
kandidatų sąrašą ir kartu su bal
savimo vokais ir taisyklėmis iki 
1977 rugsėjo 15 išsiuntinės bi- 
čiuliam-balsuotojam. Pabal
savus balsavimo lapeliai sugrą
žinami rinkimų komisijos adre
su iki 1977 spalio 15 (pašto ant
spaudo data).

4) Pastebėtus rinkimų netiks
lumus bei prasižengimus galima 
skųsti rinkimų komisijai. Tokie 
skundai turi būti komisijai įteik
ti per penkias dienas nuo ne
tikslumų pastebėjimo.

5) Suskaičiavus balsus ir neat
siradus skundų, arba juos iš
sprendus, rinkimų rezultatai iki 
1977 lapkričio 1 bus paskelbti 
LFB kraštų valdybom ir visų bi
čiulių žiniai spaudoj.

Kviečiam Lietuvių Fronto bi
čiulius ir bičiules gausiai ir akty
viai dalyvauti LFB vyriausios ta
rybos rinkimų balsavimuose.

LFB Rinkimų Komisija

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Š.m. liepos 15 Darbininko Nr. 

28 korespondencijoj “Didelis 
solistės laimėjimas” parašyta, 
kad Angelė Kiaušaitė buvo pri
imta studijuoti į veikiantį The 
Curtis Institute of Music, Phi- 
ladelphijoj, Pa. Toliau pasakyta: 
“Šiame institute mokslas trunka 
vienerius metus ir yra nemoka
mas”. O yra taip: mokslas trun
ka kelerius (4-5) metus ir yra ap
mokamas. Po A. Kiaušaitės balso 
ir talento įvertinimo ji buvo pri
imta ir paskirta jai stipendija.— 
J.K.

Z PURE PENNSYIVANIA • 
HONEY

One gtdlon (12 lbs) our finest 
guality $8.95 freight prepaid. 
Florida Orange blossom honey 
g 1.95 per gallon. Money Back 

uarantee. Pieose send Check «■ m.o. to:
DRAPER’S SUPER BEE 

RD-1, Box 97
Miderton, Penna. 16936 

717/537-2381 J

PRICE RITE BOAT 
& CAMPER SALES 

Sales Service Supplies 
Youngsvllle, N.Y.

(914) 292-5943 Trailer & Motor home 
rentals 200 new & used units in stock
COACHMAN, MALLARD ELKHART TRAVELER, 

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

KNOWN FOR SERVICE OPEN 7 DAYS

ROSCOE 
CAMPSITE

On The Beaverkill 
Excellent Flshing 

New Recreatlon Hali 
Service Hook-ups Playground 
Old Rte. 17 West Roscoe, N.Y.

FOR INFORMATION, CALL
(607) 498-5264

ILAYTON TRAVEL TRAILERS
Immediate Delivery! 

Guaranteed Lowest Pricesl 
Parts & Accessorles Open 7 Days a 

Week 
Cedar Rldge Campgrounds 

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

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso bažnyčioj vasaros 

metu mišios aukojamos tokia 
tvarka: 7, 8:30 (lietuviškai), 10 
ir 11:30 vai. Visos mišios skai
tytos. Į mišias atsilanko daug 
amerikiečių, ypač turistų, nak
vojančių Baltimorės viešbučiuo
se. Maldininkų skaičius padidė
jo po šv. Jono Neumanno ka
nonizacijos. Jie nori aplankyti tą 
bažnyčią, kurioj šventasis buvo 
klebonu.

Seselė Bernadeta Marie, Šv. 
Alfonso mokyklos viršininkė, 
grįžo iš atostogų ir ruošiasi nau
jiem mokslo metam, kurie prasi
dės rugsėjo pradžioj.

Daina, vyrų choras, liepos 21 
buvo susirinkęs svarbiam susi
rinkimui Lietuvių svetainės kla- 
vio kambary ir aptarė ateities 
planus.

Baltimorės lietuviai šiuo metu 
irgi atostogauja. Vieni išvažiavę 
į kalnus, kiti ilsisi prie Atlanto 
vandenyno, o treti savo vasar
vietėse Marylande.

