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Savaitės i 
; įvykiai Į

Sov. S-gai pasiūlius Belgrado 
konferencijai tam tikrų nuolai
dų, tikimasi, kad čia bus su
rastas sprendimas dėl tolimes
nės šios konferencijos eigos. Pa
gal sovietų pasiūlymą konferen
cijos komitetų diskusijos turėtų 
baigtis gruodžio 9, o visos kon
ferencijos darbai — gruodžio 
15. Jei tuo metu konferencijos 
darbotvarkė nebūtų užbaigta, 
siūloma sušaukti konferencijos 
antrąją sesiją nuo sausio 15 
iki vasario 15.

Š. Korėja įsteigė 50 mylių 
jūros karinę zoną, į kurią bū
sią draudžiama be leidimo 
įplaukti ar įskristi svetimiem 
laivam ir lėktuvam. JAV pa
reiškė šios zonos nepripažįstan
čios, o P. Korėja, bandydama 
Š. Korėjos nusistatymą, pasiuntė 
į šioj zonoj esančią P. Korė
jos valdomą salą keleivinį keltą 
su keliais šimtais keleivių. Kel
tas salą pasiekė be nuotykių.

Valst sekr. Cyrus R. Vance 
išvyko tartis su arabų ir Iz
raelio valstybėm dėl taikos Art. 
Rytuose. Nebūdami tikri, ar pa
vyks sušaukti Ženevos konfe
renciją, Vance ir Egipto prez. 
Anwar el-Sadat sutarė rugsėjo 
m. sušaukti Art. Rytų valstybių 
už s. reik. min. pasitarti dėl kon
ferencijos paruošiamųjų darbų. 
Izraelis šiam žygiui pritaria, bet 
Sirija atmetė.

Sutikęs kongreso pasipriešini
mą, prez. Carter nutarė atidėti 
radaro lėktuvų pardavimą 
Iranu i.

Įvairiuose Izraelio miestuose 
padažnėjo arabų vykdomi bom
bų sprogdinimai.

Sov. Sąjunga pasiuntė į At
lanto vandenyną net 89 povan
deninius laivus, kuriuos lydi pa
viršiaus karo laivai ir tolimojo 
skridimo lėktuvai, ir Nato pa
jėgos turi daug vargo juos sek
ti. Normaliai Sov. S-ga Atlan
to vandenyne laikydavo tik 7 
po v. laivus.

Prez. Carter surengė priėmi
mą abiejų delegacijų derybom 
dėl Panamos kanalo ateities da
lyviam ir pasiuntė Panamos 
prez. Omar Torrijos Herrera 
asmeninį laišką, įspėdamas jį 
nelaukti didesnių JAV nuolai
dų.

Karinė Peru vyriausybė pra
nešė, kad kitais metais bus iš
rinktas konstitucinis parlamen
tas, ir krašto valdymas iki 
1980 bus perleistas civilinei 
vyriausybei.

Konfliktai tarp buv. ir esamų 
Sov. S-gos sąjungininkų (Egip
to, Sudano, Libijos, Etiopijos 
ir Somai įjos) išmušė Sov. S- 
gos Afrikos politiką iš vėžių 
ir ji kol kas nesuranda būdų 
konfliktam likviduoti.

Sirijos kariniai daliniai, vykdą 
paliaubų priežiūrą Libane, ap
supo kai kurias palestiniečių 
stovyklas Libane, reikalaudami 
atiduoti sunkiuosius ginklus ir 
bandydami prižiūrėti stovyklų 
vidaus tvarką.

V. Vokietijos anarchistės mo
terys įsiveržė į bankininko 
Jurgen Ponto vilą ir jį nužu
dė. Viena teroriste Sosanne 
Albrechts buvo atpažinta, bet 
pasislėpė, Eleonore Maria Po- 
ensgen buvo sulaikyti, o kitos 
yra dar ieškomos.

Kroatijos komunistų partijos 
CK narys Marko Bezer pripa
žino, kad Kroatijos kalėjimuose 
yra laikoma 201 politinis kali
nys ir dar kiti 127 buvę nu
teisti, bet nepradėję bausmės 
atlikti. Manoma, kad ten yra 
per 600 polit. kalinių.

R. Vokietijos poetą Sarah 
Kirsch pasiprašė leidimo emig
ruoti.

UŽKLIUVO IR VELYKŲ APEIGOS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 27

Kauno arkivyskupijos kurijai 
kun. Juozo Vaicekausko, gyv. 
Grinkiškyje, Radviliškio rajone, 
pareiškimas.

1977 kovo 17 buvau iškvies
tas pas Radviliškio rajono vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotoją Alfredą Krikšta- 
ną. Mane nusivedė į 22 kabi
netą, kuriame susirinkusi spe
ciali komisija, susidedanti iš 
komisijos pirmininko A. Krikš- 
tano, narių — Radviliškio rajono 
laikraščio “Komjaunimo aušra” 
redaktoriaus Antano Mikelio, fi
nansų skyriaus vedėjo Vaišu- 
čio, Petro Vaičiūno ir Valen
tino Palūno, apkaltino mane, 
kad aš organizavęs vaikų susi
rinkimą 1976 metų Velykų nak
tį Pašušvio bažnyčioje, parašęs 
vaikam pakvietimus, kad pas 
mane į namus lankosi moks
leiviai ir moksleivės.

1976 metų Didįjį Šeštadienį, 
pasibaigus vakarinėm pamal
dom Grinkiškio bažnyčioje, nu
ėjau į Pašušvį. Apie 22 vai. 
įėjęs į Pašušvio bažnyčią, radau 
ją pilną suaugusių, vaikų ir 
jaunimo. Kaip žinote, Pašušvio 
bažnyčia neturi savo kunigo. 
Žmonės kantriai manęs laukė 
net kelias valandas. Iki 24 vai. 
klausiau išpažinčių. Po to pra
sidėjo Didžiojo Šeštadienio

New Yorko miesto burmistras Abraham Beame paskelbė Pavergtų tautų proklama
ciją. Iš k.: dr. Ivan Docheff, Horst Uhlich, dr. Bronius Nemickas, pavergtųjų vardu 
kalbėjęs, burmistras Beame, Thomas Cuite, miesto valdybos viceprezidentas, John 
Kosiak, Helen Kulber. Nuotr. Charles Binkins

Vykstant susirėmimam tarp 
Egipto ir Libijos karinių dali
nių, sovietų lėktuvnešis Mask
va buvo sustojęs tarptaut. van
denyse prieš Aleksandriją, o jo 
malūnsparniai trukdė Egipto ka
rinių dalinių susižinojimą.

Turkijos parlamentas pareiškė 
pasitikėjimą min. pirm. Suley- 
man Demirel sudarytai vyriau
sybei.

JAV senatas atmetė prez. Car
ter siūlymą finansuoti iš vals
tybės iždo senatorių rinkimo 
išlaidas.

JAV kongresas pritarė prez. 
Carter siūlymui steigti Energi
jos d-tą, bet atmetė d-tui tei
sę reguliuoti natūralinių dujų 
kainas ir įsteigė tam reikalui 
specialią 5 asmenų komisiją.

Somalijos partizanai kontro
liuoja 85 proc. Etiopijai pri
klausančios Ogaden srities teri
torijos ir pradėjo pulti pagrin
dines Etiopijos pozicijas.

Buv. Kinijos kar. štabo v-kas 
Huang Ke-cheng, per dešimt
metį kentęs politinę panieką, 
buvo reabilituotas.

JAV senatas, nesitikėdamas 
suorganizuoti daugumą, vėl ati
dėjo genocido konvencijos tvir
tinimą.

pamaldos ir tęsėsi iki 2 vai. 
nakties. Pamaldom pasibaigus, 
žmonės nesiskirstė, laukė Pri
sikėlimo apeigų. Vidurnaktį ne
buvo ir autobuso. Motinos ėmė 
manęs prašyti, kad leisčiau 
'bent mažesniem vaikam pernak
voti ant grindų Pašušvės baž
nyčios komitetui priklausančia
me name. Pačios motinos pri
nešė šiaudų, suguldė savo vai
kus ir, sugrįžusios į bažnyčią, 
meldėsi iki ryto. Tai labai ne
patiko Pašušvio ateistam. Visus 
vaikus, kurie naktį buvo baž
nyčioje, mokyklos direktorė 
Jadvyga Baltrai tienė privertė 
parašyti pasiaiškinimus. Kai ku
rių vaikų pasiaiškinimus man 
perskaitė komisijos pirmininkas 
Krikštanas.

Komisijos pirmininkas man 
įrodinėjo, kad aš pažeidęs tary
binius įstatymus, kad visus vai
kus turėjau išvaryti iš bažny
čios. Jam pritarė komisijos na
riai. Kai bandžiau aiškinti, kad 
aš, kunigas, neprivalau žmonėm 
aiškinti tarybinių įstatymų, kad 
neturiu teisės išvaryti vaikų iš 
bažnyčios, komisijos nariai ėmė 
mane visaip įžeidinėti. Ypač 
viešai savo neapykantą rodė 
Antanas Mikelis. Jis įrodinėjo, 
kad kunigai nesilaiko celibato, 
kad ir aš esu tas pats, kaip 
ir kiti. “Iš kur jūs žinote, juk

Prancūzijos plėšikai pagrobė 
sunkvežimį su 3.5 mil. tik ką 
nukaltų monetų.

AIDAS IŠVYKO 
Į PIETŲ AMERIKĄ
Hamiltono mergaičių choras 

Aidas rugpiūčio 6, šeštadienį, 
5:25 vai. vak. Air Canada oro 
linija išvyko iš Toronto į Pie
tų Ameriką. Choras koncertuos 
Argentinoj, Urugvajuj, Brazi
lijoj, Venecueloj ir Kolumbi
joj. Pirmasis koncertas įvyks 
rugpiūčio 7 Buenos Aires 
Odeon teatre. Šis teatras yra 
Buenos Aires miesto centre ir 
talpina apie 1000 žiūrovų.

Gastrolėse dalyvauja 32 cho
ristės. Su vadovais ir kartu ke
liaujančiais vyresniaisiais as
menimis, išvyko 47 asmenų gru
pė. Chore normaliai dainuoja 
50 mergaičių su viršum, tačiau 
dėl finansinių problemų išvyko 
tik 32. Choro vadovybė dar 
vis tikisi sulaukti paramos iš 
JAV LB apylinkių, organizaci
jų ir pavienių aukotojų. Ligi 
dabar stambiausia parama buvo 
gauta iš PLB v-bos, kuri gast
roles parėmė 2,500 dol. suma. 

aš pas tamstą išpažinties nei
nu?” — paklausiau jo. Po ma
no klausimo sekė komisijos na
rių juokas ir pasityčiojimai. Be 
to, A. Mikelis tardė mane, ko
dėl atleidau Pašušvio bažnyčios 
vargonininką. Kodėl iš Kauno 
atvažiuoja skalbėja. Kišosi į baž
nyčios reikalus pačiu grubiau
siu būdu, po kiekvieno mano 
atsakymo visaip tyčiodamiesi. 
Komisijos narys Petras Vaičiū
nas šaukė ant manęs, kad aš 
atidaręs vieš uosis namus, komi
sijos pirmininkas A. Krikštanas 
bandė nuraminti besityčiojan
čius kolegas, bet šie neklausė. 
Kai bandžiau teisintis, komisi
jos narys Vaišutis šaukė: “Nu
tilk!” A. Mikelis tardė toliau 
klausdamas, kokiu būdu užsie
nio spaudoje pasirodė straips
nis apie Pašušvio tikinčiųjų per
sekiojimus. Man grasino, kad 
aprašysiąs laikraštyje, perduo- 
siąs prokuratūrai.

Komisijai priminiau, kad ne
kartą rašiau, kad ateistai per
sekioja Pašušvio ir Grinkiškio 
tikinčiuosius, grasina kunigui, 
bet negavau jokio atsakymo. 
Priminiau, kad 1977 kovo 13, 
išėjus iš Pašušvio bažnyčios, ti
kintieji skundėsi, kad J. Balt- 
raitienė nesiliauja persekiojusi 
vaikų, kad mokykloje tėvų su- 

(nukelta į 2 psl.)

VLIKo SEIMAS 
FLORIDOJ

Vliko seimą sudaro Vliko 
partijų ir rezistencinių organi
zacijų deleguoti atstovai (po 
tris). Be jų, patariamuoju bal
su, gali dalyvauti Lietuvos dip
lomatinės tarnybos, Vliko tary
bos bei valdybos, Tautos Fon
do valdybos, Lietuvos Laisvės 
komiteto bei Lietuvos delega
cijos Pavergtųjų Europos tautų 
seime, Pasaulio LB ir Altos 
valdybų nariai. Be to, seime 
gali dalyvauti Vliko valdybos 
ar seimo atstovų kviestieji as
menys. Paprastai seime daly
vauja apie 80 asmenų, neskai
tant vietos lietuvių — svečių.

Pagal tradiciją, Vliko seimas 
vyksta vis kitoj vietovėj. Be 
New Yorko, posėdžiauta Bos
tone, Cle ve landė, Chicagoj, 
Detroite, Washingtone, Toron
te. 1977 seimą Vliko valdyba 
nutarė šaukti St. Petersburge, 
Floridoj gruodžio 3-4. Prel. J. 
Balkūnas, kuris žiemos mėne
siais gyvena Floridoj, yra su
tikęs sudaryti komitetą seimo 
paruošiamiem darbam atlikti.

(Elta)

— Literatūros muziejai Lietu
voj. 1976 pačioj pabaigoj išleis
ta kelių autorių parašyta brošiū
rėlė “LTSR literatūros muzie
jus ir jo filialai”, iš kurios su
žinom, kad pagrindinis literatū
ros muziejus yra įkurtas buvu
siuose Maironio namuose, Kau
ne, prie Rotušės aikštės. Mu
ziejus buvo įkurtas nepriklauso
mos Lietuvos laikais (1936) bu
vusiame Maironio bute, 1955 
muziejui užimti visi rūmai, o 
Maironio butas paliktas tik Mai
ronio muziejui, kuriame palikta 
beveik viskas taip, kaip buvo 
Maironiui gyvam esant. Kiek 
okupantai gerbia didįjį lietuvių 
poetą, matyti iš Saugumo įsaky
mo iš sodelio pašalinti Marijos 
statulą, Maironio sesers pastaty
tą poeto atminimui. Iš viso lite
ratūros muziejuj esama 25 kam
barių. Juose sutelkta per 40,000 
eksponatų: rankraščių, laiškų, 
knygų, vertimų, periodikos. Į 
muziejų organizuojamos moks
leivių ekskursijos. Keista, kad 
ten daromos net pionierių suei
gos. Šio pagrindinio muziejaus 
žinioj yra ir keli mažesni mu
ziejai. Palemone, buvusiuose 
Bučų namuose, yra įrengtas 
Salomėjos Nėries muziejus. Na
mai per karą smarkiai nukentė
ję, tai ir S. Nėries buitinės ap
linkumos maža kas likę. Litera
tūrinė paroda yra apypilnė. Į 
akį krinta marksizmo-leninizmo 
raštų gausa (gal poetė jų tiek ir 
neturėjo savo knygynėly . . .). 
Liūto dalis atiduota Petrui Cvir
kai. Kaune, Donelaičio gatvės 
Nr. 13, pusrūsio kambary, kur 
P. Cvirka gyveno tik vienerius 
metus, yra įrengta jo buitinė 
studentavimo laikų paroda, o vi
sai jo veiklai yra skirti to paties 
namo pirmas ir antras aukštas. 
Atskiras muziejukas įreng
tas ir rašytojo tėviškėj, Klangių 
kaime, Veliuonos valsčiuj. Bui
tinė Cvirkų šeimos aplinkuma 
sutelkta gyvenamam name, svir
ne ir kluone. Tai daugiau etno
grafiniai rodiniai, mažai ką 
bendra turį su pačiu rašytoju. 
Vinco Mykolaičio-Putino

LAISVĖS 
LIETUVIAMS!

1939 rugpiūčio 23 ir rugsė
jo 28 nacinės Vokietijos Rib- 
bentropas ir komunistinės Ru
sijos Molotovas pasirašė slap
tus protokolus. Susitarta pasi
dalinti Lietuvą, Latviją, Esti
ją ir Lenkiją. Imperialistinės 
jėgos, bet ne teisingumas ir 
teisė laisvai ir nepriklausomai 
gyventi, lėmė šių valstybių 
ateitį.

Netrukus prasidėjęs antrasis 
pasaulinis karas milijonus vo
kiečių ir rusų klaikiose kan
čiose palaidojo. Dviejų impe
rialistų karinė avantiūra palai
dojo ir kitų tautų milijonus. 
Nacinė Vokietija nugalėta ir pa
dalinta. Jos įpėdinė, Vakarų Vo
kietija, net po 33 metų karui 
pasibaigus, skaudžiai junta na
cių žiaurumo pasekmes.

Komunistinė Rusija okupavo 
Lietuvą, Latviją, Estiją, dalį 
Lenkijos, Rumunijos. Rusina, 
naikina jų gyventojus. Išnai
kino Rytų Prūsijos — Mažo
sios Lietuvos gyventojus, kurių 
didžioji dalis buvo mūsų tau
tos vaikai.

Okupuotoj Lietuvoj Stalino 
įpėdiniai ir dabar tūkstančius 
mūsų tautiečių laiko kalėj imuo- 
lageriuos ir tremty. Tačiau blo
gai yra ne vien šiem kaliniam. 
Mūsų tauta neturi, pasakytume, 
nė mažųjų žmogaus teisių: ju
dėjimo laisvės, šeimos narių 
bendro gyvenimo teisės. Komu
nistinių kraštų — Lenkijos, Ru
munijos, Jugoslavijos ir kt. gy
ventojai tūkstančiais lanko vieni 
kitus. Vyksta į Vakarus, priima 
svečius iš Vakarų. Tik komu
nistinė Rusija vos vieną kitą 
išleidžia. Tik ji beprasmiai nai
kina savo aukas. Prisimena Lie
tuvos nepriklausomybės palai
ma. Tada važiavo kur kas no
rėjo. Mažutė Lietuva dėl to 
nesugriuvo. Nesugriūtų nė Ru
sija. Tai beprasmis lietuvių 
kankinimas. (Elta) 

tėviškėj, Pilotiškių kaime, II 
Gudelių valsčiuj, įrengtas labai 
kuklus poeto atminimo muzie
jėlis, rodąs daugiausia poeto jau
nystės laikotarpio šeimos gy
venimo aplinką. Panašus muzie
jėlis įrengtas ir Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus gimtinėj, Subarto- 
nių kaime, Merkinės valsčiuj. 
Kaune, Žemaičių gatvės Nr. 10- 
1, buvusiuose S. Čiurlionienės 
namuose, viename kambary yra 
įrengtas ir Sofijos Čiurlionie
nės-Kymantaitės muziejus. Li
teratūros muziejui priklauso ir 
kalbininko Kazimiero Būgos 
muziejus, įrengtas jo gimtinėj, 
Pažiegės kaime, Dusetų valsčiuj. 
Balio Sruogos muziejus, įreng
tas Kaune, jo buvusiam bute, 
priklauso Kauno viešajai biblio
tekai. Antano Baranausko ir An
tano Vienuolio muziejai Anykš
čiuose tvarkomi nepriklausomai 
nuo pagrindinio literatūros 
muziejaus.

