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Savaitės 
; įvykiai

Liepos men. pradžioj Perthe 
įvyko Australijos darbiečių par-

Valstybės sekr. Cyrus R. Van- tijos (ALp) dvimetinė tautinė 
ce, lankydamasis Kinijoj, bandys konferencija> kurioj, kaip ir iš
ieškoti būdų santykiam su Kini- tais atvejais tokiose konferen- 
ja pagerinti. Už diplomatinių cijose? nustatyta ALP partijos

■J DŽENTELMENAI, O KAIP APIE 
Į SOVIETŲ POLITINIUS KALINIUS?

santykių užmezgimą Kinija rei- veiklos gairės dvejiem metam, 
kalauja nutraukti su Taivanu su- sudarančios busimųjų rinkimų 
darytą gynybos sutartį ir dipl. 
santykius. JAV7 sutiktų tai pada
ryti, jei Kinija pasižadėtų tik 
taikingom priemonėm Taivaną 
sujungti su Kinija, bet Kinija at
sisako pasižadėti, nes tai esąs 
jos vidaus reikalas.

Izraelio min. pirm. Menahem 
, Begin pripažino, kad Izraelis 
teikia karinę pagalbą pietiniam 
Libanui savo artilerijos ugnim 
pristabdy damas palestiniečius. 
Ši pagalba Izraeliui kaštuoja per 
metus apie 100,000 dol., bet tai 
silpnina jų priešus — palestinie
čius.

Ispanijos policija spėjo laiku 
pašalinti bombą, kuria buvo pla
nuota nužudyti Ispanijos karalių 
Juan Carlos ir min. pirm. Adolfo 
Suarez.

Kipro turkų vadas Rauf 
Denktash pareiškė, kad atė
jęs laikas paskelbti turkų užim
tą Kipro dalį nepriklausoma.

Tikinama, kad sutarty dėl Pa
namos kanalo numatoma kanalo 
ir zonos suverenitetą 2000 m. 
perleisti Panamai; iki to meto 
JAV kasmet mokės Panamai 50 
dol.; JAV7 visada turės teisę 
kanalą ginti ir saugoti jo neutra
lumą; JAV karo laivai visada tu
rės teisę be jokių suvaržymų 
naudotis kanalu; Panama ga
rantuoja JAV teisę laikyti kanalo 
zonoj kariuomenės kanalo gyny
bai ir JAV pažada suteikti 
Panamai 200 mil. dol. kreditų 
ir 100 mil. dol. kreditų garantiją.

Čilės prez. Augusto Pinochet 
panaikino slaptosios policijos 
agentūrą, kuri iki šiol pasižy
mėjo režimo priešų žudymu ir 
kankinimu, ir sukūrė naują į- 
staigą — valstybės informacijos 
centrą.

Nežiūrint prieš mėnesį pa
reikšto JAV nepasitenkinimo 
dėl esamų žydų kolonijų ir prez. 
Carter prašymo susilaikyti nuo 
naujų kolonijų steigimo Izraelio 
okupuotam vakariniam Jordano 
krante, Izraelis paskelbė, kad 
ten bus įsteigtos dar 3 naujos 
žydų kolonijos. Valst. d-tas vėl 
pareiškė dėl to savo susirūpini
mą.

Sovietų atominis ledlaužis 
Arktika iš Murmansko uosto pa
siekė Šiaurės polių. Iki šiol po
lius buvo pasiekiamas tik pov. 
laivų.

Indijos prez. Neelam Senjiva 
Reddy išsikėlė iš 340 kambarių 
turinčių prezidentinių rūmų ir 
70 proc. savo atlyginimo graži
no neturtingiesiem.

Egiptas sustabdė medvilnės 
eksportą į Sov. S-gą ir Čekoslo
vakiją už tai, kad jos sulaikė 
Egipto aprūpinimą jau anksčiau 
Egipto nupirktais tankais ir jų 
dalimis.

Austrija ir Vengrija sutarė nuo 
š.m. rudens leisti savo gyvento
jam lankytis abiejose valstybėse 
be vizų. Anksčiau šis pasienis 
Vengrijos pusėj buvo užminuo
tas ir atitvertas spygliuota viela.