Lilė VValsh savo atostogas pra
leido Europoj, ilgiau sustodama 
Vokietijoj. Lilė yra gimus ir au
gus Baltimorėj, veikia lietuviš
kuose parengimuose, yra Lie
tuvių Posto 154 padėjėja.

Jonas Obelinis

PUNTUKAS 
LAUKIA

Šių metų LSS Atlanto rajono 
skautų-skaučių vasaros stovykla, 
vardu Puntukas, įvyks rugpiūčio 
20-28 Resolute Scout Reserva- 
tion, Bolton, Mass. Dalyvavę 
rajono stovykloj pereitais metais 
toj pačioj stovyklavietėj jau žino 
kaip graži tai vieta — su gražiu 
ežeru ir pušynais. Stovykla tę
sis 9 dienas ir bus progos pa- 
skautauti ir geriau vienas su kitu 
susipažinti. Stovyklos mokestis 
yra 55 dol. Nedelsiant regist
ruotis pas vienetų vadovus arba, 
prisiunčiant 10 dol. registracijos 
mokesčio, šiuo adresu: A. Glo- 
das, 15 Ayshire Rd., VVorcester, 
Mass. 01604.

Bendros stovyklos viršininkas 
bus v.s. Petras Molis, o kape
lionas — v.s. kun. Stasys Kulbis, 
SJ. Bendrai stovyklai, seserijos 
stovyklai ir brolijos stovyklai 
tvarkyti dar pramatyti 35 vado
vai ir pareigūnai.

Apie šią stovyklą jau buvo ra
šyta Darbininke, Nr. 25, skautų 
skyriuj.

Iki pasimatymo Puntuke! 
Budėkime!

ps. RIMAS A. ŽINĄS,
LSS Atlanto rajono vadas

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skasitytojai, pri

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

8 dol. — J. Vidūnas, VVorces
ter, Mass.

Po 5 dol. — A. Ratkevičius, 
London, Ont., Canada, B. Bag- 
džiūnienė, Brooklyn, N.Y.

Po 3 dol. — B. Macijaus
kas, Point Pleasant Beach, N.J., 
A. Butas, VVoodhaven, N.Y., J. 
Rudis, Brooklyn, N.Y., N. Žu
kauskas, Yonkers, N.Y., V. Vam- 
butas, Douglaston, N.Y.

Po 2 dol. — P. Narutis, Chi- 
cago, III., E. Katilius, Omaha, 
Nebr.

1 dol. — V. Roman, Allen- 
town, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SAMTIS PROP. COMPLETE 
BRAKE REPAIRS FRONT END WORK ELECTRIC- 
AL W0RK TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO 
REPAIRS SKILLED MECHANICS SHELL 
BAY ROAD MAYVILLE OPP EXIT OF STATĖ 
INSPECTORS PHONE 609 465-5607 į

CAPEMAY COURT HOUSE. >
-------------------------------------- -—

INVESTMENT ART
Original etchlngs & lithographs by the Great 
Masters. (Chagall, Miro, Dali, Picasso & others.) 
Now available at low wholesale. Dali's “Don 
Quixote" retail $150, your cost $45. a great in- 
vestment Now you can acqulre high quality in- 
vestmentart that willgive you pleasure & prestige 
as we# as capitol appreciation. For info. write or 
call collect PALACE GALARIES INC. 156 E 52nd 
St. N.Y., N.Y. 10022 212 838-2213

HAVING PROBLEMS WITH 
YOUR ROOF?

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

, DEXTER PARK 
PHARMACY KJJ

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

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

WE DELTVER
TELEF. 296-4130

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

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

LUCKY MOVERS
HOUSEHOLD MOVING & STORAGE 

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

CALL (212) 367-5776

EXP. OPERATORS 
Single Needle and Merrow 

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

201 659-0778

MOVING
AT L0W LOW RATES 

FULLYINSURED 
LOCAL & LONG DISTANCE

24 HOUR SERVICE 
CALL 201 673-9147

ART STONE AND MEMORIAL 
COMPANY

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

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

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

(518) 622-9564
Friendly Informal Resort. Outstandlng Itallan 
American Culsine. Bar. Swlmmlng Pool, Bocci, 
Shuffle Board etc. Home away trom Home. Open 
Ali Year.