— Į “Spalio garbę” įjungti ir 
Lietuvos kinematografininkai. 
“Literatūros ir Meno” savaitraš
ty Kinematografininkų sąjungos 
sekretorius Jonas Gricius infor
muoja, kad Spalio 60 metų su
kakčiai būsią pagaminti keli pro
pagandiniai filmai: “Spalio ver
petuose” (rež. L. Lazėnas), “Vil
nius — LTSR sostinė” (rež. A. 
Tumas), “Žydėk, Didžiojo Spa
lio jaunyste” (rež. A. Šatkaus
kas), “Liaudies ansambliai” 
(moksleivių festivalis, rež. R. 
Verba), “Šiuolaikinis kaimo gro
žis” (kolūkinė “laimė”, rež. H. 
Mikalauskas) ir dar keli propa
gandiniai filmai, jau anksčiau 
pradėti gaminti (apie J. Vareikį, 
Sodybų tuštėjimo metas ir kt.)

— Pagal tenykštę spaudą, Lie
tuvoj į pirmaeilius režisorius iš
kyla Gytis Padegimas. Į save jis 
atkreipė dėmesį, Jaunimo teat

re pastatydamas A. Čechovo 
pjesę “Tragikas per prievartą”. 
Bet savo neeilinius gabumus jis 
parodęs Šiaulių dramos teatre 
pastatytais veikalais: Garsijos 
Lorkos “Donja Rosita” ir ypač 
A. Strindbergo “Freken Julija”. 
Rašoma, kad jaunas režisorius 
sugeba kurti poetinį kamerinį 
teatrą.

— O. Milašiaus “Lemiuelio 
išpažintį” iš prancūzų kalbos iš
vertė poetas Albinas Žukauskas 
(Kultūros Barai nr. 5).

Pr. N.

BAŽNYTINĖ 
STATISTIKA

Tik ką paskelbtas naujasis 
Bažnyčios Metraštis praneša, 
kad katalikų skaičius pasaulyje 
yra pasiekęs 717 milijonų, tai 
yra netoli penktadalio visų že
mės gyventojų, kurių yra 
3,942,316,000.

Pagal šį Metraštį, kurį išleido 
Bažnyčios Statistikos Centras 
Romoj, 1975 buvo įsteigta 5,450 
naujų pastoracinių centrų, kaip 
parapijų, misijų stočių ir t.t. To
kiu būdu dabar tokių pastoraci
nių centrų pasaulyje yra iŠ viso 
320,880. Pastovių dijakonų skai
čius nuo 1,993 padidėjo iki 
2,680.

Naujasis Statistikos Metraštis 
rodo vis didėjančius novicijų - 
kandidatų į vienuoliškąjį gyve
nimą — skaičius. 1973 buvo 
7,670 novicijų, 1974 — 7,700, o 
1975 pabaigoj novicijų skaičius 
pasiekė 7,900. e

Žymus yra Bažnyčios vaid
muo auklėjimo bei mokslinimo 
srityje. Katalikų bendruomenių 
išlaikomose vidurinėse mokyk
lose 1974 buvo 9,270,000 moks
leivių. Metais vėliau jų skaičius 
pasiekė devynis ir pusę milijo
no. Aukštesniuosiuose katalikų 
institutuose, studentų skaičius 
1975 padidėjo aštuonesdešimčia 
tūkstančių, pasiekdamas aštuo
nis šimtus tūkstančių.

Katalikų universitetuose 1974 
46,000 studentų studijavo baž
nytinius mokslus ir apie 710,000 
studentų buvo pasaulinių moks
lų fakultetuose. Per 12 mėnesių 
bažnytinius mokslus studijuo
jančių asmenų skaičius padidėjo 
dviem tūkstančiais, ir pasaulie
čiai studentai katalikų universi
tetuose padaugėjo devynias- 
dešimčia tūkstančių.
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Savaitės 
įvykiai

LIETUVOS OKUPACIJA 
TOLIAU NEBETOLERUOTINA

Sacharovo podukra Tatjana ir 
jos vyras fizikas Jefrem Janke- 
levič su jų vaikais gavo vizą 
emigruoti į Izraelį, bet jie ti
kisi įsikurti JAV ir dirbti Mas- 
sachusetts technologijos insti
tute.

Prez. Carter numato sustip
rinti ČIA direktoriaus galią, pa
vesdamas jam kontroliuoti ir 
kitų žvalgybos įstaigų biudže
tus.

Mozambiąue anglies kasykloj 
įvykus sprogimui, buvo užgriau
ta 150 angliakasių ir dėlto ten 
įvyko didelės riaušės, per'ku
rias buvo nužudyti 9 užsienie
čiai.

Buv. Pakistano min. pirm. 
Zulfikar Ali Bhutto ir kiti 15 
politinių vadų buvo paleisti iš 
kalėjimo.

Sov. S-gos užsieniečiam skir
tose krautuvėse pardavinėjama 
ne tik įvairios užsieninės liuk
susinės prekės, bet ir kokiu 
nors būdu į vyriausybės nema
lonę patekusių autorių (Paster
nako, Achmatovos, Mandel
štamo ir kt.) veikalai, kurių so
vietų piliečiam skirtose krau
tuvėse negalima gauti.

Sovietinės Baltgudijos res
publikos žieminių javų derliaus 
suvalymas dėl nuolatinių liū
čių atsidūrė pavojuj.

JAV advokatų gildos delega
cija teigia, kad Izraelis naudoja 
kalinių kankinimus prisipažini
mams išgauti ir pažeidžia oku
puotose srityse arabų žmogaus 
teises.

Savo laiku pagarsėjęs U-2 
žvalgybinio lėktuvo pilotas 
Francis Gary Powers žuvo Ka
lifornijoj malūnsparnio katast
rofoj.

N Y gyventojam ir policijai 
daug rūpesčio sudaro vis dar 
nepagaunamas nežinomas žudi
kas, iki šiol nužudęs 6 ir su
žeidęs 7 jaunuolius.

Kipro prez. arkivyskupas Ma- 
karios, ištiktas širdies smūgio, 
mirė. Jo pareigas eis parlamen
to pirm-kas Spyros Kyprianou.

Nuo 1974 metų pradėję sprog
dinti JAV miestuose padėtas 
bombas Puerto Rico teroristai, 
siekią krašto nepriklausomybės, 
rugpiūčio 3 išsprogdino NY 
dvi bombas, užmušdami 1 ir 
sužeisdami 6 žmones. Kitais 
bombų sprogdinimo grasinimais 
privertė apie 100,000 NY įstai
gų tarnautojų evakuoti pastatus.

Čekoslovakijos vyriausybė 
pakėlė kai kurių prekių kai
nas net iki 50 proc., o kai 
kurių — sumažino.

Rytų Europos komunistinėse 
valstybėse slaptai platinama Is
panijos komunistų partijos vado 
Santiago Carillo knyga “Euro
komunizmas ir valstybė”, kurioj 
aštriai puolamas sovietinis ko
munizmas.

Valst. d-to žiniom, komunis
tam užėmus Kambodiją, ten bu- 
vo nužudyta 1.2 mil. gyventojų.

JAV senatas patvirtino su 
Meksika sudarytą sutartį, pagal 
kurią Meksikos kalėjimuose at
lieką bausmę JAV piliečiai baus
mės laiką galės užbaigti JAV 
kalėjimuose.

Nors Sov. S-ga niekada to 
oficialiai neskelbia, bet jos pre
kybos balansas su vakarų vals
tybėm pr. m. pasiekė 4 b ii. 
dol. deficitą.

Andrei Sacharovas painforma
vo, kad Kieve buvo sumušti 
nuo vaikystės paraližuoto ma
tematiko Grigori Čudovski tė
vai už tai, kad jų sūnus pa
davęs prašymą emigruoti.

Dviejų legislatorių naujos 
rezoliucijos

“Lietuvos ir kitų Baltijos kraš
tų okupacija ilgiau nebetoleruo- 
tina: turim sovietus priversti 
pasitraukti iš tų kraštų, ir tos 
trys respublikos turi atgauti pil
ną laisvę ir nepriklausomybę”, 
— taip kalbėjo kongresmanas 
Ronald A. Sarasin (resp.-Conn.), 
įnešdamas H. Con. Res. 177 
rezoliuciją Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bylos reikalu. Šio le- 
gislatoriaus rezoliucija yra kie
ta ir detali, kaip ir visos ki
tos stipriosios rezoliucijos. 
Anot jo, JAV vyriausybė jau 
seniai turėjo imtis žygių visą 
tą reikalą tinkamai sutvarkyti. 
“Kodėl JAV vyriausybė buvo 
tokia nuolaidi sovietam 1945 
metais? Tada būtų buvę žy
miai lengviau priversti juos pa
sitraukti iš Baltijos kraštų”, — 
kalbėjo toliau kongresmanas R. 
A. Sarasin.

“JAV vyriausybė padarė klai
dą Baltijos kraštų reikalu 1944 
ir 1945 metais; tą klaidą pri
valom atitaisyti, priversdami so
vietus pasitraukti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos”, — kalbėjo 
kongresmanas Joseph P. Ad- 
dabo (dem.-N.Y.), įnešdamas H. 
Con. Res. 292 rezoliuciją į JAV 
kongresą. Kongresmano J. P. 
Addabbo rezoliucija yra tokio 
pat turinio, kaip ir kongresmano 
R. A. Sarasin. Baigdamas savo 
pareiškimą rezoliucijos įnešimo 
proga, R. A. Sarasin pažadėjo

Kongresmanas Ronald A. Sa
rasin (R.-Conn.)

iš savo pusės padaryti viską, 
kad viena iš tų įnešamų rezo
liucijų būtų JAV kongrese pra-

vesta ir vėliau JAV vyriausy
bės realizuota.

Pajudėkim ir mes pilna sparta
Legislatoriai pasiryžę išeiti į 

pilną kovą dėl Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų laisvės ir ne
priklausomybės. Ar mes pasek- 
sim jų pėdomis? Neturėtų likti 
nė vieno geros valios lietuvio, 
kuris vienu ar kitu būdu ne
prisidėtų prie šio darbo! Šiame 
žygy nei darbo rankų, nei ki
tos paramos niekada nebus per 
daug.

Stipriųjų rezoliucijų žygy ini
ciatyvos ėmėsi Rezoliucijom 
Remti Komitetas, kuriame, be 
lietuvių, dalyvauja taip pat lat
viai, estai ir kiti amerikiečiai. 
Visais šio žygio reikalais rašy
kit: Rezoliucijom Remti Komi
tetas, Post Office Box 75893, 
Los Angeles, California 90075. 
Visa informacija (rezoliucijų pa
vyzdžiai, laiškų pavyzdžiai, le
gislatorių sąrašai ir kita) siun
čiama nemokamai. Parašykit 
tam vienetui laišką dar šiandien.

RRK

MALDOS DIENA
SIOUX CITY, IOWA

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., VVoodhaven, 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.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baitrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

LIETUVOS AIDAI
Radijo programa dabar girdi
ma penktadieniais 9:30-11 vai. 
vak., šeštadieniais 8-10 vai. 
vak. 106.3 FM banga WLNR, 
sekmadieniais 9:30-10 vai. 

į ryto AM banga 1230 iš WJOB 
radijo stoties Hammond, ind.
Vedėja K. Brazdžionytė, 2646 
W. 71 St., Chicago, III., 60629.
Tel. 312 778-5374.

■ —.............................................. . ...

Kongresmanas Joseph P. Ad
dabbo D.-N.Y.

Pavergtųjų Tautų savaitės 
proga liepos 17 Šv. Kazimiero 
parapijos lietuviai ir amerikie
čiai meldėsi už pavergtuosius, 
ypač kenčiančius lietuvius Lie
tuvoj, Sibiro koncentracijos 
vergų stovyklose, kalėjimuose, 
psichiatrinėse ligoninėse ir ki
tur.

Liepos 10 vietos klebonas pa
skelbė Maldos Dieną, kviesda
mas visus lietuvius ir kitatau
čius melstis už pavergtuosius 
ir laisvojo pasaulio lietuvius ir 
jų bičiulius, nenuilstamai kovo
jančius dėl Lietuvos ir visų 
pavergtųjų laisvės.

Liepos 17 parapijos biule
tenis lietuvių ir anglų kalbo
mis buvo skirtas žiniom apie 
pavergtą Lietuvą ir Bažnyčios 
persekiojimą Lietuvoj.

Vietos klebonas aukojo dve
jas mišias pavergtųjų intencija, 
o trečiąsias — prel. L.M. Zieg- 
mann, diecezijos kancleris, di
delis kun. Morkūno ir kietuvių 
draugas. Kun. S. Morkūnas pa
sakė keturis pamokslus lietuvių 
ir anglų kalbomis apie paverg
tą Lietuvą ir labai sunkią Baž
nyčios padėtį Lietuvoj.

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai aukojo: kun. S. Morkū
nas — 300 dol. (be to, jis 
dar šiais metais yra aukojęs 
kun. Kazimiero Pugevičiaus 
fondui — 300 dol.); po 50 dol. 
— R. Hamilton, M. Luneckas; 
po 25 dol. — J. Chancey, M. 
Kuncienė, S. Meškauskas, M. 
Strawn; po 20 dol. — B. Re- 
burn, E. Rudonienė, J. Ulans- 
kas, K. Žolpys; 12 dol. — B. 
Plaušinaitis; po 10 dol. — J. 
Cicėnas, A. Laudanskas, F. Py- 
rek, P. Strazdas, A. Žvirgždi- 
nas; po 5 dol. — W. Augus
tinas, J. Dičpetrienė, W. Dod- 
son, W. Calhoun, J. McGennis, 
H. Muth, C. Rickord, J. Uk- 
nis, C. Vakulskas, J. Yorkus, 
B. Žibąs, J. Zink.

Kun. S. Morkūnas, asmeniškai 
lankydamas parapiečius, su
rinko 318 dolerių. Viso surinkta 
ir pasiųsta L.K.R. Šalpai 1,020 
dolerių iš mažytės parapijos, tu
rinčios 105 šeimas, iš kurių 
parapiečiai yra paprasti darbi
ninkai, 60 procentų pensininkai.

Korespondentas

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

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Siiver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

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

VISŲ MŪSŲ ŽYGIS
Jau liko mažiau kaip du mė

nesiai iki Pabaltiečių Žygio už 
Žmogaus Teises demonstracijų. 
Visi lietuviai jau turėtų nu
spręsti, kad važiuos į demonstra
cijas, padės vietiniam komite
tam arba pinigine parama.

Demonstracijos vyksta rugsė
jo 24. Šis ltūkas yra labai svar
bus, nes rugsėjo gale — spalio 
pradžioj prasideda Belgrado pa
grindinė konferencija. Tad yra 
puikus laikas vėl iškelti į vie
šumą Žmogaus Teisių laužymą 
Baltijos kraštuose; parodyti pa
sauliui ir ypač tiem, kurie da
lyvavo Helsinky, o dabar Bel
grade, kad Sovietų Sąjunga lau
žo Europos saugumo konferen
cijos paskutinįjį aktą — Žmo
gaus Teisių proviziją. Taip pat 
bus priminta, kad mum svar
bus Baltijos kraštų likimas, kad 
jie buvo prievarta inkorporuoti, 
ir tuo bus reikalaujama, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija būtų 
nepriklausomos.

Pasaulio, JAV ir Kanados Lie

tuvių Bendruomenės, taip pat 
LJ Sąjungos, Altą ir Vlikas pri
taria šiam žygiui ir jį remia. 
Neseniai buvo išspausdintas jų 
“Atsišaukimas į lietuvių visuo
menę”.

Pabaltiečių Žygis už Žmogaus 
Teises yra visų pabaltiečių žy
gis. Jis nėra vien tik jaunimo 
ar suaugusių žygis. Mes visi 
esam lietuviai, ir visiem turi 
rūpėti žygio pasisekimas!

Kiekvienoj didelėj lietuvių 
kolonijoj, rytuose ir vidurvaka- 
riuose, jau įsisteigė ar steigia
si vietiniai demonstracijų ko
mitetai. Netrukus tie komitetai 
prašys jūsų pagalbos. Neatsisa
kykit padėti! Pabaltiečių Žygio 
už Žmogaus Teises demonstra
cijų pasisekimas yra visų lietu
vių, latvių ir estų bendras rei
kalas .

Lauksim visų VVashingtone 
rugsėjo 24.
Pabaltiečių Žygio už Žmogaus 

Teises egzekutyvinis 
darbo komitetas

Pabaltiečių žygio už žmogaus teises egzekutyvinio komiteto 
nariai: Jonas Marcišauskas, Gintė Damušytė ir Rusnė Balt
rušaitytė. Nuotr. Vidos Nukaitės

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

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

i-
NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos Nr. 27
(atkelta iš 1 psl.) 
sirinkimo metu draudė vaikus 
vesti į bažnyčią, sakė, kad mane, 
kunigą, sutvarkysianti. Komisi
jos narys Antanas Mikelis su
šuko: “Ir sutvarkysim, būsi iš
keltas!”

Neįmanoma aprašyti visko. 
Gana ilgai mane mokė ir barė, 
tyčiojosi, kaip tik jiem patinka. 
Galų gale paskelbė sprendimą: 
įspėjimas. Įspėjo, jei nesiliau
siu pažeidinėjęs tarybinių įsta
tymų, būsiu griežtai nubaustas. 
Priminė mano padarytus “nusi
kaltimus” Balninkų ir Pajiesio 
parapijose.

Jeigu šitaip elgiasi ateistų 
grietinėlė, viršūnės, tai galite 
įsivaizduoti, kaip elgiasi eili
niai ateistai su tikinčiaisiais ir 
kunigu Grinkiškyje ir Pašušvy
je. Apie tai pasakojau savo drau
gam kunigam. Netylėsime!

Kreiptis į Religijų reikalų įga
liotinį prie LTSR ministrų Ta
rybos nėra prasmės, nes ma
nau, kad minėta komisija vado
vavosi Tumėno nurodymais. Kai 
priminiau, kad kreipsiuosi į Re
ligijų reikalų įgaliotinį, nes ne
padariau jokio nusikaltimo, ko
misijos nariai tik nusijuokė.

Pranešu Kauno arkivyskupi
jos kurijai, kad aš, kaip kuni
gas, negaliu pilnai atlikti savo 
pareigų Grinkiškio ir Pašušvio 
bažnyčiose dėl nuolatinio ateis
tų kišimosi į bažnyčios reikalus, 
dėl asmeninių persekiojimų ir 
grasinimų.

Kun. J. Vaicekauskas
1977. II 1.22
Gri ūkiški s

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto VVHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-2554th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tasolino

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

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

KVECAS
JONAS

19 3 3 + 1976

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ Kaina iš New Yorko

838 dol.
rugsėjo 18

2 SAVAITĖS

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

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

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Sveikinam Lietuvos vyčius
Sunkiaisiais laikais Vincas 

Kudirka rašė, kad, eidamas per 
tėvynės dirvonus, randa daug 
piktžolių, ir apgailestavo, kad 
reikia apie jas rašyti. Daug 
Ii nksmiau yra ką gera, gražaus 
pastebėti ir visa burna apie 
tai prabilti.

Lietuviškame gyvenime šią 
vasarą gausu įvykių, kurie 
verti visa burna minėti. Tarp 
jų su malonumu galima pažy
mėti rugpiūčio 17-21 Providen
ce, R. I., įvyksiantį Lietuvos 
vyčių seimą. Lietuvos vyčiai 
mažiau viešai garsinasi, nei jų 
darbai to verti.