Šen. Edward M. Kennedy 
paragino vyriausybę nutraukti 
diplomatinius santykius su Tai
vanu ir užmegzti su Kiniia.

Zairės policija areštavo jos 
užs. reik. min. Ngura Karl-I- 
Bond už valstybės išdavimą. Esą 
jis žinojęs apie rengiamą Shaba 
provincijos atskilimą, bet nepa
informavęs apie tai vyriausybės.

Kinija pradėjo derybas su Sov. 
S-ga dėl laivybos sureguliavimo 
pasienio upėm.

atveju politinę platformą. Konfe
rencijos nutarimai gali būti kei
čiami tik kitoj dvimetinėj 
konferencijoj arba specialiai 
sušauktoj (ypatingojoj).

Šių metų konferencijoj pri
imta daug nutarimų, charakte
ringų ALP politinei linijai, ku
rioj ypač pasireiškė kairysis 
partijos sparnas. Pvz., nutarta 
stiprinti unijų galią, kuri ir taip 
kai kada reiškiasi virš vyriau
sybės ir diktuoja krašto eko
nominę padėtį (dėl šio nutari
mo kai kas darbiečius pavadi
no unijų partija); griežtai pasi
sakyta prieš multinacionalines 
korporacijas; prieš uranijaus ka
simą ir eksportą — rezoliuci
joj net pabrėžiama, kad ALP, 
grįžusi į valdžią, nepripažins 
dabartinės vyriausybės išduotų 
uranijaus eksploatavimo licen
zijų. Daug ginčų kilo dėl ame
rikiečių navigacijos bazės 
Omega Australijoj įrengimo. 
Klausimas praėjo tik vieno bal
so dauguma. Priimta rezoliucija, 
reikalaujanti Indoneziją evakuo
ti Rytų Timor, grasant nutrauk
ti Indonezijai paramą. Griež
čiausiai pasmerkti trečiojo pa
saulio kraštai dėl politinių kali
nių kalinimo — Čilė, Tailan
das ir kiti.

Kai ALP lyderis, buv. mi- 
nisteris pirmininkas G. VVhit
lam, baigus skaityti paskutinį 
rezoliucijų punktą, jau rengėsi 
pradėti konferencijos užbaigia
mąją kalbą, pakilo iš salės ne
didelis elegantiškai apsirengęs 
asmuo ir pasakė tik du saki
niu:

“Džentelmenai, o kaip apie 
sovietų politinius kalinius? 
Ten jų yra daugiau, nei Tai
lande, Čilėj ir kitur . . .”

Ir konferencijos pirmininkas 
(kartu ir ALP pirmininkas) Bob 
Hawke, ir partijos lyderis G. 
VVhitlam atrodė labai susiner
vinę. Jie nerodė nervingumo 
anksčiau, kai konferencijos 
metu į salę buvo įžygiavęs bū
rys Women’s Liberation Orga- 
nization moterų su plakatais 
ir prie mikrofono reiškė savo 
“abortų laisvės” reikalavimus, 
nei kai būrys aboridženų su
sėdo ant grindų prieš prezi
diumą, reikalaudamas žemės 
teisių. Dabar betgi kas kita. Abu 
partijos vadovai ir eilė kitų bu
vo susinervinę, nes anas elegan
tiškas vyriškis buvo jiem gerai 
žinomas sovietų emigrantas — 
disidentas Viktor Fainberg. Dėl 
jo ALP partijos vadovybėj buvo 
karštai ginčytasi — leisti jam 
konferencijoj kalbėti, ar ne.