SILVER AIR CONDITIONED 
CADILLACS — LIMOUSINES 

WEDDINGS, CONFIRMATIONS, 
THEATRE, PROMS, AIRPORTS AND RESORT 

AREAS ANYVVHERE — ANYTIME 
LOW CASH RATES CALL

424-7041 OR 932-8001

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

SILICONE DAMP PROOFING BRICK 
BLOCK CAULKING CORNICE REMOVAL 

PAINTING EXTERIOR BUILDING 
MAINTENANCEN.Y.C LIC RIGGER FULLY 

INSURED BONDED
Z.V. BROTHERS 

VVATERPROOFING & 
ROOFING

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

PAUL VLADIMIR
LAVVYER

CALL (212) 261-3838
EVENINGS APPOINTMENTS 

ARRANGED

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

FROM 9 AM TO 5 PM.

ALL FOREIGN CARS 
SERVICE 

HOURS 8 AM TO 6 PM 
MONDAY — SATURDAY 

51 HACKENSACK ST. 
WOODRIDGE, N.J. 

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

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

TRY ME!
SHEFKETOMERKOV-PIPE&SEWER 

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

PLAZA
DE ATHENA

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

GREEK/CONTINENTAL SPECIALTIES, 
(HOME MADEGREEK PASTRIES) 

COCKTAILS
CHARMING INTIMATE ATMOSPHERE

PRE THEATRER DINING
582-3682

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

CALL (518) 943-4760
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• Albinas ir Rūta Strazdžiai, kurie išsikelia gyventi į Rochesteri, N.Y., ir Danutė ir Stasys Biru
čiai, kurie išsikelia gyventi į VVayne, N.J. Jiem išleistuvės buvo surengtos liepos 22 
Kultūros Židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

IŠLEISTUVĖS

Dvi New Yorko lietuvių šei
mos išsikelia kitur gyventi. Da
nutė ir Stasys Biručiai išsikelia 
į Wayne, N.J., o Albinas ir Rū
ta Strazdžiai — į Rochester, N.Y.

Danutė Birutienė ir Rūta 
Strazdienė labai uoliai talkino 
penktadienio popietėm. Tad tie 
penktadienio popiečių bend
radarbiai liepos 22, penktadienį, 
Kultūros Židinio mažojoj salėj 
išvykstantiem surengė gražias 
išleistuves.

Pradžioj buvo kokteliai, o pas
kui vaišės. Tėv. Paulius Balta
kis, OFM, popiečių bendradar
bių vardu pasakė kalbą, padėko
jo už gražią ir nuoširdžią talką 
ir kiekvienai išvykstančiai šei
mai įteikė bronzinę lentelę su 
atitinkamu įrašu. Susirinkę su
giedojo ilgiausių metų ir palin
kėjo naujoj vietoj gražaus gyve
nimo ir neužmiršti New Yorko 
Kultūros Židinio. Vaišes nemo
kamai paruošė abiejų popiečių 
uolus talkininkas bei rėmėjas 
Vacys Steponis. Visi turėjo pro-

Ekskursija į 
Kennebunkport, Maine

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

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

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

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

ELIZABETH, N.J.
Jau nebe pirmas kartas, kai 

lietuvių parapijos choro dalyvė 
Rūta Raudytė pasirodo kaip gabi 
ir turinti talentą akordeonistė. 
Ji įvairiuose akordeonistų kon
kursuose yra laimėjusi gana 
daug premijų, iškopdama į pir
maujančias vietas. Liepos 4 vie
nas iš didesnių akordeonistų 
konkursų buvo surengtas South- 
field (Mich.), į kurį buvo suva
žiavę apie 2000 akordeonistų iš 
visų Amerikos valstijų. Šiame 
konkurse Rūta ir vėl išėjo su 
pirmos vietos laimėjimu solo 
grojime. Taip pat laimėjo pirmą, 
antrą, trečią, ketvirtą ir penktą 
vietas kitos srities grojime. 
Džiugu ne tik jos tėvam, bet ir 
visai Elizabetho lietuviškai vi
suomenei kad ši gabi ir veržli 
jaunuolė kopia į akordeono mu
zikos aukštumas.