Lietuvos vyčių iniciatorius, 
ilgametis jų . pirmininkas buvo 
Mykolas A. Norkūnas, atvykęs 
į Ameriką 1892 (gimęs 1869 
gruodžio 1 Krūminės km., Tra
kų apskr., miręs 1951 balandžio 
1 Lawrence, Mass.). Jo mintis 
sukurti lietuvių katalikų jauni
mo organizaciją rado pritarimo 
steigiamajame seime Lawrence. 
Jau pirmais metais buvo 12 
skyrių su 700 narių. Apyskai
tose 1926 minimas narių skai
čius apie 3,000, o 1953 mini
mi 49 skyriai. Per Lietuvos 
vyčių organizaciją perėjo didžio
ji dalis iškiliausių Amerikos lie
tuvių katalikų, vyrų ir mergai
čių.

Lietuvos vyčių organizacija 
buvo aktyviai ištikima Amerikai 
ir Lietuvai. Kai Amerika įstojo 
į pirmąjį pasaulinį karą, Lietu
vos vyčiai raštu pareiškė pre
zidentui Wii šonui savo pasiry
žimą ginti “Amerikos vėliavą”. 
Tai nebuvo tada populiaru tarp 
“internacionalistų”, kurie ra
gino boikotuoti “karą”. Antrojo 
pasaulinio karo metu, bene 
1945, randam minimus Lietuvos 
vyčius Amerikos kariuomenės 
tarnyboj.

Lietuvos vyčiai Lietuvai iš
tikimybę rodė simboliniais 
ženklais ir realiais darbais: 1919 
nupirko aukso kardą Lietuvos 
kariuomenės tuometiniam vadui 
generolui Žukauskui; organiza
vo ekskursijas į nepriklausomą
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Atrodė, kad ir 
Petras jai prie širdies, nors ge
resniam susipratimui jam dar ir 
labai daug žodžių trūko. Vienu 
tarpu, kai komplikuotesnę mintį 
man teko persakyti, ji nusijuo
kė, kad reikale pati greičiau 
išmoktų lietuviškai, negu jis 
vokiškai. Bet į Ameriką Hildė 
labai norėjo važiuoti. Nors ir 
tučtuojau. Ji net ir angliškai 
jau neblogai graibėsi.

Taip ir persiskyrėm. O Čia, 
pasirodė, buvo visiškai nesunku 
rasti, kas sudaro sutartį. Taip aš 
nesunkiai išlaikiau žodį, ir juo
du netrukus atsekė mane.

Aš tada jau buvau įsisukęs į 
mažą fabrikėlį. Karo metu jame 
dirbo uniformines sagas, pas
kum porą metų stovėjo taip sau, 
o dabar keli, susimetę į akcinę 
bendrovę, pradėjo gaminti me
talines dėžutes. Spauste nė vie
no nespaudė, bet gražiai įkalbi
nėjo, kad kiekvienas darbinin
kas įneštų ir savo dalį. Taip visi 
darbininkai jau buvo akcinin
kai. Kai kurie buvo įnešę net po 
tūkstantinę. Sutikau ir aš. Lei
dau išskaityti per savaitę po 
oenkis dolerius. Akcija buvo
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Lietuvą; susirišo artimai su ne
priklausomoj Lietuvoj veiku
siais pavasarininkais. Kai Lietu
vą užgrobė bolševikai, Lietuvos 
vyčių nutarimuose skaitome pa
siryžimus kovoti dėl Lietuvos 
laisvės; 1946 nutarė įsteigti 
“Lietuvos reikalų komisiją”; jai 
vadovavo kun. J. Jutkevičius, 
ir per pirmuosius 20 metų ko
misijos nariai parašė apie 300, 
000 laiškų Lietuvos laisvinimo 
reikalais. Tai milžiniška parama 
Lietuvos laisvės kovai šiame 
krašte, kur taip vertinamas in
dividualus atsiliepimas.

Kultūrinėj srity taip pat ran
dam Lietuvos vyčių tokios 
iniciatyvos kaip 1958 nutarimas 
organizuoti stipendijų fondą 
studentam. Pirmoji Lietuvos 
vyčių stipendija suteikta Algir
dui Budreckiui.

Organizacijos steigėjų karta 
žymia dalimi nuėjo į kapus. 
Faktas, kad atėjo jaunoji karta 
ir tęsia organizacijos darbus, 
daug pasako.

Pasako tai, kad jie, čia gimę, 
išėję į gyvenimą, vis tiek jau
čiasi esą lietuviai, jaučia prie
lankumą ir meilę tėvų kraštui 
ir jo reikalam. Kitas jau ir kal
bėti lietuviškai nebepakalba, 
bet traukia vis tiek į tą patį 
būrį.

Tautiniam priklausymui vis 
daugiau ir daugiau turi reikš
mės laisvas ir sąmoningas žmo
gaus nusistatymas ir apsispren
dimas. Kas nusistato įsilieti į 
kitos tautos gyvenimo būdą, to 
ir netolima jo paties praeitis 
nesulaiko. Kas apsisprendžia 
būti lietuviu, ištikimu tam kraš
tui ir tautai, kuriai priklausė 
jo tėvai, tas, ir tėvų žemės ne
matęs ir net jų kalbos neįkirs
damas, gali jaustis toks pat tos 
tautos narys.

Tokių apsisprendusių ir pasi
ryžusių lietuvių organizuotas 
būrys rinksis kitą savaitgalį į 
Providence. Jais džiaugiasi lie
tuviai. Jais gali džiaugtis ir ame
rikiečiai, kuriem rūpi valstybės 
pažanga.

dešimt dolerių. Kai Petrai atva
žiavo, aš jau buvau keliolikos 
akcijų savininkas.

Kaip daug kas gali pasikeisti 
per dvidešimt trejus metus. 
Sėdžiu Petro kabinete pa
skendęs odiniame fotelyje. Odi- 
numo gal jis ir ne odinis, bet 
medžiaga padaryta taip, kad 
niekaip nuo odos neatskirsi. Sa
ko, ir ilgiausiai užsisėdėjus, net 
ir vasaros karšty, užpakalis ne- 
šlampa. Petras, atsukęs iš sienos 
bariuką, maišo martinį. Sako, 
kad prieš pietus pats geriausias 
gėrimas. Aną sykį minėjau, kad 
džine yra asbesto, o nuo asbes
to žmonės suserga vėžiu, bet jis 
tik nusijuokė. “Mirtis ateina 
kiekvienam savo keliu: vienam 
per džiną, kitam per švariausią 
vandenėlį. Galiu duoti ką kitą, 
jeigu galvoji, kad nuo to rytoj 
kojas į duris ištiesi.”

— Maišyk, ką maišai, — pasa
kiau. — Jeigu tau nepakenkė ligi 
šiol, nepakenks tas vienas kartas 
ir man.

— O ir tu pamėgink dažniau. 
Ne po daug. Po vieną mateliu- 
ką prieš pietus. Pamatysi, ir gal
va bus šviežesnė, ir širdis kitaip

Ateitininkija savo istorijoj turi 
gražią grandinę vadų plačiąja 
to žodžio prasme. Čia rikiuoja-
si prel. Aleksandras Dambraus
kas, prel. Pranas Kuraitis, dr. Pi
jus Bielskus, Vytautas Endziu- 
laitis, dr. Domas Jasaitis, dr. 
Juozas Leimonas, arkivysk. Me
čislovas Reinys, Edvardas Tu
rauskas, ,dr. Pranas Dielininkai- 
tis, dr. Ignas Skrupskelis, dr. 
Vladas Viliamas, Stasys Lūšys, 
prel. Mykolas Krupavičius, Juo
zas Brazaitis, Aleksandras Stul
ginskis ir kiti.

Dvasios vadu per visą nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo 
laiką buvo prel. Pranas Kuraitis, 
o išeivijoj kun. dr. J. Gutaus
kas, kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, kun. J. Kidykas, SJ, kun. 
St. Yla.

Ateitininkų Federacijos tary
bos pirmininkais yra buvę A. 
Micuta, Pr. Dovydaitis, E. Tu
rauskas, J. Urmanas, A. Macei
na (laikinai ėjęs ir Federacijos 
vado pareigas), J. Meškauskas, 
A. Damušis, St. Barzdukas, kun.
G. Kijauskas, S J.

Čia trumpai prisimenam ofi
cialiuosius Federacijos vadus, 
kurie su savo valdybomis vaira
vo Ateitininkų sąjūdį per 66 me
tus.

Pranas Dovydaitis
1919 įvykusioj studentų ir 

moksleivių ateitininkų konfe
rencijoj išrinkta Lietuvos ateiti
ninkų centro taryba, o 1921 
jos vardas pakeistas į vyriau
siąją ateitininkų tarybą, kurios 
pirmuoju pirmininku išrinktas 

Prof. Stasys Šalkauskis, ateitininkų ideologas, buvęs Ateiti
ninkų Federacijos vadas. Dail. Ados Korsakaitės lino raižinys.

veiks. Man reikia ir vieno, ir ki
to, todėl ir paim inėju. T ik po ma
žiuką. Ir tik po vieną prieš pie
tus.

Pripylė taures ir vėl užvėrė 
duris.

— Nemėgstu atviro baro na
muose — karčiama kvepia. No- 
rąjo padaryti ir man. Kai namą 
stačiau, siūlė įtaisyti su visokiais 
sifonais, su visokiais mygtukais, 
bet man taip geriau. Liepiau 
lentynas įtaisyti už sienos, o čia 
tokį uždarymą, kad niekas nega
lėtų suprasti, jog sienoje durys. 
Iš mažens taip įpratau: tėvas alų 
kamaroj laikydavo. Nors apie 
kultūrą ir nieko neišmanau, bet 
smagiau, kai čia kabo paveiks
las, o ne rietuvė butelių, — nu
sišypsojo pažiūrėjęs į sieną, ku
rioje kabojo, ne, ne kabojo, 
bet buvo tvirtai pritaisytas Ka
siulio paveikslas.

— Tur būt, jo dar ir nema
tei. Hildė iš Paryžiaus parvežė. 
Buvo nuvažiavusi aplankyti ma
mos, tai grįždama ir pasuko į 
šoną. Galėjo parvežti kokio vo
kiečio ar prancūzo. Bet nepar
vežė. Parvežė Kasiulį. Gal ko 
gera pažįsti?

— Pažinau, kai dar meno mo
kyklos mokinukas buvo. Tada 
jau buvo gabus.

— Matai, o dabar Paryžiuje 
sėdi ir, sako, gerai uždirba. Ir čia 
štai jo paveikslas Petriuko gėri
mus saugo, — nusijuokė. — Tik 
to nepasakyk Hildei, Ji tuoj nu
plėš ir į salioną nusineš. O čia 
jis pritinka. Žmonės sudėlioti iš 

Pranas Dovydaitis, o moksleivių 
pirm. Juozas Leimonas ir stu
dentų Domas Jasaitis. 1925 
Kongresas pakeitė statutą, ir ta
rybą sudarė 5 nariai (mokslei
vių, studentų ir sendraugių są
jungų pirmininkai, generalinis 
sekretorius ir vyriausias vadas). 
Vadu išrinktas Pranas Dovydai
tis. Šios struktūros Ateitininkų 
Federacija nėra pakitusi iki pat 
šio devintojo kongreso. Jos tiks
lai derinti mokslus einančio lie
tuvių katalikų jaunimo ir sen
draugių organizuotą veikimą, 
Vadovaujantis “visa atnaujinti 
Kristuje” principu.

Pagal Chicagoj įvykusio V-jo 
kongreso priimtąją konstituciją, 
Federacijai vadovauja valdyba, 
renkama penkeriem metam (va
das, penki nariai ir generalinis 
sekretorius). Valdyba turi vy
riausią vykdomąją galią. Ateiti
ninkų Federacijos vyriausias 
sprendėjas yra jos kongresas.

Pirmasis Ateitininkų Federa
cijos vadas, laikomas ir ateiti
ninkuos tėvu, Pranas Dovydai
tis gimė 1886 Višakio Rūdos pa
rapijoj, Marijampolės aps. Bai
gęs teisę Maskvoj, studijavo 
gamtos, filosofijos ir religijų is
torijos mokslus. Moksliniais 
klausimais pradėjo rašyti dar 
studentavimo laikais. Redagavo 

“Viltį”. Pradėjo leisti ir reda
gavo, dažnai pats didžiausią dalį 
prirašydamas, “Ateitį”, “Lietu
vos mokyklą”, “Naująją vaidi
lutę”, “Kosmos”, “Logos”, “So- 

tokių palaidų kauliukų. Ar ne? 
Rodos, paliesk ir tuoj pabirs. 
Mama sakydavo, kad girtuoklių 
kaulais visi keliai grįsti. Kasiu
lis, matyti, juos surankiojo ir vėl 
į žmones sulipdė.

— Ar nepridėdavo, kad į pra
garą?

— Gal ir į pradarą. Tikrai ne
beatsimenu. Žinoma, kad ne į 
dangų. Tur būt, sakydavo, kad į 
pragarą. Kaip juokingai išeina, 
kai vieną žodį pameti. Vis tiek 
išeina, nors ir kiek kitaip. Kal
ba ne mašina. Ją galima pa
kreipti ir šiaip, ir taip. O tie 
palaidi kauliukai girtam tikrai 
gali pritikti. Vaikšto sau pabarš- 
kėdamas. Bet kodėl į pragarą? 
Ar danguje tiek kentėjusiam jau 
vietos nebebūtų?

Pro praviras kabineto duris į- 
slinko kepsnio kvapas ir su
stojo ties nosim, sukeldamas sei
lių potvynį. Jam nuplauti 
sriūbtelėjau martinį. Buvo 
stiprus, grynas džinas, tik kiek 
pakvipintas vermutu.

— Vyriškas, — pasakiau.
— O kas mudu? Kerplėšos? 

—nusijuokė Petras ir įsmuko į 
kitą fotelį.

Prieš dvidešimt dvejus metus 
sunku buvo gauti ne tik butą, 
bet ir padoresnį kampą. Tada iš 
savo šeimininkės, našlės, kaip 
tada man atrodė, išsiplėtusios 
visame dideliame name, išpra
šiau Petrams kambariuką pa
lėpėje. Jis buvo nešildomas, bet 
gegužės mėnesyje tos šilumos 
ne kiek ir bebuvo reikalinga. 

ter”, buvo Lietuvių Enciklo
pedijos viceredaktorius. Dauge
lio straipsnių bei studijų auto
rius pedagoginiais, religijų isto
rijos, literatūros, istorijos, gam
tos, filosofijos, geografijos ir ki
tais klausimais.

Buvo mokytojas, gimnazijos 
direktorius, vėliau Kauno uni
versiteto profesorius, Katalikų 
Mokslo Akademijos akade
mikas, Lietuvos Tarybos narys, 
Nepriklausomybės akto sig
nataras. Lietuvos vyriausybės 
ministeris pirmininkas, darbi
ninkų organizatorius. 1911 išlei
do “Ateitį”, paskelbęs pirmąją 
ateitininkų deklaraciją. Nepri
klausomos Lietuvos metu kalin
tas už veiklą su moksleiviais 
ateitininkais, kurių veikimas 
tautininkų režimo buvo suspen
duotas. Išvežtas Sibiran, mirė 
kankinio mirtimi 1945.

Stasys Šalkauskis
Antrasis Ateitininkų Federa

cijos vadas, gimęs 1886 Ario
galoj, Raseinių apskrity. 1911 
baigęs teisę Maskvos universi
tete, studijavo filosofiją Fribour- 
ge, kur gavo ir daktaro laipsnį. 
1921 pradėjo leisti “Romuvos” 
žurnalą. Jo gilioji filosofija (daž
nai vadinamas didžiuoju lietu
vių filosofu) remiasi Aristoteliu 
ir šv. Tomu Akviniečiu.

Ateitininkuose norėjo matyti 
kovojančios Katalikų Bažnyčios 
narius. Anksti pradėjo rašyti į 
“Ateitį”. Dar gyvendamas užsie
ny, dalyvavo Šveicarijos katali
kų studentų kuopoj Lithuania. 
Grįžęs Lietuvon, įstojo į sen
draugius. Skatino “Židinio” žur
nalo vėliau “Naujosios romu- 
vos” įkūrimą. Parengė pirmuo
sius ideologinius apmatus antra
jam at-kų kongresui, kur buvo iš
rinktas Federacijos vadu. Parašė 
“Ateitininkų ideologiją”.

Jis paruošė ideologinius ap
matus skautam, meno draugijai 
“Šatrijai”, fizinės kultūros sąjū
džiam. Universitete pradėjo 
dirbti nuo 1922, dėstydamas fi
losofiją ir pedagogiką. Daug rašė 
tais klausimais lietuvių žurna
luose. Jo veikalų sąrašas di
delis. 1939 išrinktas Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune 
rektoriumi. 1941 komunistai at
leido ne tik iš rektoriaus, bet ir 
profesoriaus pareigų. Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė pakvietė 
dėstyti Vilniaus universitete. 
1941 mirė Šiauliuose.

Kazys Pakštas
Gimė 1893 Užpalių vis. Ute

nos aps. Mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoj Valparaiso, Chica
gos, Fordhamo universitetuose, 

Nuo saulės įkaitinto stogo jos 
kartais jau būdavo net ir per 
daug. Po poros dienų klebonas 
Hildę išvežė į ligoninę, o aš 
Petrą į savo fabrikėlį — ir abiem 
pasisekė. Abu gavo darbus. Hil- < 
dė plauti ir vaksuoti grindis, o 
Petras . . . Na, apie Petrą reikia 
kiek atskirai. Pirmai pradžiai ir 
jis į rankas gavo šluotą, nors 

man ir buvo žadėta, kad apie 
mašinas išmanančiam žmogui 
čia darbo bus visada. “Ar tai to
kia pas jus mechanika?” tada pa
sakė, apžiūrėdamas pirmo dar
bo įrankį. “Nenusimink, čia visi 
fabrikų prezidentai nuo to pra
deda,” nusijuokiau. “Bet tave iš 
karto pasodino prie mašinos.” 
“Užtat aš niekada į prezidentus 
nepateksiu.” “Durnius . . .” pra
murmėjo ir ėmė šlavinėti nuo 
kažin kada alyvuotu purvu pir- 
tryptas grindis. “Čia reikia ne 
šluotos, bet geležinio šepečio su 
muilu,” atsisukęs pasakė per pe
tį. “Tik popierius apgraibyk. Čia 
visi taip daro,” dar pridėjau ir 
nuėjau prie savo mašinos. Ji 
prieš keletą metų kapojo sagas, 
o dabar geležiukus prilaikyti dė
žučių viršeliams. Visą dieną 
klank, klank, klank. Iš pradžių 
pirštai tirpo, ir ausis erzino, bet 
vėliau pripratau. Ir geležies 
juostelę iš didžiulio ritinio iš
mokau stumti taip, jog atrodė 
mano pastangų ir nebereikia. Iš 
pradžių ir devyniasdešimt centų 
per valandą sukalti buvo sunku, 
dabar galėčiau sukalti ir du do
lerius, bet tas jau anapus galimo

baigė socialogiją. 1923 Fribour- 
ge studijavo gamtos mokslus ir 
gavo daktaratą. Buvo “Darbinin
ko”, “Draugo” ir “Vyties” re
daktoriumi. Nuo 1925 iki 1939 
dėstė Vyt. Didž. universitete. 
Buvo geografijos katedros vedė
jas. Trejus metus dėstė Rygos 
universitete. JAV profesoriavo 
Californijos universitete, Char- 
lestono kolegijoj Minnesotoj, 
Duąuesne universitete Pitts- 
burghe, Marylando universitete 
ir Steubenville, Ohio kolegijoj.