V. Fainbergas, kuris nuolat 
gyvena Londone, važinėja po 
pasaulį, stengdamasis suorgani
zuoti pagalbą sovietų politiniam 
kaliniam, ypač tiem, kurie lai
komi psichiatrinėse ligoninėse 
ir kuriem duodami kenksmingi 
sveikatai vaistai. Jam jau pavy
ko penkiuose kraštuose suor
ganizuoti komitetus vesti kovai 
prieš psichiatrijos Rusijoj 
piktnaudojimą. Savo kampanijoj 
Fainbergas buvo gana sėkmin
gas — net kraštutiniai kairieji 
pritarė jo užsimojimam. Tuo 
tikslu — organizuoti pagalbą so
vietų politiniam kaliniam — jis 
buvo atvykęs ir į Australiją. Ke
letas vadovaujančių ALP asme
nų, jų tarpe ir partijos pirmi
ninkas Bob Hawke ir keli buv.

ALP ministeriai, rėmė jo kam
paniją Australijoj.

Fainbergas jau turėjo išva
žiuoti iš Australijos birželio 
mėn., bet Bob Hawke įkalbė
jo jį atvykti į Perthą ir kal
bėti konferencijoj. Dėl to jis 
pratęsė savo vizą ir pasiliko.

Bet G. VVhitlam atsisakė leisti 
Fainbergui kalbėti. Fainbergas, 
giliai įsižeidęs, kad jam buvo 
atimta galimybė konferencijoj 
kalbėti, tuojau, konferencijai 
pasibaigus, iš Pertho išvyko. 
Bet išvykdamas jis paliko savo 
konferencijai parengtos kalbos 
nuorašą, kurį, deja, vos vienas 
kitas laikraštis paminėjo. Apskri
tai V. Fainbergo pasirodymas 
konferencijoj buvo nutylėtas.

Jo kalboj, kurios sutrumpintą 
versiją paskelbė žurnalas The 
Bulletin (July 23, 1977), sakoma:

“Aš kreipiuosi į jus, darbo 
partijos narius, ir į dirbančiųjų 
klasę, sovietų viešai veikiančių 
grupių, turinčių tikslą skatinti 
Sov. Sąjungoj Helsinkio nuta
rimų vykdymą, narių vardu, ku
rių (grupių) svarbiausieji nariai 
arba laukia teismo kalėjime, 
arba kurių du praėjusį penkta
dienį nuteisti už ‘antisovietinę 
propagandą ir valstybės išda
vimą’. Helsinkio nutarimų galu
tinojo akto pirmos sekcijos sep
tintasis paragrafas 
reigoja signatarus 
žmogaus teises ir

ne tik įpa- 
‘. . . gerbti 

pagrindines
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JAV senatorius Robert Dole (R.-Kansas) priima Chicagos Lietuvių Moterų Klubo pa
stangomis surinktus 20,000 parašų, prašant JAV vyriausybės dėti visas pastangas iš
laisvinti Nijolę Sadūnaitę. Nuotraukoje iš k: dr. Jonas Genys, Altos atstovas VVashing- 
ton, D.C.j Stasė Semėnienė, peticijų komiteto narė, šen. Bob Dole, Leontina Dar
gienė, klubo vicepirm. ir Marija Krauchunienė, sekretorė. Baltiesiem Rūmam įteiktą 
peticijų komplektą priėmė M ar g ar e t Constanza, speciali JAV prezidento asistentė. Ti
kimasi dar vieną komplektą parašų įteikti JAV ambasadoriui prie JT Andrev/ Young.

KĄ RAŠO RUSŲ ŽURNALAS
Nuo 1945 Vakarų Vokietijoj 

leidžiamo rusų žurnalo Posev 
1977 birželio numery yra žinių 
ir apie lietuvius.

Straipsny apie dvasininkų pa
dėtį Lietuvoj minimas LKB Kro
nikos 23 numeris, kuriame įdė
tas kun. Karolio Garucko laiš
kas Sov. Sąjungos komunistų 
partijos generaliniam sekreto
riui. KGB užverbuoti kunigai 
Romai teikia melagingą infor
maciją apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios padėtį. Be to, iš Len
kijos KGB į Romą siunčia 
“slaptus laiškus”, kurie taip pat 
klaidina. Iš į Romą vykstan
čių kunigų reikalauja “kasdien 
ką nors atlikti valstybės naudai”. 
KGB per savo agentus-palydus 
tą “kasdien” tikrina vietoj.