-o-
Šv. Vardo ir Altoriaus draugi

jų ruošiamas rudens piknikas 
įvyks rugsėjo 11d. 2-9 vai. vak. 
Programoj dalyvaus tautinių šo
kių grupė Liepsna, vadovaujama 
Birutės Vaičiūnaitės. Bus įvairių 
gėrybių paviljonai, lietuviškas 
maistas, šalti ir karšti gėrimai, 
muzika ir kiti įvairumai. Parapie- 
čiai prašomi paaukoti pikniko 
metu būsimai loterijai vertinges
nių daiktų.

-o-
Novena į Šiluvos Dievo Moti

ną Mariją bus rugsėjo 13-15. 
Mišios ir pamokslai bus vakarais 
7 vai. Noveną praves kun. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC.

-o-
Išvyka į seselių Kazimieriečių 

buveinę, Holland, Pa., rengiama

rugsėjo 25. Norį šioj išvykoj 
dalyvauti, prašomi kreiptis į pa
rapijos raštinę arba skambinti 
tel. 352-2271.

Išvyka į Kennebunkportą 
(pranciškonų vasarvietė) rengia
ma spalio 7-10. Ta proga bus ap
lankytos ir kitos šioj apylinkėj 
esančios žymesnės vietos. Išvy
kos reikalu informacijos gauna
mos taip pat klebonijoj, paskam
binus aukščiau minėtu telefono 
numeriu.

-o-
Parapijos klebono asistentas 

kun. J. Pragulbickas yra išvykęs 
vienam mėnesiui atostogų į 
Kennebunkportą, Maine. Prie 
pareigų grįžta rugsėjo 19.

Atostogų yra išvykęs ir bažny
čios vargonininkas muz. V. Ma- 
maitis. Atostogų dalį praleis 
ankstyvesnėj savo buveinėj 
Anglijoj, Londone. Esant rei
kalui, atostogų metu jį pavaduos 
komp. J. Stankūnas. Parapijos 
choras pirmai poatostoginei 
repeticijai renkasi rugpiūčio 21 
d. po 11-tos vai. mišių.

Mž.D-ė

Pakeitęs adresą, neužmiršk 
pridėti ir senojo.

Algirdas Landsbergis, lietu
vių dramaturgas, premijuotos 
dramos “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”, kuri išversta ir pasta
tyta ir amerikiečių teatruose, ir 
eilės dramų bei komedijų auto
rius, parašė naują dramą “Šven
tasis narvas”, kuri bus pastaty
ta Ateitininkų IX-jo kongreso 
metu Clevelande, Euclido gim
nazijos auditorijoj. Dviejų veiks
mų drama iš okupuotos Lietu
vos gyvenimo, naudojantis Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
kų medžiaga, bus suvaidinta 
Chicagos lietuvių teatralų. Reži
sierius — Darius Lapinskas. 
Dramos autorius be teatro kūri
nių yra suredagavęs lietuvių 
poezijos ir liaudies dainų anta- 
logijas anglų kalba, amerikiečių 
žurnalų redakcijų kolektyvų na
rys yra Fairleigh Dickinson uni
versiteto (N.J.) profesorius, dės
tąs istoriją ir dramą.

Marijos Pečkauskaitės-Šat- 
rijos Raganos gimimo 100 metų 
sukaktis bus paminėta spalio 23. 
Drauge bus paminėta ir 70 metų 
sukaktis nuo pirmojo lietuvių 
moterų suvažiavimo. Šiam ren
giniui pirmininkauja dr. Aldona 
Janačienė ir Irena Banaitienė.

gos pasikalbėti, pabuvoti. Išleis
tuvės prasidėjo 7:30 v.v., baigėsi 
prieš 11 v.v.

Į vaišes atsilankė popietės tal
kininkai su savo žmonom arba 
su savo vyrais. Taip pat buvo 
pakviesti ir iš K. Židinio admi
nistracijos ir iš laikraščio redak
cijos.