Nuo 1911 ateitininkas. Ameri
koje rinko aukas Tautos Fon
dui. Aktyviai reiškėsi Liet. 
Krikšč. Demokratų partijoj. 
1930-1940 Ateitininkų Federa
cijos vadas. Puikus kalbėtojas, 
gabus organizatorius. Ypač rūpi
nosi lietuvių tautos likimo klau
simu, siūlė įvairias tautos .svetur 
įkurdinimo galimybes. Jo šūkis 
“Pasukti Jaikrodį 100 metų pir
myn” rodė jo pastangas suin
tensyvinti kultūrinį ir ekonomi
nį Lietuvos gyvenimą. Didelis 
keliautojas, daugelio geografijos, 
gamtos ir politinių knygų ir stu
dijų autorius. Mirė 1960.

Adolfas Darnusis .
Gimė 1908 Rusijoj. Baigęs Pa

nevėžio gimnaziją, 1934 VDU 
gavo chemijos technologijos 

inž. laipsnį. Specializavosi Ber
lyno ir Frankfurto universitetuo
se. 1940 VDU-te gavo daktaratą. 
Nuo 1934 iki 1944 dėstė VDU-te. 
1942-44 technologijos fakulteto 
dekanas. 1945 Kempteno gimna
zijos direktorius. Amerikoje dir
bo dažų pramonės chemijos tyri
mo sirty, užpatentavo per 20 
išradimų, parašė ir redagavo ke
letą stambių mokslinių veikalų 
anglų kalba.

Moksleivių ir studentų sąjun
gų buvęs pirmininkas. Lietuvoj 
baustas už moksleivių veiklą. 
1946-52 Ateitininkų Federacijos 
vadas. 1957-1964 Ateitininkų 
Federacijos tarybos pirminin
kas, ALRK Federacijos valdybos 
narys ir pirmininkas.

1941 sukilimo organizatorius 
ir Laikinosios vyriausybės pra
monės ministeris. Aktyviai daly
vavo rezistencinėj veikloj. Na
cių areštuotas ir kalintas. Vie-’ 
nas iš Vliko organizatorių ir 
vicepirmininkas. Dainavos jau
nimo stovyklos vienas iš pa
grindinių kūrėjų, buvęs Liet. 
Fronto Bičiulių vyr. tarybos ir 
CV pirmininkas. Lietuvių Bend
ruomenės tarybos narys, Liet 
Katalikų Mokslo Akademijos na
rys — mokslininkas.

Lietuviškoj spaudoj rašo ne 
tik technologiniais, bet ir socia
liniais, kultūriniais ir politiniais 
klausimais. (nukelta į 4 psl.) 

uždarbio ribų. Porą savaičių su
kalsi po aštuoniasdešimt dole
rių, tuoj kainą numuš taip, kad 
ir dolerio nebeįstengsi. Tai dir
bu iš lengva ir, kai užsivarau 
priekin, pasikrapštau apie ma
šiną arba nueinu pasėdėti išvie
tėm Taip iš pirmos dienos pa
mokė senieji darbininkai. Pro 
užsimąstymą ir tą klank, klank, 
klank nepajutau, kad šalia stovi 
bosas, išdribusiu pilvu Rober
tas. Net krūptelėjau. “Eik, pa
žiūrėk, ko tas tavo draugas nori,” 
pasakė ir pasisuko eiti. Paskubė
jau iš paskos. Aukštai, ties atvi
romis keltuvo durimis stovėjo 
sunkvežimis su plienu, o apačio
je Petras su kabliais plieno ry
šuliams kelti. “Paklausk, 
koks durnius juos padarė,” su 
koja paspyrė į prietaisą. “Su jais 
galima kelti kokį porą šimtų sva
rų, bet ne pusantros tonos. Su
traiškys ką nors.. Žiūrėk, jau 
skirstosi,” pirštu parodė į stačiu 
kampu suvirintą vietą, paskum 
paguldė kablius ant žemės. “Pa
sakyk, kad duotų geležies, aš 
tuoj įvirinsiu po gabalą, čia taip, 
va čia šitaip, ir tada galima bus 
ramiai kelti nors ir dvi tonas.”

Bosas neseniai pats buvo pa
daręs tą prietaisą, o dabar stovė
jo čia pat, rankas į šonus įsi
rėmęs, ir žiūrėjo į pirštu ant 
grindų braižantį naujoką.

(Bus daugiau)
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iš vIS(jR
— Dr. S. H aidas z, Kanados 

parlamento atstovas, praneša, 
kad jo pateikta rezoliucija Bel
grado konferencijos klausimu 
Kanados parlamente buvo vie
ningai priimta. Rezoliucijoj sa
koma: “Kanados parlamentas 
skatina Helsinkio aktą pasira
šiusias šalis ištikimai respek
tuoti žmogaus teises bei su 
tuo susijusias tarptautines sutar
tis ir išreiškia kanadiečių susi
rūpinimą priespauda bei per
sekiojimu žmonių, norinčių pa
sinaudoti pagrindinėmis savo 
teisėmis”. Panašią rezoliuciją 
priėmė ir Kanados senatas, ku
riam projektą pateikė šen. P. 
Yuzyk.

— Pabaltiečių žygio už žmo
gaus teises egzekutyvinio darbo 
komiteto posėdy liepos 23 Die
vo Apvaizdos Kultūros Centre, 
Southfield, Mich., latviai ir es
tai pranešė, kad ir jų spauda 
jau rašo apie šį žygį. Taip pat 
įteikė aukų iš jų organizacijų. 
Buvo diskutuota apie pasirody
mus. Bus pakviesta dalyvauti 
tik viena grupė iš kiekvienos 
tautybės.

— Bronius Juodelis, LB Švie
timo tarybos pirmininkas, daly
vaus Lietuvių mokytojų ir jau
nimo studijų savaitės Dainavoj 
programoj ir skaitys paskaitą 
tema “Lietuviškos mokyklos iš 
arti ir toli”. Studijų savaitė pra
sideda rugpiūčio 14.

— Lengvosios atletikos pir
menybės, ruošiamos Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto sąjun
gos vadovybės, vyksta rugpiū
čio 13-14 prie Toronto, Kana
doj.

— Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, XI-toj mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitėj Dainavoj skai
tys paskaitą apie lietuviškąjį 
švietimą Pietų Amerikoj. Pa
skaitą pailiustruos skaidrėmis.

— Dr. Vytautas Palčiauskas, 
associate profesorius Illinois 
universitete Urbanoj, išvyko į 
Durham, Anglijoj, kur rugpiū
čio 19 dalyvaus tarptautinėj 
seismologų ir žemės gelmių fi
zikų konferencijoj. Fizikų ir 
chemikų simpoziume padarys 
pranešimą tema “Kietųjų me
džiagų sulydinimas aukštu spau
dimu”.

— Ateitininkų IX kongresas 
Clevelande baigsis rugsėjo 4, 
sekmadienį, banketu naujoj uk
rainiečių katalikų St. Pakrova 
salėj, 6812 Broadview Rd., Per- 
ma, Ohio. Meninę programą 
atliks Clevelando studenčių 
choras Nerija, vadovaujamas 
Ritos Čyvaitės. Šokiam gros R. 
Strimaičio orkestras. Bilietų kai
nos: 8 dol. moksleiviui ir stu
dentui, 12.50 atstovui ir sve
čiui. Bilietus į banketą iki 
rugpiūčio 15 rezervuotis adresu; 
Kongreso Banketo Komisija, 
6755 Parkgate Ovai, Seven Hills, 
Ohio, 44131. Tel. 1-216 
524-2357.

— Anglijos lietuvių sąskrydį 
rugpiūčio 13 Bradforde rengia 
šio miesto D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos skyrius ir Vyčio 
klubas. Didelėj Victoria salėj 
vyks koncertas ir šokiai.
— Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitė Dainavoj šiemet į- 
vyks rugpiūčio 14-21.

— Aukas Pabaltiečių Žygiui 
už Žmogaus Teises galima nu
rašyti nuo JAV mokesčių. Aukas 
siųsti adresu: Baltic Human 
Rights Rally Ine., 1617 Fairvvay 
Lane, Naperville, III. 60540.

— Šaulių Sąjungos skelbtam 
straipsnio konkursui iki nustaty
tos datos gauti 7 straipsniai. 
Gauta ir prašymų konkursą pra
tęsti. Centro valdyba konkursui 
laiką pratęsia iki š.m. rugsėjo 1.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Pacėsa, Brooklyn, N.Y., 
S. Birutis, Wayne, N.J. Užsakė 
kitiem: G. Kulpa, Richmond 
Hill, N.Y. — V. Kulpavičiui, 
Palm Beach Shores, Fla. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Naujiem skai
tytojam prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
Darbininko prenumerata visiem 
12 dol. metam.

DIDELIO DARBO PABAIGTUVĖS
Pr. Naujokaičio Lietuvių literatūros istorija

ŽOLINĖ

ST. SANTVARAS

Pr. Naujokaitis tuos 
faktus duoda kaip grynos 
duonos riekes. Tuo tarpu, kiek 
aš turiu patikimų žinių, ne vis
kas dėjosi taip, kaip dabar li
teratūros istorijoj teigiama. Sa
kyčiau, šiuo atveju Pr. Naujokai
tis truputį pasiskubino, o gal ir 
laiko neturėjo į didžiojo kūrė

jo išgyvenimus įsigilinti. Ta
čiau, aplamai kalbant, rašytojų 
biografijos Pr. Naujokaičio Lie
tuvių literatūros istorijoj ir ži
nių gausumu, ir tų žinių atran
ka yra su regimu rūpestingumu 
ir kruopštumu parašyti veikalo 
puslapiai.

Autorių bibliografiniai duo
menys (knygų pavadinimai, iš
leidimo datos, kūrinių žanrai, 
leidėjai ir kt.) taip pat yra svar
būs dalykai, bet, kaip man vai
denasi, tai sausas, nuobodus ir 
daug laiko suėdantis darbas. Toj 
veiklos dirvoj, deja, ne visuo
met man gerai klojasi. Štai JAV- 
bėse mes jau išleisdinom ne vie
ną vertingą leidinį, o bibliogra
finių velniukų tame ar kitame 
leidinyje yra apstoka, ir jie ne 
vieną mokslo vyrą gali net ilges
nį laiką klaidinti. Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istorijoj, 
kiek mano akys pajėgė aprėpti, 
tokių klaidžiojimų nėra, čia žan
rai nepainiojami ir bent visi žy
mesni mūsų autorių kūriniai yra 
paminėti. O tai atskleidžia dar 
vieną įrodymą, kad Pr. Naujo
kaitis, imdamasis pats vienas ra
šyti Lietuvių literatūros istoriją, 
į didžiai sunkų uždavinį žiūrė
jo su akivaizdžia ir nuoširdžiai 
pagerbtina rimtimi.

Kūrinių analizei bei jų aptari
mam lietuvių literatūros istorijoj 
yra paskirta itin gausūs pusla
pių kiekiai. Daugeliu atvejų Pr. 
Naujokaitis, kaip literatūros 
mokslininkas ir kritikas, čia yra 
įžvalgus ir taiklus. Ir savo tei
gimų bei aptarimų jis regimai 
niekam neperša, atseit, kažkokia 
tobulybe jų nelaiko, dažnai, 
labai dažnai savo nuomones jis 
paremia gausiom citatom, kitų 
autorių pažiūrom apie tą patį ra
šytoją ir jo kūrybą. Šis meto
das, be abejo, tik padidina Li
teratūros istorijos vertę ir jos 
svorį.

Itin plačiame darbo lauke — 
biografijų, bibliografijų ir kūri
nių analizės baruose, kaip man 
atrodo, Pr. Naujokaitis darbavosi 
mažiausiai 25 metus. Baigęs 
aptarti vieną ar kitą mūsų gro
žinės literatūros laikotarpį ar 
atskirą rašytoją, jis duoda ilgus 
ir gana išsamius panaudotos lite
ratūros sąrašus. Vadinasi, kam 
Pr. Naujokaičio Lietuvių litera
tūros istorijoj žinių yra per ma
žai, tam yra nurodomi ir kiti 
šaltiniai, kuriuose, kaip žinom, 
gali būti prieštaringų ir net at
bulinių nuomonių.

Kūrinių analizės ir jų aptari
mai, be abejonės, vargu begali 
išvengti istorijos autoriaus sub
jektyvių samprotavimų ir teigi
mų. Bet šią “bylą” netrukus ki
toj vietoj prisiminsim.

-o-
Sena ir gan dažnai kasdieny- 

bėn grįžtanti frazė: “Visi keliai

JAUNIMAS 
IŠ LOS ANGELES 

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ

Vasario 16 gimnazija atostogo
se. Bet kaip tik vasaros atosto
gų metu keliauja jaunimas, norė
damas pamatyti pasaulį ir save 
pačius parodyti toliau gyvenan
tiem žmonėm. Taip ir ištuštė- 
jusieji gimnazijos namai liepos 
21-23 prisipildė atvykusiais jau
nuoliais iš Los Angeles, Calif.

Jie neeiliniai keliautojai. Tai 
šokantis ir dainuojantis an
samblis, vadovaujamas O. Razu- 
tienės. Pašoko ir padainavo jie 
taip pat Vasario 16 gimnazijos 
artumoj gyvenantiem lietuviam. 
Liepos 22 vakarą susirinko apie 
60 tautiečių iš Schwetzingeno, 
Darmstadto ir kt. apylinkės vie
tovių į gimnaziją ir pasidžiaugė 
jaunimo daina ir šokiais. Keliau
tojai padainavo 12 dainų ir sušo
ko 14 šokių. 

veda į Romą”. Ir literatūros isto
rijai rašyti yra ne vienas kelias, 
ne vienas būdas ir metodas, bet, 
turint prieš akis dabartinę mūsų 
mokslo ir meno būklę, gal net 
naivoka būtų literatūros istori
jos srity laukti kokio nors ste
buklo. Pr. Naujokaičio veikalas 
“remiasi mūsų literatūros kryp
timis ir generacijomis”. Jeigu il
gainiui tokio pobūdžio veika
lui parašyti kiti lit. istorikai pasi
rinks geresnį ir tobulesnį meto
dą, tai ar dėl to mes dabar tu
rėtumėm abejones kelti? Net ir 
tie, kurie galvoja, kad jie yra ne- 
klaidingiausi ir tobuliausi, tik 
retais atvejais aukštėlesnį skry
džio lygį tepasiekia.

Pr. Naujokaitis savo veikalą 
padalino į septynis ilgesnius ir 
trumpesnius mūsų grožinės li
teratūros laikotarpius. Bokštas, 
kaip aš jį regiu, yra tiesus ir sa
votiškai proporcingas: ilgesnieji 
laikotarpiai yra užgožti religine 
ir didaktine literatūra, o trum- 
pesnieji pasižymi betarpiškąja 
dailiojo žodžio kūryba. Minimų 
laikotarpių erdvėje, tiksliau ta
riant — XVI-XX a. erdvėje, mū
sų grožinės literatūros metrašti
ninkas, bent pastaruosius pen
kerius metus, dirbo itin sunkiai ir 
gal net pertemptam jėgom.

Mano išmanymu, senoji ir kla
sikinė liet, literatūra, nedrąsiai 
pakirdusi XVI a. ir pasiekusi 

Maironį (mirusį 1932), kiek to
kio veikalo apimtis leidžia, Pr. 
Naujokaičio aptarta rūpestingai 
ir pakankamai išsamiai. Čia 
mes randame ne tik autorių ir 
jų veikalų aptarimus, bet įbėga
me ir į istorines sąlygas, kuriose 
toji literatūra gimė, augo ir bren
do. Savo esme — tai jau žino
mi dalykai, ne vieno lit. istori
ko giliau pastudijuoti ir panagri
nėti, nors ir čia vargu visi šalti
niai jau yra išsemti. Gali gi at
sirasti ir daugiau faktų, kaip tie 
lietuvių kalba į kažkurią ten 
pranciškonų knygą 1517 m. įra
šyti poteriai. Vilniaus Akademi
jos profesoriai ir studentai XVII- 
XVIII a. kūrė scenos veikalus, 
tų veikalų lietuviškas interme
dijas, lietuvių kalba rašė panegi- 
rinius eilėraščius. Iki šiol tebe- 
galvojama, jog visa tai yra din
gę įvairių praeities sąmyšių ir 
apgrobimų metu, bet gal kai kas 
dar tūno nepaliestuose ar ne
prieinamuose archyvuose. Jei 
būtų surasta nors viena kita mi
nimų kūrinių nuotrupa, mūsų 
senosios literatūros lapai pasi
darytų žymiai turtingesni.

Literatūros istorijos autoriaus 
Pr. Naujokaičio darbo sunkumai 
ir atsakomybė staiga paūgėjo,

ATEITININKUOS VADAI
(atkelta iš 3 psl.)

Antanas Maceina
Gimė 1908 Ašmintos vis., 

Marijampolis aps. Iš Prienų 
gimnazijos įstojo į Vilkaviškio 
kunigų seminariją. VDU-testu - 
dijavo filosofiją ir pedagogiką. 
Ateitininkų “Šatrijos” draugijos 
pirm., 1930-31 redagavo “Atei
tį”. Vertė iš svetimų kalbų kny
gas jaunimui. Mokslus gilino 
Liuveno, Friburgo, Strasburgo 
ir Briuselio universitetuose. 
1934 VDU-te gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Dėstė VDU-te, 
1942-43 to universiteto filosofi
jos fakulteto dekanas. Vokietijoj 
dėstė Freiburgo ir Muensterio 
universitetuose.

Lietuvoj daugiausiai rašė pe
dagoginiais, kultūros filosofijos

Pradžioj juos pasveikino Ro- 
muvo LB apylinkės pirmininkas 
ir Vokietijos LB valdybos iždi
ninkas R. Tendzegolskis, o pa
baigoj padėkojo Vasario 16 gim
nazijos Kuratorijos valdybos 
pirmininkas tėv. Alfonsas Ber
natonis, pakvietęs net sugiedoti 
Lietuvos himną.

Po meniškosios programos su
sirinkusieji dar ilgai bendravo 
gimnazijos sode, besi vaišindami 
Vokietijos LB valdybos vicepir
mininko Armino Lipšio kepto
mis dešrelėmis ir Šiugždinių 
alumi.

L.B. 

kai jis įžengė į ketvirtąjį mūsų 
grožinės literatūros laikotarpį — 
į 1907-1928 laikotarpį, kada gai
vesnių ir laisvesnių vėjų paju
dinta, itin reikšmingom apraiš
kom pradėjo klestėti jo vadina
ma estetinė — individualisti
nė lietuvių dailiojo rašto kryptis. 
Tie patys sunkumai ir ta pati at
sakomybė jo nepalieka iki veika
lo pabaigos, iki septintojo laiko- 
kotarpio, kuriame bandoma blai
viai panagrinėti ir aptarti Sovie
tinės Rusijos okupuoto) Lietuvoj 
pasireiškę rašytojai.

Matot, nuo 1913, kai pasiro
dė literatūros žurnalas Vaivo
rykštė, iki 1976 lietuvių grožinei 
literatūrai nemenką poveikį 
darė estetizmas, romantizmas, 
simbolizmas, impresionizmas, 
ekspresionizmas, futurizmas, 
egzistencializmas ir kt. “izmai.” 
Poezijoj pradėta laužyti klasiki
nė eilėdara, įsipilietino laisvas 
eiliavimas, net proza, kompi
liacija ir publicistika. Atkilo gau
sokas kiekis nihilizmo, absur
dinio teatro draminių bandymų, 
netgi tarptautinio literatūrinio 
uniformizmo. Atseit, ir mūsų 
dvasios neaplenkė viesulai, 
kurie pastaraisiais dešimtme
čiais siautėja ir kitų tautų me
ninėj kūryboj. Ir tai, tur būt, 
yra natčiralu ir netgi neišvengia
ma.

Tuo tarpu, tai nesunku su
prasti, Pr. Naujokaitis yra klasi
kinės mokyklos žmogus.