Išleista rusų kalba knyga apie 
1975 Kopenhagoj įvykusį tarp
tautinį Sacharovo vardo tribuno
lą (Sov. Sąjunga buvo teisiama 
už nusikaltimus prieš žmogaus 
teises). Ankstesnės laidos buvo 
vokiečių, anglų, švedų ir danų 

laisves, į kurias įeina minties, 
sąžinės, religijos ir įsitikinimų 
laisvė’: tame pat paragrafe su
sitarimų signatarai pasižada pri
siderinti prie Žmogaus ir So
cialinių Teisių Chartos, pareikš- 
dami: ‘Niekas neturi būti kan
kinamas arba nehumaniškai pa
žeminamas ar baudžiamas’.

Bet Helsinkio susitarimų pa
ragrafai patys savaime negali 
išlaisvinti sąžinės kalinių. Kraš
tuose, kur įstatymai neturi griež
tos interpretacijos, tarptautiniai 
susitarimai tik tada rimtai vyk
domi, kai jų nevykdymas atne
ša daugiau nenaudos nei lai
mėjimų. Politinių kalinių kelias 
į laisvę nepasiekiamas per už 
scenos vykdomus pasitarimus, 
bet didėjančia vieša kampanija,, 
vedama Londono aikštėse ar Pa
ryžiaus salėse. Vladimiras Bu- 
kovskis, sovietų kalėjimų ir kon
centracijų stovyklų kankinys, 
buvo iškeistas į Čilės komunis
tų vadą L. Corvalan tik po 
pasaulinės kampanijos. Mate
matikas L. Pliušč ištrauktas iš 
kalėjimo — psichiatrinės po 
dvejus metus trukusių neper
traukiamų kankinimų, kada 
5000 “kairiųjų” mitingas Pary
žiuj pademonstravo Prancūzijos 
unijų ir socialistų ryžtingumą 
imtis dar griežtesnės akcijos, 
įskaitant ir Rusijos boikotavimą.

(nukelta i 2 psl.)

kalbomis. Iš lietuvių tribu
nole liudijo Simas Kudirka ir 
Jonas Jurašas. Rusų kalba knygą 
galima gauti adresu: Posev 
Verlag, D-6230 Frankfurt/M, 
80 Flurscheideweg 15, West 
Germany.

Gegužės pabaigoj Leningrado, 
Vyborgo, Talino, Rygos, Vent
spilio ir Klaipėdos uostų krovi
kai atsisakė dirbti antvalandžius 
iškraunant maisto produktus, 
kurie gabenti į Sov. Sąjungą iš 
užsienio. Darbininkai pareiškė, 
kad tas maistas nėra skirtas vi
siem gyventojam, bet parduoda
mas tik specialiose Maskvos 
krautuvėse. Sovietų uostuose 
pūva tonos vaisių ir daržovių. 
Genda mėsa, kurią mėgina grei
tu būdu užšaldyti, ir nesilaiko
ma elementarių higienos taisyk
lių. Gendančiam maistui per
krauti valdžia naudoja kareivius 
ir studentus.

Inžinierius Etrik Udam iš Ta
lino pranešė, kad KGB agentai 
jam pasiūlė 500,000 rublių už