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

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

Steponas ir Valentina Minkai 
vadovauja seniausiai lietuviškai 
radijo programai Naujojoj Angli
joj. Minint 44 metų sukaktį, 
rengiama linksma gegužinė rug
piūčio 14, sekmadienį, gražiame 
lietuviškame Romuvos Parke, 
71 Claremont Avė., Brockton- 
Montelloj. Programoj dalyvaus 
Bostono Liet, etnografinis an
samblis, vad. Gitos Kupčinskie
nės, Bostono Liet, tautinių šo
kių sambūris, vad. Onos Ivaš- 
kienės, bus renkama iškilioji lie
tuvaitė, šokių varžybos prie 
Mickey Haberek Trio su dova
nomis laimėtojam, laimėjimo ir 
įžangos dovanos, skanūs lietu
viški valgiai ir draugiški gėri
mai. Iškiliajai lietuvaitei ir go
riausiem šokėjam rinkti komite
te dalyvauja Ona Ivaškienė, Lai
ma Kontautienė, dr. Petras Bi- 
zinkauskas, Mykolas Drunga, 
Edmundas Ketvirtis. Laimėji
mam skiriamos dovanos: auto
mobilis, 200 dol. vertės gintari
niai karoliai, kelionė lėktuvu iŠ 
Bostono į New Yorką ir atgal 
ir kita. Autobusas į šį pikniką 
— gegužinę išeis nuo So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos klu
bo 1:30 vai. po pietų. Kelionės 
kaina 2.50 dol. Įėjimas į pik
niką — suaugusiem 1.50 dol., 
vaikam 75 c.

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITAS ŠALIS

SIUNTINYS 1 1977
Labai gera eilutei medžiaga su jaudintu “Ali wool mede 

in England”; crimpieno 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.

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

Susipažinimo vakaras Ateiti
ninkų kongreso Clevelande 
metu įvyks Lietuvių namuose, 
abiejose salėse. Bus įvairi pro
grama, šokiai ir vaišės. Šokiam* 
gros Rimo Strimaičio orkestras. 
Programą atliks Arvydas Žygas 
(Cicero), Aloyzas Pakalniškis 
(Chicago), Vito Underio viene
tas (Chicago), Underienės mote
rų chorelis (Torontas), Almis 
Kuolas (Torontas), Raimundas 
Obalis (Washingtonas). Susipa
žinimo vakaro komitetui vado
vauja Danutė ir Vitas Sirgėdai.

Bostono Lietuvių Etnografinis Ansamblis, vad. Gitos Kupčinskienės

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
Crimpieno medžiaga suknelei ......    18.00
Crimpieno 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

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Brangiam broliui, švogeriui ir dėdei
A.A. GEDIMINUI KEPENIUI

tragiškai žuvus Lietuvoj, broliui Jeroslavui ir visai šeimai 
gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Bendruomenės 
New Londono apylinkėįkė

1 Bendro likimo prieteliui, šauliui agronomui
I VACLOVUI BUTKIUI ir

KAREČKŲ ŠEIMAI,
■ifi

1 seserims a.a. Janinai ir Elenai okupuotoj Lietuvoj 'mhis.

I gilią užuojautą reiškiu

Kazys Bačauskas

1977-78 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

Pastoge pairi bgth ujays
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

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

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

KAINA NUO $640.00
Išvyksta: 1976 — lapkričio mėnesį 

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

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

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

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

Fnst, conuementpriuiite,
Thnt's uriiat BnnKinirBY-mnilis^
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston SavIngs

Benk būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikt! namie bet 

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

mas, kad jūsų pinigai P®lno mikščiauslus
procentus,

leidžiamus įstatymą,
9 Dėl lengvo taupymo bū* * .J 

do per paštą skambinkit Mr. r>
Donahue 268*2500 I

arba rašykit paduotais adresais. «

8 30 AM to 5.30 PM

NEPONSET CIRCLE OFFiCE 
740 Gallivan Blvd.