(Bus daugiau)

Pranciškonų vienuolyno koplyčia Kennebunkporte, Maine. Nuotr. Joseph Di Fabio

ir socialiniais klausimais, Vokie
tijoj jo veikalai gvildena plačiai 
suprastos religijos filosofijos 
(lietuvių ir vokiečių kalba) klau
simus. Daug dėmesio skyrė ne- 
pasaulėžiūrinės politikos sam
pratai išvystyti. Reto produkty
vumo autorius, poetas, Lietuvių 
Fronto ideologas. Liet. Kat. 
Mokslo Akademijos narys — 
mokslininkas. 1947-49 buvo 
Ateitininkų federacijos tarybos 
pirm, ir ėjo Federacijos vado 
pareigas.

Maceinos moksliniai veikalai 
ir veikla priklauso įvairiom sri
tim, kaip jo asmeny yra sutelkti 
įvairūs talentai . (LE.)

Simas Sužiedėlis
Gimė 1903 Petrapily. Mokėsi 

Vilniaus Lietuvių gimnazijoj, 
“Aušros” gimn. Kaune, baigė 
Kauno universitetą, studijavo 
istoriją ir filosofiją. Studijas gili
no Rygos universitete. Dėstė 
lietuvių gimnazijoj, vėliau 
VDU. 1946-48 Hanau lietuvių 
gimnazijos mokytojas. Amerikoj 
1950-1965 Darbininko redakto
rius. Ateitininkas nuo 1919. 
1925-26 moksleivių ateitininkų 
Kauno kuopos pirm. 1947 ir 1957 
Ateitininkų Federacijos tarybos 
narys. 1952-63 Ateitininkų Fe
deracijos vadas. Lietuvos istori
jos studijų straipsnių ir knygų 

autorius, plačiai bendradarbiau
ja lietuviškų leidinių redakci
niuose kolektyvuose, laikraščių

Rugpiūčio 15, ateinantį pir
madienį, švenčiame mūsų dan
giškosios Motinos Marijos dan
gun ėmimo šventę, lietuvių va
dinamą Žoline.

Tumpa šventės istorija
Marijos dangun ėmimo šven

tė pradėta švęsti septintam šimt
mety. Rytų Bažnyčioj ji buvo 
vadinama “Marijos užgimimu”, 
Vakaruose gi “Marijos ėmimu 
į dangų”.

Nors ši šventė Rytų ir Va
karų Bažnyčiose buvo vadinama 
skirtingais vardais, tačiau reiškė 
tą patį, būtent (kaip šios dog
mos paskelbimo dokumente 
pasakyta): “Marija, užsibaigus 
jos žemiškam gyvenimui, buvo 
su kūnu ir siela paimta į dan
gišką garbę”.

Ar Marija mirė, ar gyva bu
vo paimta į dangų, nei dog
mos tekste, nei antrojo Vatika
no susirinkimo dokumentuose 
nepasakoma. Daugumos teologų 
nuomone, Marija mirė, kaip ir 
Kristus bei visi žmonės, bet, 
prieš pradedant jos kūnui gesti, 
buvo Dievo paimta į dangų.

Kokia šios šventės prasmė?
Kas liečia pačią Mariją, tai 

yra jos, kaip atpirktosios Adomo 
dukros, galutinės garbės pasie
kimas. Pasiekimas dangaus su 
siela ir kūnu yra kiekvieno 
krikščionio galutinis tikslas. Tai 
mes atsieksim tik po paskuti
niojo teismo, kada mūsų kūnai 
bus prikelti, išaukštinti ir vėl 
sujungti su siela. Iki tos die
nos visi mirę tikintieji tegali

ir žurnalų bendradarbis. Litua
nistinės enciklopedijos anglų 
kalba redaktorius.

Juozas Girnius
Gimė 1915 Sudeikiuose, Ute

nos aps. Baigęs Utenos gim
naziją ir VD universitete filoso
fiją, studijas gilino Louvaine, 
Friburge, Paryžiuje Sorbonoj. 
Dėstė VDU-te filosofiją ir psi
chologiją. Vokietijoj mokytojavo 
Nuertingeno ir Schwaeb. 
Gmuend liet, gimnazijose. 1951 
Montrealy gavo filosofijos dakta
ro laipsnį. Lietuvių Enciklope
dijos redaktorius 1953-1969.

Redagavo “Literatūros lan
kus”. Daugelio veikalų, studijų 
ir straipsnių autorius. 1975 pra
šė ir Ateities leidykla išleido 
veikalą apie Praną Dovydaitį, 
arti 800 psl.

1955-58 JAV LB tarybos na
rys, LFB taryboj 1959-64, Ateiti
ninkų Federacijos taryboj 1957- 
64. Ateitininkų Federacijos va
das 1963-67. Nuo 1965 “Aidų” 
redaktorius. Laimėjo mokslinių 
ir kūrybos premijų. Lietuvių 
Kat. Mokslo Akademijos narys 
mokslininkas.

Justinas Pikūnas
Gimė 1920 Dzūkijoj. Studija

vo VDU psichologiją. Muen- 
cheno universitete gavo filosofi
jos daktaro laipsnį. Studijas gili
no Paryžiaus universitete. Nuo 
1952 dėsto Detroito universi
tete psichologiją, klinikėnės psi
chologijos katedros vedėjas. Ak
tyviai dalyvauja tarpt, psicholo

džiaugtis dangaus laime tam 
tikra prasme tik dalinai, tik 
sielos apimty. Marija gi dan
gaus garbe ir laime džiaugia
si pilnai su kūnu ir siela.

Kokia šventės reikšmė mum?
Kai 1969 New Yorke buvo 

pagerbiami pirmieji Mėnulį 
pasiekę astronautai, viename 
iš plakatų buvo ir toks užra
šas: “Per jus mes palietėm Mė
nulį”. Mes džiaugiamės jų pa
siektais laimėjimais, nes tam 
tikra prasme tai yra sykiu ir 
mūsų visų laimėjimas. Šiuo jų 
žygiu žmonija išsivadavo iš 
žemės traukos varžtų ir atsida
rė kelius į neišmatuojamus erd
vių plotus.

Visiškai panašius džiaugsmo 
ir vilties jausmus mumyse tu
rėtų sukelti ir Marijos pasiek
tasis laimėjimas. Ji yra viena 
iš mūsų. Tų pačių Adomo ir 
Ievos dukra, kaip ir mes. At
pirkta to paties Išganytojo ir 
turėjusi tą patį gyvenimo tiks
lą. Per ją mes palietėm dangų. 
Todėl Vatikano antrasis susirin
kimas, kalbėdamas apie Mari
jos dangun ėmimą, sako, kad 
“Marijos pasiekimas galutinio 
kūno ir sielos išaukštinimo dan
giškoj garbėj yra busimojo pa
saulio paveikslas, pirmasis jo 
žiedas, mum keliaujančiai Die
vo tautai tikros vilties ir pa
guodos ženklas”.

Tai tikros vilties ženklas, 
nes tai, ką Marija atsiekė, vie
ną dieną atsieksime ir mes.

T P B

gų veikloj. Išspausdino keletą 
kapitalinių psichologijos veika
lų.

Vokietijoje 1947-49 stud. atei
tininkų pirm., dirbo Pax Roma
ną, Lietuvių Bendruomenėj.

Kai kurie veikalai išspausdin
ti pakartotinomis laidomis. Yra 
gavęs kelias universiteto ir vals
tybės stipendijas. Paskelbęs eilę 
studijų profesiniuose žurnaluo
se.

1962-65 Ateitininkų Sen
draugių CV pirm. Federacijos 
vadas 1967-73.

Petras Kisielius
Gimė 1917. Baigęs Marijam

polės gimnaziją, 1943 baigė 
VDU medicinos fakultetą. 1944 
medicinos fakulteto vidaus ligų 
asistentas. 1949 Tuebingeno 
universitete gavo med. dr. laips
nį. Ten buvo universiteto medi
cinos fakulteto vidaus ligų asis
tentu. Nuo 1952 sėkmingai ver
čiasi gydytojo praktika Ciceroj, 
III.

Buvęs studentų ir sendraugių 
sąjungų pirmininku. Ateitininkų 
Federacijos tarybos narys nuo 
1957. Yra dirbęs su skautais, tu
rįs paskautininkio laipsnį. Buvo 
LFB cv ir tarybos nariu ir pir
mininku. Nuo 1958 JAV LB tary
bos narys.

Dainavos jaunimo stovyklos, 
“Draugo” romano premijos, “Į 
laisvę” Fondo, Lietuvių Fondo 
mecenatas. Apskritai, vienas di
džiausių aukotojų lietuviškiem 
reikalam. Federacijos vadu iš
rinktas 1973.

V. Rociūnas
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VYČIŲ SEIMAS JAU ČIA
Providence, R.I., veikia Lie

tuvos vyčių 103 kuopa, įsteig
ta tuolaikinio klebono kun. Jo
no Vaitiekūno pastangomis 
1932. Per 45 veiklos metus kuo
pa tik vieną kartą buvo pa
kvietusi Lietuvos vyčių metinį 
seimą į savo apylinkę — 1936.

Šiais metais klebono ir kuo
pos dvasios vado kun. Vaclo
vo Martinkaus iniciatyva Pro
vidence kuopa kviečia pas save 
64-tąjį seimą.

Nors kuopa nėra gausi (be
turi vos 50 narių, įskaitant 18 
junjorų), vienok ji apsiėmė 
globoti metinį seimą, į kurį 
suvažiuoja keli šimtai delegatų 
ir svečių.

Kuopos nariai sugalvojo šių 
metų seimo šūkį: Mūsų Lietu
va laukia Jūsų aukos, Jūsų ko
vos dėl žmogaus teisių'. Tuo 
apibūdinama 64-tojo seimo 
dvasia ir svarbiausias tikslas.

Seimas įvyksta rugpiūčio 17- 
21 Šv. Kazimiero parapijoj ir 
Marriott viešbutyje, kur dele
gatai iš 40 veikiančių kuopų, 
sutelkiančių apie 2500 narių, 
susirinks svarstyti organizacijos 
ir lietuvybės reikalų.

Seimo rengimo komisiją su
daro kun. V. Martinkus, Jonas 
ir Birutė Stoškai, Tėv. Antanas 
Jurgelaitis, OP, vyčių centro 
dvasios vadas.

Sudaryta įvairi ir įdomi 
programa.

Trečiadienį, rugpiūčio 17, bus 
iškyla į patrauklų ir istorinį 
Newport miestelį ant marių 
kranto. Šeimininkės — Rūta 
Krecioch ir Biruta Cunningham.

Iškilminga seimo pradžia 
įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 
18, koncelebruotomis mišiomis 
Šv. Kazimiero bažnyčioj. Pa
mokslą sakys T. Antanas Jur
gelaitis, OP, vyčių dvasios va
das. Pirmoji sesija prasidės 
2:30 vai. Rhode Island guber
natorius J. Joseph Garrahy ir 
Providence burmistras Vincent 
Cianci pasižadėjo dalyvauti. 
Vakare įvyksta “Lietuviškos 
vestuvės”, kurias vaizdais, dai
nomis ir šokiais pavaizduos 
Bostono Lietuvių etnografinis 
ansamblis, kurio tikslas yra au
tentiškai perduoti Lietuvos liau
dies vedybinius papročius. Šio 
vakaro šeimininkės — Elena 
ir Millie Seraichekaitės.

Penktadienio, rugpiūčio 19,

BENDRUOMENINES
VEIKLOS KRONIKA

Rimas Guzulaitis, naujai įsi
kūrusios Indianapolio LB apy
linkės pirmininkas, sklandžiai 
vykdo vietos lietuvių organiza
vimą. Daugumą apylinkės narių 
sudaro antros kartos lietuviai. 
Esama trečios ir net ketvirtos 
kartos tautiečių. JAV LB krašto 
valdybai R. Guzulaitis rašo: 
“Prieš porą savaičių turėjom 
pikniką, į kurį atsilankė apie 
70 svečių. Ta proga paraginom 
visus parašyti laiškus valstybės 
departamentui Belgrado kon
ferencijos reikalu. Susilaukėm 
gerų rezultatų — arti 300 Įsiš- 
kų buvo išsiųsta”.

- o -
- o -

Hot Springs, Ark., LB apy
linkė, susidaranti daugiausia iš 
pensininkų, savo plačiai vys
toma veikla gali būti gražiu pa
vyzdžiu didesnėm lietuvių ko
lonijom. Apylinkės valdyba yra 
užmezgusi artimus ryšius su 
miesto vadovybe, prekybos 
rūmų atstovais, amerikiečiais 
politikais. Ryšių palaikymui su 
vietos tautiečiais yra leidžiamas 
biuletenis. Nepabijoma ir dides
nių kultūrinių užsimojimų. 
Prieš mėnesį buvo atsikviesti 
Grandies šokėjai net iš Chica
gos. Nepamirštama ir socialinė 
veikla; reikalui esant, padeda
ma į vargą patekusiem tau
tiečiam. Apylinkei sėkmingai 
vadovauja pirm. Stepas Ingau- 
nis.

- o -
JAV LB krašto valdybos nu

tarimu Detroite gyvenąs visuo
menininkas Jonas Urbonas yra 
pakviestas vadovauti Centrinei 
LB apylinkei ir sudaryti jos val
dybą. Prie šios apylinkės pri
klauso po plačiąją Ameriką iš

vakarą seimo dalyviai ir svečiai 
bus užimti trijų valandų išplau- 
ka į Narragansett įlanką. Pa
ruošta gaivi lietuviškų dainų, 
muzikos ir šokių programa. Šei
mininkai — Jonas ir Irena Wa- 
laskai.

Rugpiūčio 20 vakarą įvyksta 
seimo vakarienė ir šokiai. Gar
bės svečiu pakviestas Provi
dence vyskupas Louis E. Geli- 
neau. Muzikos programą atliks 
Brocktono, Mass., vytė Marytė 
Bizinkauskaitė. Šeimininkai — 
Viktoras ir Beatričė Mathieu.

Kasdien vidudienį bus auko
jamos koncelebruotos mišios: 
ketvirtadienį — prie Šv. Dva
sios, penktadienį — už perse
kiojamas tautas (pamokslą sakys 
kun. Kazimieras Pugevičius, vy
čių centro Lietuvos reikalų ko
misijos pirmininkas). Šeštadienį 
mišios bus aukojamos už miru
sius vyčius ir geradarius.

Vyskupas Kenneth A. Angell, 
Providence diecezijos augzi
liaras, vadovaus seimo užbai
gimo liturgijoj ir pasakys pri
taikytą pamokslą. Po mišių ruo
šiami išleistuvių pietūs, kurių 
šeimininkai — Vitas ir Darata 
Kapiskai.

Seimo rengimo koordinato
rius Tėv. Jurgelaitis, susitaręs 
su centro valdyba, sustatė tri
lypį konferencijų ciklą — ti
kybos, kultūros ir vyčių organi
zacijos ateities planų temomis.

Dijakonas Jonas Prūsaitis iš 
Brocktono, Mass., skaitys pa
skaitą: “Pasaulis nebeturi są
žinės, .. o Jūs?” Po paskaitos 
— diskusijos.

Centro Kultūros komisijos 
pirmininkė Aldona Latovaitė 
Ryan pristatys tris prelegentus: 
muz. Faustą Strolią iš Chicagos, 
dr. Jokūbą Stuką iš Mountain- 
side, N.J., ir Pilypą Skabeikį 
iš Richmond Hill, N.Y., kurie 
informuos apie lietuviškų šokių 
ir muzikos įdomybes ir bend
rai apie Lietuvos kultūrą.

Lietuvos vyčių organizacijos 
ateities užmojų svarstymą pra
ves kun. Kaz. Pugevičius iš 
Brooklyno, dr. Algirdas Budrec- 
kis iš Bostono ir Marijona Ska- 
beikienė iš Richmond Hill, N.Y.

Vyčiai jauniai — Juniors šio
mis dienomis turės savo “Sei
melį” ir jiems pritaikytą prog
ramą.

( Seimo spaudos biuras

sisklaidę lietuviai, kurių gyve- 
namoj vietovėj esama per ma
žai, kad būtų galima juos su
burti į bendruomeninius telki
nius — apylinkes ar seniūni
jas. Į minimas pareigas J. Ur
bonas ateina su plačia organi
zacine ir visuomenine patirtim. 
Ilgus metus jis darbavosi Det
roito apylinkės valdyboj, buvo 
LB tarybos prezidiumo narys, 
veikė respublikonų partijoj, 
talkino parapijos kūrimo dar
buose, vadovavo Šilainės šokių 
grupės tėvų komitetui. Pereitos 
kadencijos LB krašto valdyboj 
Centrinei apylinkei sėkmingai 
vadovavo Rimas Cesonis.

- o -
Buffalo Lietuvių Klubas, 

veikiąs kaip LB apylinkė, na
riais nėra gausus. Paskutiniai
siais metais padažnėjo mirtys, 
keletas šeimų išsikėlė, eilė na
rių susirgo širdies sutrikimais, 
po kurių mažai judama. Nepa
deda nė vietos klimatas, per
eitą žiemą miestą skandinęs 
sniege. Tačiau apatijai nepasi
duodama. Ruošiami tautinių su
kakčių minėjimai, informuojama 
amerikiečių spauda, radijas, te
levizija. Kitataučių kontakta
vimo srity Buffalo lietuviai yra 
pralenkę didžiuosius lietuvių 
telkinius. Į šių metų Vasario 
16-osios minėjimą, dėl gausaus 
sniego vykusį kovo vidury, net 
dvi televizijos stotys atsiuntė 
savo aparatus ir jo programos 
ištraukas perdavė per vakarines 
ir naktines žinias. Nors salėj 
būta vos 60 asmenų (daugiau
sia svečių iš kaimyninių kolo
nijų), televizijoj atrodė, kad už 
keleto tautiniais kostiumais 
pasipuošusių lietuvaičių būta 
gausios publikos. Nepamiršta ir

Clevelando ramovėnai, išrinkti 3 metų kadencijai į Lietuvių Karių Veteranų Sąjun
gos Ramovės centro valdybą. Pirmoj eilėj iš kairės: Pr. Karalius — vicepirm. kul
tūriniam reikalam, J. Malskis — sekretorius, VI. Knistautas — spaudos ir propagan
dos reikalam, St. Astrauskas — iždininkas. Antroj eilėj iš kairės: Ant. Jonaitis — pir
mininkas, dr. V. Stankus — vicepirm. tarporganizaciniam reikalam, Jul. Kazėnas — 
meno vadovas. Nuotr. J. Garlos

LIUDYKIME KRISTŲ IR SAVĄJĄ TAUTĄ
Tokia tema parinkta devin

tajam Ateitininkų kongresui, 
kuris įvyks rugsėjo 1-4 Cleve- 
lande. Kongreso programa pra- 
matoma tokia:
Ketvirtadienis, rugsėjo 1

Kongresinė konferencija 
(Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėj)

2 vai. po pietų — Ateitinin
kų Federacijos konstitucijos pa
keitimai ir papildymai — Vac
lovas Kleiza.

3 vai. — Ateitininkų finan
sai — Jurgis Mikaila, Paulius 
Aiženas, dr. Vaclovas Šaulys.

4:30 vai. — Jaunučių veiklos 
formos — referuoja dr. A. Da- 
mušis.

6 vai. — Vakarienė.
7 vai. — Užsienio ateitinin

kų keliuose — Kęstutis Sušins- 
kas.

Penktadienis, rugsėjo 2
Kongresinės konferencijos tą

sa (Bond Court viešbuty)
9 vai. ryto — Ateitininkų spau

da ir leidiniai — dr. Kęstu
tis Keblys, kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, dr. Jonas Dėdinas.