— Kuršių nerijos problemos. 
Pats įdomiausias ir gražiausias 
Lietuvos pajūris yra Kuršių ne
rija — Baltijos jūros suneštas 
smėlio siaurutis pusiasalis, at- 
skiriąs Kuršių marias nuo Balti
jos jūros. To pusiasalio Lietuvai 
priklauso per 60 km ilgio, nuo 
Klaipėdos uosto žiočių šiaurėj 
iki anapus Nidos pietuose. Ne
priklausomybės metais nerija 
buvo gražiai prižiūrima: vėjo 
pustomos kopos apsodintos že
momis pušelėmis, sutvirtintos 
bangų ardomos pakrantės, gy
venvietės švariai užlaikomos. 
Per antrąjį pasaulinį karą nerija 
labai nukentėjo: vokiečiai ten 
buvo įsirengę karinius įtvirtini
mus, grįždami bolševikai viską 
negailestingai naikino — gais
rai nusiaubė apsauginius pušy
nėlius (išdegė apie 500 ha pušy
nų), per 2000 ha virto vėjo 
pustomais smėlynais. Tik nuo 
1956 okupacinė valdžia ėmė rū
pintis nerijos apsauga: įsteigė 
nerijos miškų ūkį, kuriam buvo 
pavesta apsodinti vėjo ardomas 
kopas, atkurti išnaikintus miš
kus. 1961 visos 5 nerijos gyven
vietės: Nida, Preila, Pervalka, 
Juodkrantė ir Smiltynė buvo su
jungtos į administracinį vienetą 
ir gavo Neringos miesto vardą 
ir teises savarankiškiau tvarky
tis. Iki 1965 sutvarkytos apsaugi
nės kopos, apsaugota nuo pusty
mo 450 ha smėlynų, pasodinta 
1240 ha naujo miško. 1966 ne
rija paskelbta gamtos draustiniu, 
į kurį poilsiautojam įžengti rei
kia leidimų. 1976 valdžios nuta
rimu, įkurtas Kuršių nerijos miš
ko parkas, priklausąs Miškų ūkio 
ir miško pramonės ministerijai. 
Tačiau to parko direktorius Ed
vardas Mariukas, Literatūroje ir 
Mene (nr. 29) atvirai skun
džiasi, kad parko administracija 
nepajėgia sudrausminti poil
siautojų, kurie ardo kopas, žaloja 
augalus, iš susikurtų laužų už
dega miškus, palieka daugybę 
šiukšlių. Daugiausia nukenčia 
nerijos dalis arei ui Klaipėdos.

“disidentų grupės” suorgani
zavimą. Žadėjo su juo sudary
ti sutartį raštu, Udam pasiūly
mą atmetė. Atrodo, šiuo keti
nimu norėta diskredituoti disi
dentų veiklą.

Vakarų Vokietijos prosovie
tinė komu ui s tų partija turi 
40,000 narių. Ji gauna didžiules 
subsidijas iš Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Vokietijos (iš Rytų Vokie
tijos kasmet gauna 30 milijonų 
markių). Be to, didelės sumos į 
partijos kasą įplaukia kaip pali
kimai, neva gaunami iš privačių 
asmenų Vakarų kraštuose. Ne
žiūrint dosnios piniginės para
mos ir plačios propagandinės 
veiklos, partijai nesiseka padau
ginti savo narių skaičiaus.

1977 sausio 1 Estijoj buvo 
1,447,000 gyventojų. Per. pasku
tinį 1970 surašinėjimą Estijos 
sostinėj Taline buvo 363,000 gy
ventojų. Iš jų 202.000 estų, o iš 
lc tų tautybių — daugiausia rusų. 
Nuo 1959 surašinėjimo estų pro
centas Estijoj iš 74.75% krito iki 
69.1% (Elta)

Ten vasarą kasdieną į neriją 
persikelia apie 25-30 tūkstančių 
miestiečių, prasiskverbia pro 
kontrolę ir sauvaliauja miške
liuose. Net nakties metu slapčia 
persikelia valtimis per marias ir 
nerijoj dūksta per naktį. Matyti, 
tai toks elementas, kuris nieko 
nebijo, kurs pats jaučiasi galin
gas. Dabar vieną problemą su
daro laukiniai žvėreliai: gamtos 
apsauga draudžia juos naikinti, o 
jie nugraužia naujai pasodintus 
medelius ir kitos žalos pridaro. 
Direktorius pageidauja, kad žvė
rių kiekis būtų apribotas, kad 
nedrausmingi poilsiautojai būtų 
griežčiau persekiojami. Bet į jo 
balsą, atrodo, nekreipiama dė
mesio. Problema esanti ir reika
las suderinti senuosius etnogra
finius pastatus su moderniąja 
daugiaaukšte statyba.

— Spaudoj apgailestaujama, 
kad lietuviai baletininkai ne
dalyvavo Maskvos tarptautiniam 
baleto artistų konkurse. Į tre
čiąjį tarptautinį baleto konkur
są Maskvos Didžiajam teatre 
atvyko 74 šokėjai iš įvairių pa
saulio kraštų (net iš JAV, Aust
ralijos, Argentinos; Kubos, Ja
ponijos). Pirmas vietas laimėjo 
rusai šokėjai.