Mon . Tues., VVed. & F n 
Thurs. - 8 30 AM lo 7 30 PM
Saturday 8 30 AM to !2 Noon

MAINOFFICE
460 West Broadwuy 
South Boston
9 AM to 3.30 PM - 
Monday thru Friday 
Saiurday 10 AM to 1 PM 
268-2500

i SALE fOFV
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Iškilmės prie Laisvės statulos, 
rengtos liepos 24, buvo blan
kios ir blogai organizuotos. Jas 
rengė visai atskiras komitetas, 
ne pavergtų tautų komitetas, ku
ris surengė pavergtų tautų savai
tės minėjimą liepos 17. Čia bu
vo paskelbta, kad dalyvaus gu
bernatoriai, bet jie nedalyvavo. 
Iš žymesnių žmonių dalyvavo 
tik laisvosios Kinijos gen.^konsu
las ir kandidatas į New Yorko 
miesto burmistrus Barry Farber. 
Lietuvių nedidelė grupė dalyva
vo su savo vėliava. Dalyvavę 
mano, kad tokias iškilmes reikia 
geriau organizuoti, įtraukti dau
giau organizacijų, parengti ge
resnes programas.

Į Putnamą liepos 24 vyko pil
nas autobusas. Buvo ir daugiau 
norinčių keliauti, bet nebebuvo 
vietų. Lietuvių diena Putnamo 
seselių vienuolyno sodyboj pra
ėjo gerai. Diena pasitaikė graži, 
nekaršta, tai visi turėjo progos 
susitikti daugel pažįstamų ir 
draugų, atvykusių iš kitų miestų. 
Autobusas į New Yorką grįžo 
11 vai. vakaro.

Dideli karščiai buvo palietę 
visą Ameriką. Prasidėjo liepos 
11 ir tęsėsi dešimt dienų. Dar 
liepos 21 New Yorke tempera
tūra buvo 104 laipsniai F. Karš
čiai nuvargino žmones ir sustab
dė remonto bei lauko darbus.

Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania No. 15 
atspausdinta Putnamo seselių 
spaustuvėj. Į anglų kalbą vertė 
kun. Kazimieras Pugevičius, iš
leido Lietuvių Kunigų Vienybė. 
Taip numeris po numerio lei
džiama Kronika anglų kalba. Ji 
paskleidžiama labai plačiai, iš
siuntinėjama visiem Amerikos 
vyskupam, katalikiškiem laikraš
čiam, informacijos centram, įta 
kingiem žmonėm bei kovotojam 
dėl žmogaus teisių.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
grįžo iš kelionių į Liet. Katalikų 
Tarnybos būstinę. Paskutinę sa
vaitę jis buvo kapelionu Nerin
gos mergaičių stovykloj.

Apreiškimo parapijos rengia
ma lietuvių diena — piknikas 
bus rugpiūčio 7 Plattdeutsche 
Park, Franklin Sąuare, L.I. Prog
ramą atlieka N.Y. tautinių šokių 
ansamblis Tryptinis.

Irena Dičpinigaitienė su sū
numi Petru mėnesį keliavo po 
Europą. Aplankė Vokietiją, 
Austriją, Italiją, Šveicariją. Šios 
savaitės gale grįžta iš kelionės ir 
išvyksta atostogauti į Kenne- 
bunkportą.

Dail. Alfonso Dargio kūrinių 
paroda rengiama spalio 15-16 
Kultūros Židiny. Parodą rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Moksleivių ateitininkų sto
vykla vyks Neringoj rugpiūčio 
14-27. Stovyklos kaina: 90 dol. 
dviem savaitėm, 55 dol. vienai 
savaitei. Registracijos blankai 
gaunami pas kuopos globėjus, 
MAS centro valdybą arba Petrą 
Tutiną, 223 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. 212 
647-1406.

Julius Veblaitis, gavęs Vo
kietijos vyriausybės skirtą sti
pendiją, gilino vokiečių kalbą 
ir pedagogiką specialiuose kur
suose, skirtuose vokiečių kalbos 
mokytojam. Studijos vyko The- 
odor Heuss Akademijoj, iš kur J. 
Veblaitis atsiuntė sveikinimus ir 
Darbininko redakcijai. Prieš 
grįždamas į JAV, J. Veblaitis už
suko į Prancūziją aplankyti duk
ros Rūtos.

Kostas ir Kazimiera Pociai, 
iš Australijos keliaudami aplink 
pasaulį, liepos 13 atvyko į New 
Yorką ir svečiavosi pas p. Straz
dus Woodhavene. K. Pocius, ly
dimas Jono Strazdo, apsilankė 
Darbininko administracijoj, re
dakcijoj, apžiūrėjo dailės gale
riją ir Kultūros Židinį. Liepos 
21 išvyko į Havajus, o iš ten 
jau keliaus į Adelaidę, kur pasto
viai gyvena. Kelionėj bus iš
buvę du mėnesius.