10:30 vai. — Tiltai iš stu
dentų į sendraugius.

Kongresas (Bond Court vieš
buty)

12:30 vai. — Mišios — ce- 
lebruoja vysk. Charles Salatka, 
pamokslą sako kun. dr. Anta
nas Paškus.

2 vai. — atidarymo posėdis: 
kongreso rengimo komiteto pir
mininko kun. Gedimino Kijaus- 
ko, S J, žodis, Ateitininkų Fe
deracijos vado dr. Petro Kisie
liaus žodis, prof. Simo Sužie
dėlio paskaita: Palangos konfe
rencijos sukakties ženkle.

3:30 vai. — Kultūrinės atei
tininkų veiklos perspektyvos iš
eivijoj ir įsipareigojimai atei
čiai; MAS — dr. Mirga Gir- 
niuvienė, SAS — dr. Elona 
Vaišnienė, ASS — dr. Vytautas 
Bieliauskas.

5:30 vai. — ASS bendra va
karienė.

8 vai. — Susipažinimo vaka
ras, jaunųjų ateitininkų kūryba, 

spauda; į ją minėjimo ir lietu
viškais klausimais įsiterpta net 
penkiais atvejais. Klubui pirmi
ninkauja dr. Alg. Gamžiukas. 
Valdybos širdim yra jos sekre
torius Romas Masiulionis, besi
darbuojąs valdyboj jau 26-uo- 
sius metus be pertraukos.

- o -
Antanas Mažeika, Jr., JAV LB 

visuomeninių reikalų tarybos 
narys, birželio mėnesį per tris 
kolegijų radijo stotis (WBJB, 
WSOU, WRSU) perdavė savo 
paruoštą pusvalandinę progra
mą, vardu “Ginant žmogaus 
teises Lietuvoj — 1977 m. ra
portas”. Programos perduotos 
tragiškojo birželio proga.

šokiai.

Šeštadienis, rugsėjo 3
10 vai. ryto (Bond Court 

viešbuty) — Katalikiškoji rezis
tencija ir tautos likimas — dr. 
Vytautas Vardys.

1:30 vai. — Gyvoji dvasia: 
kelias į krikščionišką atsinauji
nimą — kun. dr. Kęstutis Tri
makas, kun. prof. Antanas Rub- 
šys, kun. Stasys Yla, dr. Vytau
tas Vygantas, kun. Jurgis Ša- 
rauskas. Mišios.

8 vai. vak. (Euclid High
School salėj) —Algirdo Lands^- salėj) — Banketas,ir šokiai.

■ : 7/ ■ tora :?

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Šv. Jono Neumanno gražius 
medalikėlius galima įsigyti Šv. 
Alfonso klebonijoj. Prel. L. 
Mendelis ir kun. A. Drangi
nis juos parūpino Romoj.

Dainos, vyrų choro, nariai ir 
jų šeimos liepos 25 iškylavo 
Alfonso ir Daratos Adomaičių 
vasarvietėj Bodkins Creek, Pi- 
nehurst, prie Chesapeake Bay 
vandenų.

Vincas Bill Dukes Dutkevi- 
čius, ankstesnės kartos lietuvis, 
prieš keletą savaičių eidamas 
per Belair Road, buvo sunkiai 
automobilio sužeistas. Jis dabar 
guli John Hopkins ligoninėj. 
Linkim jam greit pasveikti.

Charles Mičiulis Mitchell ir 
jo žmona Bessie rugpiūčio 7 
minėjo vedybinio gyvenimo 45 
metų sukaktį. Kartu su sukak
tuvininkais Šv. Alfonso bažny-

A.L.R.K. MOTERŲ 
SEIMO IŠVAKARĖSE

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų Sąjunga yra 
fraternalinė organizacija, suor
ganizuota prieš 63 metus, yra 
finansiškai tvirta, turi 76 kuo
pas, kurios veikia didesnėse ko
lonijose. Kas antrą mėnesį lei
džiamas Sąjungos žurnalas Mo
terų Dirva.

Organizacijos veikime pasi
reiškia ir vėlesnės ateivės, ir 
ankstesnės imigrantės bei čia 
gimusios lietuvaitės. Kaip kitų 
organizacijų, taip ir Moterų Są
jungos rūpestis turėtų būti pri
traukti kuo daugiau jaunimo į 
savo tarpą ir lietuvaitėm padėti 
tokiom išlikti.

Šiemet Moterų Sąjungos sei
mas įvyks Worcester, Mass., 
rugpiūčio 17-20. Seimą globos 
5 kuopa, Worcester, Mass. Iš
vakarėse bus delegačių susipa
žinimas ir registracija Holiday 
Inn viešbuty, kuris yra vidur
iu iesty.

Seimas bus pradėtas iškilmin
gai. Mišias aukos vysk. Flana- 
gan. Religines apeigas tvarkys 

bergio dramos “Šventasis nar
vas” premjera.

Sekmadienis, rugsėjo 4
10 vai. ryto (Bond Court 

viešbuty) — Organizacinis po
sėdis: AF valdybos pranešimai, 
AF kontrolės komisijos praneši
mas, konstitucijos pakeitimai, 
nutarimai.

2 vai. (Bond Court viešbu
ty) — Mišias aukoja ir pamoks
lą sako vysk. Vincentas Brizgys.

4 vai. — Uždaromasis posėdis. 
7:30 vai. vak. (Šv. Prokovo

čioj 11:30 vai. mišiose dalyva
vo jų dukros su šeimomis, gi
minės ir draugai. Po mišių su
kaktuvininkų namuose ir kieme 
svečiai buvo maloniai priimti 
ir pavaišinti.

Algirdas ir Rozalija Veliuonai 
su šeima grįžo iš atostogų, ku
rias praleido baltimoriečių mė
giamoj pranciškonų vasarvietėj, 
Kennebunkport, Maine. Algir
das ir Rozalija gražiai auklėja 
savo šeimą, randa laiko dirbti 
lietuviškuose parengimuose. 
Algirdas yra Šv. Alfonso pa
rapijos Šv. Vardo dr-jos pirmi
ninkas.

“Baseball” vakaras, globoja
mas Šv. Vardo dr-jos, įvyks rug
piūčio 16. Rungtynėse dalyvaus 
Baltimore Orioles ir Minnesota 
Twins. Bilietus galima gauti 
pas pirmininką Algį Veliuoną. 
Visas pelnas skiriamas studijuo
jančiam jaunimui remti.

Jonas Obelinis

Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas ir Moterų Sąjungos dva
sios vadas kun. Antanas Miciū- 
nas, MIC.

Seimo ruošimo komisijai pir
mininkauja Julija Mack, keletą 
kadencijų buvusi centro valdy
bos pirmininke. Jai talkina Joan 
Sepavich ir Lee Carberry ir 
patarėja Matilda Paulukonis. 
Įvairiose pareigose dar dirba 
A. Bakunas, E. Alavošius, A. 
Miller, M. Sereicikas, Ann Va- 
linsky, Olga Keršis, Vivian Ro- 
gers, J. Miliauskas, H. Banis,
H. Linkstrom. Moterų Chorui 
vadovauja Genevieve Kaneb.

Seime numatoma priimti ke
letą svarbių rezoliucijų. Seime 
laukiamos sąjungietės, draugės 
ir viešnios. Į seimo ruošiamus 
vakarus ir banketą kviečiama 
ir visa visuomenė, nes sąjun
gietės irgi visus remia, niekur 
neatsilikdamos, kartais net u 
savus reikalus pamiršdamos.

Donna Kamm, 
centro pirmininkė

IVISUR
— Pulk. Juozas Tumas, ilges

nį laiką sirgęs, širdies smūgio 
ištiktas, rugpiūčio 2 mirė Chi
cagoj. Velionis buvo gimęs 
1893 rugpiūčio 2 Kalnėnų km., 
Alytaus apskr. 1915 Petrapily 
baigė karo mokyklą. 1918 Uk
rainoj vadovavo įsteigtam lietu
vių batalionui. Grįžęs į Lietu
vą, įstojo savanoriu ir dalyvavo 
kovose dėl Lietuvos laisvės. 
Pasilikęs kariuomenėj, ėjo įvai
rias pareigas. Bolševikų suim
tas, buvo gabenamas į Minsko 
kalėjimą ir pergyveno VI .26 
Červenės miško žudynes, iš ku
rių laimingai paspruko.

— Kanados Lietuvių Fondo 
naujos tarybos suvažiavimas įvy
ko liepos 15 Toronte, Lietuvių 
Namuose. Tarybos pirmininku 
išrinktas dr. A. Pacevičius, sek
retorium — P. Januška, valdy- 
bon išrinkti: E. Čiuplinskas,
K. Lukošius, L. Tamošauskas, 
V. Ignaitis, L. Skripkutė.

— Žurnalo Naujoji Viltis lei
dėjų naują tarybą sudaro: Jonas 
Jurkūnas ir Bronius Kasakaitis
— Korp! Neo-Lithuania atsto
vai, Mečys Valiukėnas ir Te
odoras Blinstrubas — ALT S- 
gos atstovai. Tarybos pirminin
kas — T. Blinstrubas. Redak
cinė kolegija pasilieka ta pati: 
dr. Jonas Balys (pirm.), Alek
sas Laikūnas ir dr. Bronius Ne- 
mickas.

— Pavergtų tautų savaitės 
minėjimo programai Clevelande 
liepos 22 vadovavo inž. Raimun
das Kudukis, miesto viešųjų 
įmonių direktorius. Minėjime 
dalyvavo daug tautybių, jų tar
pe ir nemažas būrys lietuvių.

— Birutė MaČianskienė, li
tuanistinės mokyklos vedėja 
Montevideao mieste, Urugvajuj, 
PLB valdybos remiama, atvyko 
į JAV pastudijuoti lituanistinių 
mokyklų darbo metodų. Ji jau 
dalyvavo Neringos, Dainavos ir 
Rako stovykloje’, kur susipažino 
su jaunimo orgafiizacijų stovyk
lavimo programomis. Dar vyks 
į lituanistinius kursus netoli 
Rochesterio, N.Y.

— Prof. Gražina Vokietaitytė
— Amonienė, kuri jau 22-jus 
metus dėsto šokį Lindenvvood 
kolegijoj, St. Charles, Miss., 
skaitys paskaitą tema “Judesio 
ir ritmo analizė” tautinių šokių 
mokytojų kursuose. Kursai įvyks 
rugpiūčio 21-28 Dainavoj.

— Toronto Prisikėlimo lietu
vių parapijos Kredito Koopera- 
tyvo-lietuvių banko — vedėjas 
dipl. ekon. J. Varanavičius nuo 
liepos 1 pasitraukė iš pareigų. 
Per 8 jo darbo metus šis lie
tuviškas bankas iš 2 milijonų 
dol. paaugo iki 12 milijonų dol. 
su viršum. Nauju vedėju pa
kviestas Ramūnas Underys, jau
nosios kartos atstovas. Jis kurį 
laiką buvo šio banko paskolų 

komisijos nariu. Prisikėlimo pa
rapijai Toronte vadovauja lietu
viai pranciškonai.

— Dr. V. Klemas rūpinasi 
griežtųjų mokslų programos rei
kalais III-jame Mokslo ir kūry
bos simpoziume. Jis telkia šios 
srities paskaitininkus ir su jais 
tariasi dėl temų. Griežtųjų moks
lų skyrius padalytas į devynias 
sekcijas.

— Mykolas J. Drunga, Boston, 
Mass., parašė laišką “National 
Review”. Liepos 8 išspausdin
tam laiške M. Drunga siūlo vi
sus tuos kriminalistus, kurie jau
čiasi ar laikomi sistemos auko
mis, taigi lyg ir “politiniais 

I kaliniais”, iškeisti į komunistų 
! laikomus tikrus politinius kali

nius, kurie nepatenkinti ko- 
; munistine santvarka.

— Ąžuolyno ansamblis Urug
vajuj atžymėjo savo kultūrinio 
darbo 9-sias metines su puikia 
švente. Programoj dalyvavo vo
kiečių grupė “Los Alpinos”, 
ispanų “IslasCanarias”—choras, 
orkestras ir šokėjai, vietinių “Ro- 
mance Americano”, o taip pat ir 
patys šeimininkai — ąžuolynie- 
čiai. Šventę uoliai ruošė an
samblio vadovė Stefa Štendely- 

I tė ir akordeonistas Alb. Si- 
| niauskas. Birželio 12 Ąžuolynas 

pasirodė TV 5-me kanale ir pa- 
i šoko keletą lietuviškų šokių.
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KEARNY, N.J.
Vedybinė 50 metų sukaktis
Marija ir Jonas Horvarth iš 

Harrison, N.J., liepos 24 per 
12 vai. mišias atšventė 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Mišias aukojo klebonas kun. 
Domininkas Pocius. Jam asis
tavo kun. Anastazijus Valančius 
iš Elizabeth, N.J., ir brolis Jur
gis Petkevičius (Petcavage) iš 
Brooklyno lietuvių pranciško
nų vienuolyno.

Šiai šventei pritaikytą pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
D. Pocius. Jis priminė, kad su
kaktuvininkai savo darbštumu 
ir aukomis daug prisidėjo 
prie Sopulingosios Dievo Mo
tinos bažnyčios statymo ir rė
mimo. Per mišias klebonas pa
laimino vedybinius žiedus ir su
teikė palaiminimą sukaktuvinin
kam. Keletą giesmių gražiai pa
giedojo Juozas Halloran iš 
Morris Plains, N.J.

Sukaktuvininkai Marija ir 
Jonas Horvath

Sukaktuvių vaišės įvyko Lie
tuvių klubo salėj Kearny, N.J. 
Dalyvavo 250 žmonių. Svečių 
tarpe dalyvavo ir trys sukak
tuvininkų vaikai: Elena Gra- 
bovvski iš So. Orange, N.J., Da
rata Halloran iš Morris Plains, 
N.J., sūnus Robertas iš New 
Port Rickey, Florida, ir dvyli
ka vaikaičių. Vaišėse dalyvavęs 
Bernardas Yarusevičius (Yaru- 
savage), Clark Tovvnship, N.J., 

•burmistras, perskaitė sukaktuvi
ninkų garbei skirtą specialią 
proklamaciją.

Sukaktuvininkai gavo ir po
piežiaus Pauliaus VI palaimi
nimą bei sveikinimus iš JAV 
prezidento Carterio ir jo žmo
nos.

Marija ir Juozas Horvath su
situokė Šv. Juozapo lietuvių 
parapijoj Scranton, Pa., 1927 
liepos 23. Harrison, N.J., apsi
gyveno prieš 35 metus. — B.J.

DARBININKUI PAREMTI 
AUKOJO

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

12 dol. — B. Nemickas, We- 
thersfield, Conn.

Po 8 dol. — J. Vanagas, Wood- 
haven, N.Y., S. Česnauskas, 
Brooklyn, N.Y., W. Sinus, Forest 
Hills, N.Y.

5 dol. — O. Noreikienė, Rich
mond Hill, N.Y.

4 dol. — V. Rukšėnas, Do\v- 
ney, Calif.

Po 3 dol. —V. Milcius, Ocala, 
Fla., J. Iškauskas, Wayne, N.J., 
V. Barius, Bridgeport, Conn.,
O. Pakalnis, Manchester, Conn.

2 dol. — M. Kairys, North

1977 _ 1978 KELIONĖS Į LIETUVĄ
REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

TOURS Lapkričio 13, 20 ir 27 .................................................... $640.00
Vasario 5, 12, 19 ir 26 .................................................. $669.00
Kovo 5 .................................................................................... $716.00
Kovo 12, 19 ir 26 .............................................................. $746.00
Balandžio 2, 9, 16 ir 23 ................................................ $746.00

Šie specialūs (charter) skridimai į Lietuvą yra ABC (Advance Booking Charter) 
rūšies. Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American Boeing 707 lėktuvu, pirmos 
klasės viešbučiai, pervežimai, JAV išvykimo mokesčiai ir grupės palydėjimas. Visi 
rezervuoti skridimai išvyksta iš New Yorko ir grįžta į New Yorką.

Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Leningrade.

SPECIALI GRUPINĖ KELIONĖ: Spalio 9-17 — $826.00 — 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Maskvoj

Dėl informacijų apie musų rezervuotas arba apecialią grupinę kelionę kreiptis: 

ALGIRDAS MITKUS Telef. (617) 969-1190
BALTIC TOURS arba

8 White Oak Road 1-800-223-7420
Nevvton, Mass. 02168 (prašyti kalbėtis su “Pat”)

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos Išlaikymo!

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

TELEF. 296-4130

Maspetho lietuvių klubo pagelbininkių nauja valdyba, išrinkta dviem metam. Iš k. Mary 
Szezany — pirmininkė, Mary Chipulis — sekretorė, Mary Thomas — klubo organi
zatorė, Helen Jamber — viceprezidentė, Lottie Ulrich — prezidentė, Anna Probst — įvesdi
nimo reikalam, Helen Janis — iždininkė, Eva Kazlauskas — finansų sekretorė.

AR JAU PRISIDĖJAI 
PRIE BENDRO DARBO?

PABALTIEČIŲ ŽYGIO UŽ 
ŽMOGAUS TEISES Lietuvių 
Lėšų Telkimo Komiteto uždavi
nys yra telkti lėšas lietuvių 
tarpe padengti šio žygio rengė
jų egzekutyvinio komiteto, va
dovaujamo lietuvio Viktoro 
Nako, išlaidas.

Lietuvių Lėšų Telkimo Komi
tetas birželio 7 nutarė aukas 
skelbti spaudoj, minint aukoto
jo vardą, pavardę, miestą ir 
aukos sumą.

Aukos, gautos iki 1977 lie
pos 31:

Po 500 dol. — JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba, 
Amerikos Lietuvių Taryba; 150 
dol. — dr. Jonas Valaitis, Wes- 
tern Springs, III.; po 100 dol.
— dr. Antanas Razma, Joliet, 
III., Barškečių šeima, Chicago, 
III., dr. Kazys Ambrozaitis, 
Chesterton, III., dr. Joseph J. 
Plikaitis, Chicago, III., Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos Chi- 
cagos Klubas, dr. Gediminas 
Balukas, Chicago, III.; po 50 
dol. — dr. A.B. Gleveckas, Chi
cago, III., Vincentas ir Sofija 
Tuskeniai, Santa'Monica, Calif,; 
40 dol. — Genovaitė ir Alek
sandras Radžiai, Balti mo re, 
Md.; 30 dol. — dr. F.V. Kau
nas, Cicero, 111.; 25 dol. — 
dr. Jonas Balys, Silver Spring, 
Md.; 20 dol. — Algis ir Laima 
Stepaičiai, Chicago, III.; 15 dol.
— Elena Franckevičięnė, Chi
cago, III.; po 10 dol. — Ed
vardas Bubnys, Champaign, III., 
Kazys Bertašius, Chicago, III., 
Antanas Balčytis, Chicago, III.; 
5 dol. — Z.C. Prūsas, Chilli- 
cote, Ohio.

Įvykusias klaidas tuoj praneš
kite iždininkui Juozui Ivanaus
kui, 1617 Fairway Lane, Naper- 
ville, III. 60540.

Aukas prašom siųsti Baltic 
Human Rights Rally, Ine., c/o 
Juozas Ivanauskas, 1617 Fair-

Providence, R.I.
Po 1 dol. — S. Aleliūnas, 

Pittsburgh, Pa., J. Vaitušis, 
Union, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

way Lane, Naperville, III. 
60540. Čekius rašyti “Baltic 
Human Rights Rally, Ine.” var
du. Visas šias aukas galima nu
rašyti nuo JAV pajamų mokes
čių (income tax deduetible).