— Kultūros Baruose (nr. 5) 
Klemensas Sinkevičius rašo 
apie Lietuvos bibliotekų proble
mas. Jis rašo, kad 1975 visose 
Lietuvos bibliotekose jau buvo 
82 milijonai tomų. Išdalinus 
kiekvienam respublikos gyven
tojui tektų po 27 tomus knygų. 
Tačiau atsirandanti problema, 
kaip gauti tą knygą, kurios rei
kia. Rašoma, kad net didžiosios 
Lietuvos bibliotekos neturi su
vestinių katalogų ir dėl to nega
li surasti, kurioj bibliotekoj ieš
koma knyga yra. Straipsnio auto
rius nusiskundžia ir dėl biblio
tekų kadrų kvalifikacijos. Siūlo 
padidinti naujų knygų, duoda
mų viešosiom bibliotekom, pro
centą. Dabar į viešąsias biblio
tekas patenka tik apie 16 pro
centų naujų knygų, kitos par
duodamos atskiriem pirkėjam.

P r. N.

GEORGE MEANY
PAREIŠKIMAS

Congressional Record Wash- 
ingtone liepos 29 paskelbė tokį 
AFL-C1O pirmininko George 
Meany pareiškimą Pavergtųjų 
tautų savaitės (1977 liepos 17- 
23) proga:

“Šiandien nėra svarbesnio ir 
daugiau deginančio klausimo, 
kaip žmogaus teisės. Civi
lizacijos pagrindas ir žmoni
jos pažanga priklauso nuo asme
ninių laisvių ir politinės demo
kratijos .

Džiaugdamiesi, kad Portuga
lijoj ir Ispanijoj išsiskleidė lais
vė ir demokratija, unijos nariai 
visur yra giliai prislėgti,' jog 
abiejuose žemės pusrutuliuose 
tebegy vuoj a mil i tarinė s d i ktatū - 
ros, kurias kontroliuoja komu
nistų ir fašistų elitas.

Tarptaut i nė se o r ga n i z ac ij o s e 
dažnai vyrauja hipokrizija. Tų 
valstybių, kuriose represijos yra 
stipriausios, atstovai skelbia 
savo pasišventimą žmonių tei
sėm ir jų pažangai, ir tie pareiš
kimai nesusilaukia efektingo 
laisvųjų pasaulio tautų pasiprie
šinimo. Tokioj surambėjusioj 
padėty tyla griauna tiesą ir nai
kina viltis tiem, kurie yra pri
slėgti grandinių, ir tokia būklė 
patarriaiįja tironijai.

Savęs apgaudinėjimo būsena 
Vakarų pasauly, jo aklumas ar 
abejingumas Vidurio ir Rytų Eu
ropos žmonėm ir pačiai Sovietų 
Sąjungai atšipina sąžinę ir silp
nina laisvę kraštuose, kur laisvė 
vis dar egzistuoja.

Ryšium su Pavergtųjų tautų 
savaite AFL-CIO kviečia atnau
jinti ir sustiprinti visokeriopą 
akciją už žmogaus laisvę. Lais
vosios pasaulio tautos ir jų atsto
vai tarptautinėse organizacijose 
bendrom ir koncentruotom pa
stangom turi užtikrinti žmonių 
teises ir laisves, nes tai didžio
ji mūsų laikų problema, ir nu
kreipti žmonijos rūpestį į prie
spaudos aukas. (Elta)
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LIETUVOS BYLA TURI PAJUDĖTI
Savaitės 
Įvykiai

Legislatoriai reikalauja JAV vy
riausybę imtis žygių Baltijos 
kraštų laisvinimo reikalu

JAV ir Britanija sutarė dėl 
galutinio plano valdžiai juodųjų 
daugumai Rodezijoj perleisti.

Londono priemiesčiuose įvy
kusiose dešiniųjų ir kairiųjų jau
nimo demonstracijose buvo su
žeista per 100 žmonių.