Skulptoriaus Vlado Vildžiūno 
kūrinių paroda vyksta nuo rug
piūčio 1 iki 15 Tower Gallery, 
Ine., Southampton, L.I. Telefo
nas 516 283-3951.

B. Nemickas iš Wethersfield, 
Conn., švogerio J. Vanago iš 
Woodhaveno lydimas, aplankė 
Darbininko įstaigas. Apsimokė
jęs prenumeratą, paliko auką 
spaudai stiprinti. B. Nemickas ir 
J. Vanagas yra Darbininko skai
tytojai.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujomis lietuviškomis 
knygomis ir plokštelėmis daly
vaus Lietuvių dienoj, kuri vyks 
Lakevvood Park, Pa., rugpiūčio 
14.

Pranciškonų spaustuvė baigė 
atostogas ir liepos 25 pradėjo 
normalų darbą.

Vyt. Čižauskas, Detroit, Mich., 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
spaudos kiosko vedėjas, su žmo
na lankėsi New Yorke pas gimi
nes, aplankė Kultūros Židinį, o 
Darbininko administracijoj įsi
gijo naujų leidinių. Juos palydė
jo Barbora Norvilas ir Bro
nė Bartkus iš Richmond Hill.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, mi
nėdama 53 metų veiklos su
kaktį, rugsėjo 24 rengia minėji
mo vakarienę su šokiais Mas- 
petho V. Atsimainymo lietuvių 
parapijos salėj. Bilietus galima 
iš anksto užsisakyti kreipiantis į 
Joną Adomėną, telef. 497-5252.

MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ 

STOVYKLA 
NERINGOJ

Moksleivių ateitininkų sto
vykla įvyks Neringoj rugpiūčio 
14-27. Į šią stovyklą priimami 
stovyklautojai nuo 7-to iki 13-to 
mokyklos skyriaus.

Jei iki rugpiūčio 1 užsiregist
ruos daugiau negu 40 stovyklau
tojų, tai stovykla tęsis dvi sa
vaites kaip numatyta. Jei užsire
gistruos mažiau 40-ties, stovyk
la tęsis tik vieną savaitėę, t.y. 
rugpiūčio 14-20. Tikimės, kad 

stovykla vyks pilnai dvi sa
vaites.

Stovyklos mokestis dviem sa
vaitėm: $90.00; vienai savaitei: 
$55.00. Nuolaidos duoda
mos kai stovyklauja daugiau ne
gu vienas šeimos narys.

MAS centro valdyba jau se
niai ruošiasi šiai stovyklai ir 
yra įdėjusi daug pastangų šios 
stovyklos pasisekimui. Vyks pa
skaitos kultūrinėm, politinėm, 
meninėm, religinėm ir bendrai 
ateitininkiškom temom. Taip 
pat yra paruošta plati programa, 
apimanti sportą, vakarinius pasi
rodymus, šokius, laužus, gamtos 
iškylas ir pan. Stovyklos progra
ma yra taip paruošta, kad stovyk
lautojas naudingai ir prasmingai 
praleidžia savo laiką. Visi užsi
ėmimai planuojami tuo tikslu.

Patistovyklavietė yra nepa
prastai gražioj gamtos apylin
kėj. Ji įrengta patogiai, gražiai, 
švariai ir yra Putnamo seselių 
priežiūroj.

Stovykloj teks praleisti dvi sa
vaites linksmoj, bet kartu ir pras
mingoj nuotaikoj. Atvyksta sto
vyklautojų ir iš tolimesnių vieto
vių, tad bus gera proga susida
ryti naujų pažinčių ir tuo pačiu 
sustiprinti senas draugystes.

Visi moksleiviai ateitininkai ir 
bendrai jaunimas, susidomėjęs 
šia stovykla, kviečiami atvykti į 
Neringą rugpiūčio 14. Toli
mesnėm informacijom ir regist
racijos blankom įsigyti, prašom 
kreiptis į kuopos globėjus, MAS 
CV-bą arPetrą Tutiną, 223 Lin
coln Avenue, Brooklyn, N.Y. 
11208. (212) 647-1406.