Pabaltiečių Žygio už Žmo
gaus Teises vardu Lietuvių Lė
šų Telkimo Komitetas nuošir-

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Įsteigta Californijos lietuvių 

advokatų sąjunga
Los Angeles mieste liepos 10 

įsteigta Californijos lietuvių ad
vokatų sąjunga. Į sąjunga įeina 
visi lietuvių kilmės advokatai, 
kurie priklauso Californijos ad
vokatų sąjungai.

Steigiamasis susirinkimas 
buvo adv. C. Kairio rezidenci
joj. Adv. C. Kairys paruošė 
susirinkimo dalyviam vakarie
nę. Susirinkimas praėjo malo
nioj nuotaikoj. Tarp dalyvių bu
vo adv. Nijolė Trečiokienė, adv. 
Tomas Mažeika, adv. Jurgis 
Gliaudys, Jr.

Kiti advokatai, kurie negalėjo 
steigiamąjame susirinkime daly
vauti, bet pritarė sąjungos stei
gimui, yra adv. Alex B. Yaku- 
tis (San Francisco), adv. Al J. 
Tarvyd (San Dievo), adv. K.C. 
Petrulis (Century City), adv. Al- 
fons Puishes (San Francisco), 
adv. Jack Alex (West Covina) 
iradv. NidaBrinkienė (Torance).

Susirinkime buvo aptarti eina
mieji profesiniai reikalai. Buvo 
nutarta visais būdais padėti lie
tuviškai visuomenei ir paski
riem asmenim teisiškais klausi
mais. Adv. C. Kairys iškėlė 
atkreiptiną dėmesį į testamentų 
surašymą ir mirusiųjų turto ap
saugą nuo sovietinių agentų.

Nutarta reguliariai rengti pasi
tarimus, tartis aktualiais visuo
meniškais ir profesiniais reika
lais.

Sąjungos pirmininko pareigas 
eina adv. Jurgis Gliaudys Jr.

P.G.
Poetė Aldona Prižgintaitė, gy

venanti Australijoj, atvyko į Los 
Angeles ir sustojo brolio Vacio 
Prižginto šeimoj. Čia ji lanko sa
vo pažįstamus ir draugus. Iš 

džiai dėkoja visom organizaci
jom ir visiem lietuviam patrio
tam, aukojusiem šiam žygiui.

Kviečiame visus lietuvius su
sijungti ir prisidėti ne tik au
komis, bet ir darbu šio svar
baus žygio Lietuvos laisvinimo 
darbe.

Vardan tos Lietuvos VIE
NYBĖ TEŽYDI!

Juozas Ivanauskas, 
iždininkas

Los Angeles per Chicagą ji vyks 
į New Yorką, kur gyvena jos ki
tas brolis bei artimieji.

KotrynaRoman-Jankauskienė, 
sulaukusi 90 metų amžiaus, lie
pos 1 mirė Hermosa Beach, 
Calif. Ji buvo viena iš pirmųjų 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos narių, uoli ir dosni jos 
rėmėja.

Mokslo metai Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos reguliarioj 
mokykloj prasidės rugsėjo 7, o 
šeštadieninėj — rugsėjo 16.Visi 
lietuvių vaikai kviečiami pasi
naudoti mokslu ir auklėjimu, 
teikiamu šiose lietuviškose švie
timo įstaigose.

Lietuvių Dienų žurnalo gegu
žinė įvyks rugsėjo 18, sekmadie
nį, 12:30 vai. po pietų Mc 
Cambridge Parke, 1515 N. Glen- 
oaks Blvd., Burbank, Calif. —
L.Ž.K.

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, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Pretendentų kovose dm 
V. Korčnojus tvirtai vyrauja 
prieš sovietų dm L. Poluga- 
jevskį Šveicarijoj, turėdamas 
6.5-2.5 tš. Jam betrūksta dviejų 
taškų iš likusių 7 partijų. Ki
toj poroj bu v. pasaulio meiste
ris B. Spaskis devintoj parti
joj įveikė Vengrijos dm L. Por- 
tischą ir padėtį išlygino 4.5-
4.5 tš.

— Leningrado tarptautinis 
turnyras užbaigtas. Jį laimėjo 
dm O. Ramanišinas su buv. 
pasaulio meisteriu M. Taliu, abu 
surinkę po 11.5 tš. iš 17 gali
mų. Trečiu baigė buv. pasau
lio meisteris V. Smyslovas 10.5 
tš.; toliau sekė dm Vaganjanas 
su pasaulio meisteriu A. Kar
povu, abu surinkę po 10 tš., 
dm Balašovas, Vengrijos dm 
Ribly, dm Taimanovas ir dm 
Kočijevas po 9 tš., dešimtuoju 
baigė čekas dm Smejkal su 8 
tš. Paskutinėj vietoj (18-toj) at
sidūrė Italijos dm Marijotty — 
5 tš.

— Gomelis. Pabaltijo ir Bal
tarusijos turnyre vilnietis G. 
Piešina vėl tapo vienvaldžiu 
lyderiu po 14-kos ratų, turėda
mas 10 tš., baltarusis B. Mar- 
jasinas 9.5 tš. Kiti Lietuvos žai- 
dikai varosi kukliai: Čiukajevo 
sąskaitoje 4.5 tš., A. Česnausko
3.5 ir A. Uogelės 3 tš. Pir
mauja latvių komanda 32.5 (iš 
55 tš.), baltarusiai 29, estai 
28.5, lietuviai 21 tš.

— Kalinine šalies kaimo spor
to draugijų moterų finalinėse 
pirmenybėse varžėsi 14 moterų. 
Nemuniečių spalvas sėkmingai 
gynė vilnietė M. Kartanaitė. Ji 
keliskart buvo šio turnyro ly
dere, vienok finišuojant į 
priekį išsiveržė estė, tm M. Ra- 
niku. Pastaroji surinko 11 tš. 
iš 13 galimų, susigrąžindama 
aukso medalį po trijų metų per
traukos. Po jos sekė latvė N.

Apgaudinėjimas
— Jūs tvirtinot, kad tai vil

na. O juk prisegtoj kortelėj pa
rašyta, kad medvilnė.

— Mes segam šitą kortelę 
norėdami apgauti kandis . . .

Apie skausmus
Gydytojas: Tai kurioj vietoj 

tamstai pradėjo skaudėti?
Pacientas: Man rodos, kad ba

tų krautuvėj . . .

Sokolovskaja ir nemunietė M. 
Kartanaitė, surinkusios po 9 taš
kus ir įgaudamos teisę dalyvau
ti TSRS moterų pirmenybių 
pusfinalio varžybose Dnepro- 
petrovske. Kartanaitė iki šiol 
buvo iškovojusi tris kartus kai
mo draugijų čempionės titulą, 
dukart sidabro ir šiuokart — 
bronzos medalį.

Dnepropetrovske tuo pat me
tu žais Kartanaitės dukra R. 
Nasvyrovaitė, dalyvaudama ša
lies profsąjungų jaunių pirme
nybėse, kuriose pereitais metais 
ji laimėjo bronzos medalį.

— Bostono jaunieji (berniu
kai ir mergaitės) kviečiami lan
kyti Kazio Merkio vedamas 
šachmatų treniruotes ketvirta
dieniais nuo 7 v. vak., So Bos
tono lietuvių piliečių draugijos 
namuose.

LUCKY MOVERS
HOUSEHOLD MOVING & STORAGE 

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

CALL (212) 367-5776

ART STONE AND MEMORIAL 
COMPANY

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

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

ALL FOREIGN CARS 
SERVICE 

HOURS 8 AM TO 6 PM 
MONDAY — SATURDAY 

51 HACKENSACK ST. 
VVOODRIDGE, N.J.

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

\

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

SILICONE DAMP PROOFING BRICK 
BLOCK CAULKING CORNICE REMOVAL 

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

INSURED BONDED
Z.V. BROTHERS 

WATERPROOFING & 
ROOFING

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

PAUL VLADIMIR
LAWYER

CALL (212) 261-3838
EVENINGS APPOINTMENTS 

ARRANGED

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

FROM 9 AM TO 5 PM.

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

CALL (518) 943-4760

TRY ME!
SHEFKET OMERKOV-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.

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICĖ

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

INVESTMENT ART
Original etehings & 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 acquire high quality in- 
vestment art that wiII give you pleasure & prestige 
as well as capitol appreciation. For info. write or 
call collect PALACE GALARIES INC. 156 E. 52nd 
St. N.Y., N.Y. 1002 2 212 838-2213

NORDIC BLADESICE SKATING DAY CAMP 
Operated by Ed. K. Ice Sports Door to Ooor 
Transportation Boys and Girls 4-15. Specializing 
in Recreational andFigureSkating. Ali instructors 
Members of I.S.I.A. OUTDOOR ACTIVITIES Swim- 
ming, Softball, Miniature Golf, Nature & Science, 
Tennis, VoHeyball, Archery & Soccer. INDOOR 
RAINY DAY ACTIVITIES Indoor Heated Pool, 
Gym, Tennis. Call (516) 420-0661 Mon., Wed., 
Thurs., Fri., 2 PM—6 PM Sat. & Sun. 10 AM—3PM
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ELIZABETH, N.J.
Darbinga Liepsnos vasara
LB apygardos globoj veikian

čios taut. šokių grupės “Lieps
na” įsipareigojimai šią vasarą 
neleidžia atostogauti. Grupė 
liepos 17 atliko didį programos 
Lietuvos atsiminimų radijo La- 
kevvood, NJ, suruoštoj geguži
nėj ir susilaukė amerikiečių 
dienraščio Asbury P ark Pręss 
liepos 18 šilto aprašymo. Laik
raštis išspausdino 1 psl. trijų 
skilčių vienos šokėjų poros ir 
viduriniuose puslapiuose dides
nės šokėjų grupės fotografijas, 
pasidžiaugdamas gracingais lie
tuvių taut. šokiais.

Grupės narės Emilijos Skruo- 
dytės iniciatyva grupė buvo pa
kviesta šokti rugpiūčio 19, 20 
ir 21 Hunter Mountain vieto
vėj, Hunter, NY, čekoslovakų, 
lenkų, slovakų, ukrainiečių ir 
vokiečių rengiamam -festivaly. 
Be to, grupės akordeonistės Rū
ta Raudytė ir E. Skruodytė ten 
atliks ir akordeonų dueto prog
ramą.

Grupės šokėjai Debbie 
Didžbalytė ir Algis Bražinskas 
išvyksta į rugpiūčio 21 Daina
voj rengiamus taut. šokių mo
kytojam kursus. Nemažą jų iš
laidų dalį apmokti LB apygar
da. Pr. mokslo metais A. Bra
žinskas padėjo mokyti taut. šo
kių Kudirkos šešt. mokyklos 
mokinius.

Grupei nuo pat jos įsisteigi- 
mo vadovauja ir moko Birutė 
Vaičiūnaitė.

Didelė grupės šokėjų dalis 
uoliai dalyvauja vietos lietuvių 
skautų ir skaučių ir jaunų spor
tininkų veikloj ir kai kuriem 
jų pavyko laimėti grupinėse ir 
pavienėse sporto varžybose pir
mąsias vietas.

Nežiūrint, kad daugelis jų 
vasaros metu dar ir pastovius 
darbus susimedžioja, toks jų su
gebėjimas rasti laiko* ir lietu
viškai veiklai sukelia visų mū
sų užtarnautą pasigėrėjimą jų 
energija ir pasiaukojimu.

K. J.

CHICAGO, ILL
Pavergtų tautų 
demonstracijos

Pavergtų tautų taikingose ir 
tvarkingose demonstracijose lie
pos 16 dalyvavo apie 3000 pa
vergtųjų tautų atstovų (televizi
jos stočių teigimu). Gerai orga
nizuotose demonstracijose daly
vavo 13 pavergtų tautų atstovai^ 
10 draugiškų amerikiečių orga
nizacijų nariai bei du orkestrai.

Gausiausiai pasirodė lietuviai 
— dalyvavo apie 500. Buvo ne
šamos Lietuvos, JAV, organiza
cijų vėliavos ir specialūs plaka
tai su atitinkamais šūkiais. Pasi
sakyta prieš Sovietų Sąjungos 
priespaudą ir religijos persekio
jimą.

Iš lietuvių organizacijų gau
siausi buvo uniformuoti šauliai- 
šaulės, kurių buvo apie pusantro 
šimto. Dalyvavo Vytauto Di

Bendro likimo draugui ir musų brangiam geradariui

A.A.
DR. EDVARDUI MEKIUI

mirus, žmonai dr. Elenai, dukrelei Nijolei, žentui Ro
mualdui Kašubai, anūkėms Vidai ir Daliai reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Elena ir Edvardas Garla

Didžiam jūrų skautų šakos puoselėtojui (ir ilgemečiui 
Atlanto Rajono jūrų skautų skyriaus vedėjui )

j.s. IGNUI PETNIŪNUI

tragiškai mirus, jo sūnui vyr. valt. Raimundui Petniūnui 
ir jo šeimai, reiškia gilią užuojautą šio rajono Broli
jos vadija ir visi šio rajono broliai

LSB Atlanto Rajono Vadija

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

Liepsnos šokėjų grupė Lietuvos atsiminimų radijo piknike. Nuotr. R, Kisieliaus

džiojo šaulių ir Jūrų šaulių Ne
muno rinktinės, kuriom vadova
vo Šaulių s-gos c.v.pirm. K. Mil- 
kovaitis, V.D. šaulių rinktinės 
pirm. V. Išganaitis ir moterų 
šaulių vadovė S. Cecevičienė. 
Lietuvių grupėj margavo tauti
niais drabužiais pasipuošę ber
niukai, mergaitės ir moterys, ne- 
šusios vėliavas.

Iškilo Romo Kalantos paveiks
las su šauksmu “Laisvės Lietu
vai”. Žygiavo stiprios gretos 
šaulių, savanorių, ramovėnų, vy
čių ir ateitininkų su vėliavomis. 
Žygiavo Lietuvių Bendruome
nės, Altos ir kitų organizacijų 
atstovai.

Pravažiavo Liet. Atgimimo Są
jūdžio platforma su įspūdingu 
R. Kalanta ir keletas dekoruotų 
automobilių.

Lietuvių grupei vadovavo 
Vincas Samaška. Po lietuvių 
savo gausumu pasirodė ukrai
niečiai ir čekai. Mažesnėmis 
grupėmis, spalvingai apsirengę 
žygiavo vengrai, albanai, lenkai, 
serbai, estai, latviai, gudai, ku
biečiai, kiniečiai ir vokiečiai, 
kurie platformoj pavaizdavo 
Berlyno sieną, apsodintą baltais 
kryžiais žuvusiem paminėti.

Be to, žygiavo draugiškos 
amerikiečių organizacijos, kaip 
veteranų, skautų, Raudonojo 
Kryžiaus ir kt. Miesto centre 
demonstracijas stebėjo šimtai 
tūkstančių gyventojų. Paruoštoj 
garbės tribūnoj eiseną stebėjo 
Pavergtų tautų komitetas, kai 
kurie JAV kongresmanai, sveti
mų valstybių konsulai, jų tarpe 
ir Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė. Stebėtojų tarpe 
buvo aukšti miesto pareigūnai, 
Altos ir LB atstovai. Šventės iš
kilmės buvo filmuojamos ir tos 
pačios dienos vakarą buvo rodo
mos Ghicagos televizijoj. Chica
go Tribūne dienraštis liepos 17

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

DVASINĖ KELIONĖ Į ŠILUVĄ
Metų bėgyje švenčiame įvai

rias šventes, bet vertėtų giliau 
pamąstyti, ką mes turėtume ne 
tik gerbti, bet ir kasdien gar
binti — tai mūsų Motiną Mari
ją, apsireiškusią Šiluvoj. Šiluva 
yra garsi stebuklinguoju Mari
jos paveikslu.

Valstybių nesantaikos iššaukė 

įsidėjo demonstracijų aprašymą 
ir nuotraukas. Rašė ir kiti laik
raščiai.

Dariaus-Girėno minėjimas
Tradicinis Dariaus ir Girėno 

per Atlantą skridimo ir jų tragiš
kos mirties minėjimas Chicagoj 
įvyko liepos 17. Prie Dariaus ir 
Girėno paminklo darniai išsiri
kiavo Dariaus-Girėno ir Don 
Varnas veteranų postai su vėlia
vomis ir gausia palyda. Buvo ne
šamos JAV ir Lietuvos vėliavos, 
kurias lydėjo moterys, apsiren
gusios tautiniais drabužiais. 
Darnioj rikiuotėj žygiavo vetera
nų, pagelbinis moterų ir vaikų 
vienetai.

Solistas Algirdas Brazis sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus. 
Prasmingą invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Stašys. Kalbėjo veteranų 
atstovai. Ilgesnę kalbą pasakė 
Lietuvos gen. konsule J. Dauž
vardienė. Sveikino kun. A. Tra
kis ir kiti. Prie Dariaus ir Girė
no paminklo padėtas gėlių vai
nikas, o veteranai pagerbė trijų 
šūvių salvėmis. Legionio Da
riaus-Girėno komandierius Ben 
Pocius vadovavo programai.

J. Kaunas 

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

SIUNTINYS 1 1977
Labai gera eilutei medžiaga su ĮaUdimu “All wool made 

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

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

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

įvairius karus, kurie Šiluvą at
skyrė nuo pasaulio ir paliko 
tik vienai lietuvių tautai ir kiek
vieno lietuvio širdžiai. Tiesa, 
Šiluvos Marijos koplyčia įreng
ta VVashingtono bazilikoj. Ten 
kiekvieneriais metais Šiluvos 
Marijos koplyčią aplanko tūks
tančiai žmonių. Jie visi mato, 
kad yra Lietuva ir lietuviai yra 
gyvi.

Naujosios Anglijos tikinčiųjų 
dvasinei naudai šiais metais 
Lietuvių Kunigų Vienybė rug
sėjo 5, Darbo dieną, Brockto- 
ne, Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių vienuolyno sodyboj, rengia 
Šiluvos Marijos šventę.

Po religinių pamaldų vyks 
seselių piknikas, kurį rengia 
jos pačios.

Šių metų Šiluvos Marijos 
šventė neturėtų būti tik vien
kartinis pasirodymas. Reikia 
tęsti maldos dienas už Lietu
vą, kaip dvasinę kelionę į Ši
luvą, nuo kurios šventovės Lie
tuvoj esame toli atskirti. Šilu
va yra brangi kiekvieno lietu
vio širdžiai.

Šiluvos Marijos šventės or
ganizatoriai yra Kunigų Vieny
bė, bet jos pasisekimas priklau
sys nuo mūsų. Reikia rasti lai
ko dalyvauti šventėje, skirtoje 
Šiluvos Marijos garbei. Rezer
vuokime rugsėjo 5, kalendoriu
je pažymėdami, kad tai skirta 
Šiluvos Marijai. Naujosios Ang
lijos ir už jos ribų gyvenan
čius lietuvius visi keliai teveda 
į Šiluvos Marijos šventę Brock- 
tone.

J. M.

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. 
įyto ir pakeliui sustos prie Ša- 
linskų šermeninės 84-02 Jamai- 
ca Avė., Woodhavene. Grįžtama 
rugsėjo 5 vakare.