Italijos komjaunimo organi
zacijos naujų narių verbavimas 
šiais metais nukrito 15 proc. Da
bartiniu metu jai priklauso 
122,000.

Kipro graikų partijų vadai su
tarė, kad laikinai einąs prezi
dento pareigas S py ros Kypria- 
nou bus jų bendru kandidatu 
į salos prezidentus.

JAV teisingumo d-tas iškėlė 
civilinę bylą ukrainiečiui Feo
do ro Federenko, siekdamas 
atimti jam suteiktą pilietybę ir 
deportuoti jį į V. Vokietiją, kur 
jam galėtų būti sudaryta byla 
kaip karo nusikaltėliui.

Indijos vyriausybė areštavo 4 
buv. min. pirm. Indira Gandhi 
patarėjus už slaptų sąskaitų lai
kymą užsienio bankuose ir ap
gaulingų bendrovių steigimą.

Sov. S-ga paragino savo są
jungininkes Etiopiją ir Somaliją 
užbaigti karo veiksmus ir pradė
ti derybas.

Sovietų diplomatas U gandoj 
Boris įtaka pasiprašė JAV politi
nio pabėgėlio teisių, ir tai jam 
buvo suteikta.

Sov. S-gos fizikas, Mokslų 
akademijos viceprezidentas ir 
Maskvos univ. rektorius Rem V. 
Kokio v, dalyvaudamas Palmiro 
kalnų ekspedicijoj, staiga su
sirgo, buvo atgabentas į Mask
vos ligoninę ir čia mirė.

Izraelio min. pirm. Menahem 
Begin palestiniečių organizaci
jos prilyginimas naciam, o or
ganizacijos rėmėjų — politikam, 
kurie nekreipė dėmesio į Hit
lerio antisemitizmą, labai už
rūstino valst. sekr. Cyrus R. 
Vance.

Vengrijos protestantai pakvie
tė Amerikos evangelistą Billy 
Graham 10 d. vizito į Vengriją. 
Ten pat lankysis ir JAV RK 
vyskupų konferencijos prez. ar- 
kivysk. Joseph C. Bernardin.

Italijoj kalinamas iki gyvos 
galvos vokiečių SS pulk. Her- 
bert Kappler buvo jo žmonos iš 
kalėjimo ligoninės pavogtas ir 
atgabentas į V. Vokietiją. Italija 
pareikalavo jį grąžinti, bet V. 
Vokietija atsisakė, nes jis esąs 
jos pilietis. Be to, jis serga vė
žiu.

Izraelis vakarinio Jordano 
kranto arabų teises sulygino su 
žydų teisėm. Įtariama, kad tai 
esąs pasirengimas srities aneksi
jai.

Ugandos prez. Idi Amin su
šaudė teatro direktorių, dramos 
autorių ir kultūros m-jos parei
gūną už tai, kad dramoj buvęs 
įžeistas prezidentas.

Jugoslavijos teismas
sprendė atskraidinusį į Jugosla
viją Bulgarijos keleivinį lėktuvą 
grobiką Cankov Dimitrov grą
žinti į Bulgariją.

JAV RK vyskupų konferenci
jos prez. arkivysk. Joseph C. 
Bernardin, pradėdamas akciją 
prieš abortus, kvietė visus kata
likus imtis iniciatyvos žmonių 
socialinei gerovei pakelti.

“JAV vyriausybė turi imtis 
reikiamų žygių pajudinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bylai 
iš mirties taško, priversdama 
vienu ar kitu būdu sovietus 
pasitraukti iš tų kraštų. Mes, 
amerikiečiai, jau seniai turėjom 
tai padaryti. Aš minėtu klausimu 
įnešu į JAV kongresą H. Con. 
Res. 278 rezoliuciją. Netrukus 
įnešiu tokio pat turinio kitą 
rezoliuciją, prie kurios kaip au
toriai (cosponsors) prisijungs 
eilė mano pakviestų legislato- 
rių. Aš pažadu jum padaryti 
viską, kas tik galima, kad tie 
kraštai būtų išlaisvinti iš So
vietų Sąjungos vergijos”, — tai 
žodžiai kongresmano Robert K. 
Dornan, jam įnešant minėtą re
zoliuciją. Kongresmanas R. K. 
Dornan (resp.-Calif.) buvo iš-