Iki malonaus pasimatymo 
Neringoj!

Petras Tutinas

Pavergtų tautų atstovus liepos
21 priėmė New Yorkot miesto 
burmistras A. Beame. Europos 
pavergtų tautų seimo vardu žo
dį tarė dr. Bronius Nemickas. 
Gi burmistras proklamacija pa
skelbė pavergtų tautų savaitę. 
Šių ceremonijų nuotrauką liepos
22 įsidėjo The News World.

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

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

Liepos 16 prisimintas Dariaus Girėno žygis. Iškilmės vyko prie jų paminklo Lituanica 
Sąuare, Union Avė. Brooklyne.

Muz. Algirdo Kačanausko, ne
seniai mirusio Apreiškimo para
pijos vargonininko, brolio parė
dymu velionio muzikinį archyvą 
tvarko Liudas Stukas ir Juozas 
Stankūnas. Vertingesnė me
džiaga bus pasiųsta į Chicagos 
Lietuvių Muzikologijos archyvą, 
kuriam vadovauja prof. J. Žile
vičius.

Solistė Irena Stankūnaitė-Sil- 
va su savo vyru dr. J. Silva 
vasaros atostogų metu važinė
jo po Tolimuosius Rytus. Ap
lankė Japoniją, Taivaną, Hong 
Kongą ir kitas žymesnes vieto
ves. Grįžusi namo, Irena studi
juoja Gildos vaidmenį (operoj 
Rigoletto). Šią Verdi operą ruo
šiasi statyti Patersono Operos d- 
ja ir Irenai patikėta pagrindinė 
rolė.

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

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
LIETUVIŲ DIENA 

PIKNIKĄ S—G E G U ŽI N Ė
įvyksta

RUGPIŪČIO 7 d., 1977
PLATTDEUTSCHE PARKE

1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, L.I.

PROGRAMA

1.00 — PARKAS ATIDAROMAS
2:15 — VĖLIAVŲ IŠKĖLIMAS, HIMNAI

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

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

4:30 — TAUTINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMĄ 
išpildo

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

5:00 — ŠOKIAI — GROJAMI J. KASLAS ORKESTRUI

7:00 — LAIMĖJIMAI — LOTERIJOS

Auka $3 Studentams $2 Vaikams nemokamai

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME

Vilija, muz. Liudo S tuko 
vadovaujamas moterų kvartetas, 
liepos 17 sėkmingai d ainavo dr. 
J. S tuko vadovaujamos Lietuvos 
Atsiminimų radijo programos 
gegužinėj. Kvartetas taip pat 
dainuos ir Lietuvių dienoj Lake- 
wood, Pa. Abiejom progom pla
tinama ir naujai kvarteto įdai
nuota plokštelė.

Solistė Ona ir Jonas Zubavi- 
čiai atostogų metų lankėsi Euro
poj. Po poros savaičių poilsio iš
vyko į Sunny Hills, Fla., tvar
kyti savo nuosavybę. Jiedu 
ruošiasi netrukus ten 
statyti namą ir persikelti gy
venti, kai tik sulauks pensijos.

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

10 METŲ KAIP MIRĖ
LIETUVOS GEN. KONSULAS 

V. STAŠINSKAS
Liepos 15 suėjo 10 metų, kaip 

mirė Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke Vytautas Sta
šinskas.

Buvo gimęs 1906 Kaune. Lie
tuvos užsienio reikalų ministe
rijoj pradėjo dirbti nuo 1932. 
Nuo 1935 ėjo pareigas užsieny. 
Iš pradžių Belgijoj, o 1939 buvo 
paskirtas į Lietuvos gėn. konsu
latą New Yorke.
Mirus gen. konsului Jonui Bud
riui, Lietuvos diplomatijos šefas 
Stasys Lozoraitis 1964 spalio 1 
V. Stašinską paskyrė Lietuvos 

gen. konsulu New Yorke. Po 
Vytauto Stašinsko mirties Lietu
vos gen. konsulu yra Anicetas 
Simutis. (Elta)

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

■v

Th Is announcement Is neither an offer to sali nor a sol Ic Itation of an offer to buy any of these securlties 
The offfer Is made only by the Offering Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

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