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

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

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

BnnHBvmmi 
Postngepoiil bnth uiuys 

Fnst, [onuenientprivnte, sufejree! 
ihut's uitiot BnnKinE-BV-mniLi5,
Greitai, prieinama), privačiai, saugiai, nemoka-
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

ar
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į be n-

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj Į- 

traukla sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini
mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, ——-vi

leidžiamus Įstatymų.
|jįJFr Dėl lengvo taupymo bū- • ,. 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 West Broadwsy
South Boston
9 AM to 3 30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

Vj

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues Wed & Fri.
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 

^^Saturday 8 30 AM to 12 Noon

ŽIM0S
Pavergtų tautų savaitė Bos

tone šiemet praėjo lyg ir ne
pastebėta. Gubernatorius Duka- 
kis tos savaitės proga paskelbė 
specialią deklaraciją. Jokio su
sirinkimo, jokios demonstraci
jos, jokio parado, jokio kitokio 
prisiminimo amerikiečiam šią 
ypatingą savaitę Bostone ne
buvo.

Onos Ivaškienės vadovauja
mas tautinių šokių sambūris re
petuoja ir vasarą. Norima gerai 
pasiruošti netolimos ateities 
pasirodymam. Rugpiūčio 14 
sambūris šoks Minkų radijo 
programos gegužinėj Romuvos 
parke, Brocktone. Rugsėjo 17 
sambūris dalyvaus International 
Night programoj aikštėj prie 
miesto rūmų — City Hali Plaza. 
Šį pasirodymą rengia Bostono 
miesto savivaldybės kultūros 
skyrius. Sambūriui akomponuo- 
ja puikus akordeonistas Edvar
das Meilus, Worcesterio lietu
vių radijo programos vedėjas.

Keleivio savaitraštis, leidžia
mas Bostone, dvi savaites atos
togaus.

Elena Juciūtė, buvusi Sibi
ro kalinė, knygos “Pėdos mir
ties zonoje” ir kitų raštų au
torė, pakviesta lektore į moky
tojų ir jaunimo studijų savaitę. 
Ji skaitys paskaitą tema “Lietu
vis mokytojas tėvynėj, Sibiro 
tremtyje ir rusų kalėjime”. Stu
dijų savaitė prasideda rugpiūčio 
14.

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

►

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIOENT

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

1977-78 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 18 — $838.00 (viena savaitė) 
rugsėjo 7 — 1158.00 (dvi savaitės) 
gruodžio 21 — 999.000 (dvi savaitės)

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

KAINA NUO $640.00
•Išvyksta: 1976 — lapkričio mėnesį

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 WEST 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 approvai.
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Vysk. Vincento Brizgio 50 me

tų kunigystės sukaktis bus pa
minėta rugsėjo 25, sekmadienį. 
Iškilmingos pamaldos Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioj 
11 vai. Akademinė dalis ir po
kylis — 4 vai. Kultūros Židi
ny. Vyskupo asmenį ir jo dar
bus apibūdins Antanas Masio
nis. Bus ir meninė dalis. Bi
lietus į akademijų ir. iškilmin
gus pietus jau dabar platina 
šie asmenys: Vincas Padvarietis, 
Apolonija Radzivanienė, Rasa 
Milukaitė, Stasys Prapuolenis, 
Kazys Vainius, Bronius Bo
belis, Stasė Bobelienė, Ma
rija Šalinskienė. Bilietus taip 
pat galima gauti ir lietuviškų 
parapijų raštinėse. Iškilmes ren
gia specialus komitetas, sudary
tas Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos valdybos 
iniciatyva.

Apreiškimo parapijos pikni
kas, įvykęs rugpiūčio 7, Platt- 
deutsche Parke, praėjo labai 
geroj nuotaikoj, nors lietutis šiek 
tiek ir pakrapijo. Visi nuotai
kingai dainavo ir džiaugėsi New 
Yorko tautinių šokių ansamblio 
Tryptinio atlikta tautinių šokių 
programa, kuriai vadovavo Jad
vyga Matulaitienė. Akordeonu 
grojo Antanas Razgaitis. Lietui 
praėjus, visi šoko, grojant J. 
Kazio orkestrui. Gegužinės pa
baigoj buvo paskelbti knygu
čių loterijos laimėtojai: 100 dol.
— P. Baltrulionis, po 75 dol.
— B. Karmazinas ir J. Liau- 
kus, po 50 dol. — O. Trai- 
nis ir D. Norvilą, po 25 dol.
— P. Gumikas, V. Jagmin, A. 
Raulinaitis, A. Banaitis, M. Jan
kauskas, M. Diržis, A. Ramo- 
nis. Be to, buvo ir vertingų 
daiktų laimėjimai.

VLIKo valdybos nariai su
tarė visi dalyvauti Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos inicia
tyva ruošiamoj lietuvių, latvių 
ir estų demonstracijoj Washing- 
tone rugsėjo 24. Demonstracija 
vykstą ryšium su rudenį numa
tyta Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencija Bel
grade. (E)

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkporte, Maine, dau
gelis lietuvių džiaugiasi ramiu 
poilsiu, kvepiančia is pušynais, 
maloniu vandenynu, brandžia 
lietuviškos kultūros programa. 
Dar yra vasarnamiuose ir lais
vų vietų. Nuo rugpiūčio 21 iki 
rugsėjo 5 nuo kambarių kai
nos duodama 20 nuošimčių 
nuolaida. Informacijai ir regist
racijai adresas: Vasarvietės 
Vedėjas, Franciscan Monast- 
ery, Kennebunkport, Maine 
04046. Telef. 207 967-2011.

Thls announcement is nelther an offer to sėli nor a sollcitatlon of an offer to buy any of these securitles 
The offfer is made only by the Offering Circular

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

VISA LAIDA: 3500,000 
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 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

Securitles will be offered in statės where the Securitles Laws of such statės have been complied with.

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

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Pirmadienį, rugpiūčio 15, yra 
Marijos Dangun Ėmimo šventė. 
Katalikam tą dieną privaloma 
išklausyti mišias, kurios daugely 
parapijų laikomos ir vakarais.

Janina Narūnė-Pakštienė, 
gyvenanti Miami Beach, Flo
ridoj, dabar lankosi New Yorke 
ir apsistojo pas inž. Gedimi
ną Rajecką. Rašytoja, nors su
laukusi gražaus amžiaus, ne
meta plunksnos ir uoliai rašo 
atsiminimus. Šiuo metu pranciš
konų spaustuvėj Brooklyne 
spausdinama atsiminimų antra 
dalis “Jaunystė”. Ruošiama 
spaudai atsiminimai apie lietu
vaites studentes, prieš Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą stu
dijavusias Šveicarijos, Maskvos, 
Petrapilio, Krokuvos, Odesos ir 
kituose universitetuose. Rašy
toja taip pat atidavė spaudai 
knygą vaikam “Tėvynės mėne
siai”. Čia stengiamasi vaikus 
supažindinti su įvairiais metų 
mėnesiais vykstančiu lietuvišku 
gyvenimu. Tai bus pagalba li
tuanistinėm mokyklom. Rašyto
ja J. Narūne aplankė pranciš
konų spaustuvę, Kultūros Židi
nį, Darbininko įstaigas ir A. 
Galdiko vardo galeriją.

Lietuvių diena Lakewood 
Parke, Pa., vyksta rugpiūčio 14, 
šį sekmadienį. Lietuvos vyčiai 
organizuoja autobusą. Lietuvių 
dienos pagrindinis kalbėtojas 
bus kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, Lietuvių Katalikų Tarny
bos direktorius ir Religinės Šal
pos vedėjas. Maninėj programoj 
dalyvauja Vilijos kvartetas iš 
New Jersey. Į šią didžiulę 
Pennsylvanijos lietuvių šventę 
vyksta ir Darbininko spaudos 
kioskas su naujausiomis lietu
viškomis knygomis ir plokštelė
mis bei įvairiais lietuviškais 
suvenyrais.

Spindulys, Los Angeles jau
nimo meno ansamblis, sėkmin
gai gastroliuoja Europoj. An
samblio narė Daina Čekanaus
kaitė iš Romos atsiuntė svei
kinimus. Visi labai patenkinti 
audiencija pas popiežių Paulių 
Vi. Pasirodymas Romos lietu
viam taip pat labai pavyko.

Kun. Antanas Rinkevičius 
rugpiūčio 3 mirė Kauno miesto 
klinikoj. Velionis buvo gimęs 
1899 Garliavoj, kunigu įšven
tintas 1925. Vikaravo Siesikuo
se, Ukmergės apskr., ir Kel
mėj. Šiauliuose buvo mergaičių 
gimnazijos kapelionu. Kaune 
buvo aviacijos kapelionu. Buvo 
ir Raudondvario klebonu, o po
kario metais ten pat buvo al
tarista. Paskutiniuosius kele
rius metus sirgo paralyžium. 
Prel. J. Balkonas, kun. J. Gu- 
rinskas ir kun. L. Budreckas 
rugpiūčio 6 už velionį aukojo 
mišias.

Pabaltiečių Žygis už Žmogaus 
teises organizuojamas Washing- 
tone, D.C., rugsėjo 24. Į šias 
masiškas demonstracijas iš New 
Yorko vyks specialus autobu
sas — išvažiuos šeštadienio 
rytą ir tą patį vakarą sugrįš. 
Kelionės kaina asmeniui apie 
10 dol. Informaciją teikia: Bi
rutė Radzivanienė 212 441- 
2304 arba Rasa Milukaitė 516 
681-6172.

Lietuvos atsiminimų radijo 
pikniką plačiai aprašė 
Asbury Park Press dienraštis. 
Įdėta dvi nuotraukos, kaip jau
nimas šoka tautinius šokius. Ap
rašymas pradėtas pirmam pusla
py, paskui su viena nuotrau
ka nukeltas tolyn. Paliesta labai 
daug sričių, ir dabartinė Lietu
vos padėtis, okupacija, lietuviški 
valgiai, papročiai, pacituota net 
lietuviškų žodžių, suminėta 
svarbioji programa. Prieš pikni
ką kaip apie būsimą įvykį rašė 
Ocean County Daily Times. Čia 
plačiau buvo paminėtas prof. Jo
kūbas Stukas, Lietuvos atsimini
mų programos vedėjas, ką jis 
veikia, kur profesoriaują, kur va
saroja.

Kazys Jankūnas, New Jersey 
LB apygardos pirmininkas, pasi
naudodamas LB visuomeninių 
reikalų tarybos paruošta pavyz
dine medžiaga, kreipėsi į visus 
JAV kongrese New Jersey vals
tijai atstovaujančius senatorius 
ir kongresmanus su prašymu 
tragiškojo birželio proga kon
grese padaryti atitinkamus pa
reiškimus. Į jo prašymą atsi
žvelgė abu senatoriai ir septy
ni atstovų rūmų nariai. Kongr.
M.J. Rinaldo teikėsi ištisai pa
skelbti LB paruoštą pareiškimą 
sąžinės kalinių klausimu. Tame 
pareiškime yra ir šis teigimas: 
“Pasauliniu mastu rodomas su
sirūpinimas Sovietijos žydais. 
Tai tikslu. Tačiau lietuviai, lat
viai, estai ir kitų pavergtų tau
tų žmonės yra verti mūsų dė
mesio ir akcijos”.

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

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.

Lietuvių susitikime su M. Cuomo iš k.: Wallaces Rogers, 
Darbininko redaktorius Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM/ 
kandidatas į New Yorko miesto burmistrus Mario Cuo
mo, architektas Antanas Varnas. Nuotr. Charles Binkius

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

Muzikas Vincas Mamaitis, 
Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos var
gonininkas ir choro vadovas, 
atostogų metu buvo nuvykęs į 
Angliją. Jis, prieš 15 metų at
vykdamas dirbti į Elizabethą, 
buvo Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos vargonininku 
ir choro vadovu.

Ateitininkų sendraugių sto
vykla Kennebunkporte pas tė
vus pranciškonus vyksta nuo 
rugpiūčio 14 iki 20. Dalyvauja 
šio Atlanto pakraščio ateitinin
kai sendraugiai, bet atvažiuoja 
ir iš toliau, net ir iš Clevelan- 
do. Iš New Yorko vyksta bent 
kelios mašinos.

Tautinių šokių mokytojų bei 
vadovų kursai vyks rugpiūčio 

21-28 Dainavos stovyklavie
tėj. Iš New Yorko važiuoja Tryp
tinio ansamblio vadovė ir Tau
tinių Šokių Instituto vadovė Jad
vyga Matulaitienė. Taip pat 
vyksta ir muzikas Vytautas Stro- 
lia, kuris rugpiūčio 21 skaitys 
paskaitą apie lietuvių tautinių 
šokių muziką.

Bruno Garunkštis, gyvenęs 
Rego Park, N.Y., paskirtas pro
jekto direktorium atstatyti ir iš
plėsti Suezo kanalą Egipte. Apie 
metus laiko teks praleisti Egip
te. Šiuo metu apsigyveno 
Cairo mieste.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

Ridgewoode išnuomojami du 
kambariai vienam asmeniui prie 
gero susisiekimo. Teirautis tel. 
212 497-5748.

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.

For sale attached house, lst 
fl. 6 rooms, 2nd fl. 5 rooms, 
220 power, wall carpeting in 
hall, lst 11. new bath and new 
kitehen, 2nd fl. new bath and 
semi modern kitehen, roof fully 
insolated, gas heat, lst fl. fully 
air conditioned, storm vvindovvs 
and screens, middle $40.000. 
Call 296-1381.

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

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

A.a. Vytauto Šventoraičio 
mirties metinių proga Apreiški
mo parapijoj Brooklyne mišias 
koncelebravo kun. Antanas Rač
kauskas, tėv. Viktoras Gidžiū
nas, OFM, ir tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM. Pamokslą 
pasakė tėv. V. Gidžiūnas. So
lo giedojo Mečislovas Razgai
tis. Pamaldose dalyvavo gausus 
būrys velionio artimųjų, bičiu
lių ir gerbėjų. Nuoširdžiai jis 
buvo prisimintas ir Cypress 
Hills kapinėse ir po to vyku
siose vaišėse Kultūros Židinyje.

VESTUVĖS 
NEW YORKE

Apreiškimo parapijos bažny
čioj Brooklyne liepos 16 įvyko 
Daivos Vebeliūnaitės ir Pau
liaus Šilbajorio sutuoktuvės. 
Giminėm ir draugam dalyvau
jant, jaunuosius sutuokė abiejų 
šeimų artimas draugas Tėvas 
Paulius Baltakis, OFM. Nuota
kos pamergė buvo Daivos se
sutė Rima, o pabrolys — Pau
liaus pusbrolis Jonas Galinis. 
Vestuvinė puota įvyko Vebeliū- 
nų rezidencijoj Locust Valley, 
Long Island.

Puotos metu sveikinimų žo
džiuose atsispindėjo džiaugs
mas, susituokus jaunai, gražiai, 
lietuviškai porai. Abu jaunieji 
nuo pat mažens buvo veiklūs 
skautų, sportininkų, tautinių 
šokių ir kitų jaunimo organi
zacijų eilėse. Lietuvių visuo
menė neprarado dviejų jaunuo
lių, bet praturtėjo nauja lietu
viška šeima.

Jaunavedžiai Paulius Šilbajo
ris ir Daiva Vebeliūnaitė. 
Nuotr. G. Peniko

Užsisakykite knygą
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE

Surinko ir suredagavo Dr. JONAS BALYS. Antrasis 
rinkinys: Lyrinės meilės, papročių, darbo, švenčių ir pra
mogų dainos.

Knyga turės apie 400 psl. ir 702 dainas su aiški
nimais, bibliografija, angliška santrauka ir kt.

Spausdinimas jau įpusėtas. Užsisakant iki spalio 1 d. 
kaina $6 (vėliau bus $8). Užsakymus siųsti:

LITHUANIAN FOLKLORE PUB., 1105 Chiswell Ln., 
Silver Spring, Md. 20901.

PABALTIEČIŲ ŽYGIS UŽ ŽMOGAUS TEISES 
įvyks rugsėjo mėn. 24 dieną Washingtone, D.C. 
Laikas greit bėga — išlaidų daug, pajamų mažai. 
Mielas lietuvi, paremk šį mum visiem pasaulio 
lietuviam svarbų žygį. Nuo JAV pajamų mokes
čių nurašomas aukas prašome siusti BALTIC 
HUMAN RIGHTS RALLY, Ine., 1617 Fairway 
Lane, Naperville, Illinois 60540.

RENGIAMĖS VYKTI 
Į KONGRESĄ

Rugsėjo 1-4 Clevelande įvyks
ta Ateitininkų kongresas. Ke
turi ateitininkų kongresai yra 
buvę Lietuvoj, trys Chicagoj, 
vienas Toronte ir šis — devin
tasis — Clevelande.

Kongreso komitetas, dirbda
mas kartu su Ateitininkų Fe
deracijos valdyba, stengiasi da
ryti viską, kad kongresui būtų 
sudarytos geros darbo sąlygos 
ir jauki atmosfera. Kongrese da
lyvaus trys lietuvių vyskupai, 
daug dvasininkų. Konferencija, 
paskaitos ir simpoziumas žvelgs 
į mūsų dienų problemas. Susi
pažinimo vakare susitiks jauni
mas ir senimas. A. Landsber
gio drama “Šventasis narvas” 
primins okupuotos Lietuvos 
dvasinę priespaudą. Kongresas 
bus baigtas banketu.

Komitetui pirmininkauja kun. 
G. Kijauskas, Dievo Motinos
N.P. lietuvių parapijos klebonas 
ir Ateitininkų Federacijos tary
bos pirm. Jam talkina atskiros 
komisijos, atlikdamos paskirų 
sričių darbus. Sunkų sekretorės 
darbą neša Nijolė Balčiūnienė. 
Kitų komisijų pirmininkai yra: 
informacijos — V. Rociūnas, pa
maldų — R. Bublys, dramos — 
V. Kliorys, tautodailės parodos 
— N. Palubinskienė, finansų — 
S. Laniauskas, leidinio — St. 
Barzdukas, registracijos — O. 
Kliorytė, patalpų — dr. E. Šil- 
galis, nakvynių — B. Skrins- 
kienė, susipažinimo vakaro — 
Vitas ir Danutė Sirgėdai, ban
keto — Pr. Razgaitis.

Svarbiausi adresai: Pirmi
ninko — kun. G. Kijauskas, SJ, 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio 44119. Tel. 216 531-4263.

Registracijos — Ona Kliory
tė, 1543 Holmden Rd., So. 
Euclid, Ohio 44121. Tel. 216 
291-3607. Čia užsisakomos nak
vynės Bond Court viešbuty. 
Prašoma nedelsti su rezerva
cijomis.

Birutė Skrinskienė, 33441 
Lake Shore Blvd., Eastlake, 
Ohio, tel. 216 951-7937, rūpi
nasi nakvynėmis tiem, kurie ne
apsistos viešbuty.

Banketui stalai po 10 asme
nų ar pavieniam asmenim už
sisakomi pas Praną Razgaitį, 
6755 Parkgate Ovai, Cleve
land, Ohio 44131. Tel. 216 524- 
2357. Bilietų kainos: atstovam ir 
svečiam po 12.50 dol. studen
tam ir moksleiviam po 8 dol.

Bilietai į susipažinimo vakarą 
ir dramą bus gaunami vietoj.

Iškilmingos pamaldos Atei
tininkų kongrese rugsėjo 4, sek
madienį, 2 vai. bus Bond Court 
viešbuty. Šv. Jono katedra, kur 
buvo numatyta pamaldos, dėl 
remonto uždaryta. Mišias au
kos ir pamokslą sakys vysk. 
Vincentas Brizgys. Giedos Tau
tinio Meno Ansamblis Čiurlio
nis komp. Alfonso Mikulskio 
“Mišias už kenčiančią Lietuvą”. 
Palydės Čiurlionio kanklių an
samblis, vadovaujamas Onos 
Mikulskienės.

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