Kongresmanas John W. Wyd- 
ler (R.-N.Y.), H. Con. Res. 
304 rezoliucijos autorius

rinktas praėjusį rudenį vietoj 
kongresmano A. Bell, kuris ne- 
bekandidatavo tam postui. 
Kongresmanas A. Bell buvo irgi 
vienas iš didžiųjų stipriųjų re
zoliucijų žygio rėmėjų. Kong
resmanas R. K. Dornan, prieš 
išrenkant jį į JAV kongresą, tu
rėjo savo televizijos programą 
or eilę radijo programų Vakarų 
Amerikoj. Be to, jis yra vienas 
iš iškiliausių katalikų veikėjų 
visame krašte.

“Tuoj po antrojo pasaulinio 
karo turėjom priversti sovietus 
pasitraukti iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Kodėl to nepa- 
darėm? Kaltę dėl to turi pri
siimti tuometinė mūsų krašto 
vyriausybė. Praeities nebesu- 
grąžinsim. Darykim tai, kas ga
lima dabar. Sovietai jokių tei
sių neturi į Baltijos kraštus, ir 
mes turim juos priversti pasi
traukti iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Aš įnešu stiprią ir de
talią H. Con. Res. 304 rezoliu
ciją, aiškiai nurodydamas, kokių 
žygių mūsų krašto vyriausybė 
turėtų imtis Baltijos kraštų by
los reikalu. Daug kalbame apie 
žmonijos teises (human rights), 
bet Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
reikia pilnos laisvės ir nepri
klausomybės. JAV vyriausybė

turi ir privalo padėti tiem 
kraštam tai atgauti”, — taip 
kalbėjo kongresmanas John W. 
Wydler (resp.-N.Y.), įnešdamas 
minėtą rezoliuciją.

Mūsų pastangos šiame žygy
Įnešamų rezoliucijų skaičius 

didėja. Jis bus didinamas iki 
galimo maksimumo. Juo dau
giau turėsim rezoliucijų JAV 
kongrese tuo klausimu, juo leng
viau bus vieną iš jų pravesti. 
Tuo reikalu rūpinasi Rezoliu
cijom Remti Komitetas, kuris 
visam tam žygiui vadovauja. 
Prie rezoliucijų skaičiaus didi
nimo gali prisidėti kiekvienas 
geros valios lietuvis. Ne visi 
legislatoriai yra palankūs ir “pa
slankūs” mūsų reikalui: ne 
vieną reikia gerokai paspausti, 
kol galų gale jis palinksta mū
sų pusėn. Prie to spaudimo 
gali prisidėti visi.

Visam tam žygiui reikia ir 
darbo rankų, ir paramos. Tai 
milžiniškos apimties užsimoji
mas. Tik visi pajudėję ir į tą 
darbą įsijungę, galėsim laimėti. 
Visais šio žygio reikalais rašy
ti: Rezoliucijom Remti Komite
tas, Post Office Box 75893, Los 
Angeles, Calif. 90075.

RRK

KETVIRTADALIS KRAUJO STIPRESNIS UŽ 
PUSĘ (O KARTAIS IR UŽ VISĄ)

nu-

DŽENTELMENAI
(atkelta iš 1 psl.)

Pabaltiečių Žygio už Žmo
gaus Teises egzekutyvinis komi
tetas liepos mėnesį gavo įdo
mų ir dėmesio vertą laišką, pa
rašytą angliškai penkiolikos 
metų jaunuolio, kuris ketvirta
daliu savo kilmės yra lietuvis. 
Jam komitetas nusiuntė infor
macinės literatūros, jo tėvui — 
laišką, o visuomenės žiniai pa
teikia į lietuvių kalbą išversto 
laiško pilną tekstą.
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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’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

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

Aš prašau jus, Australijos dir
bančiųjų klasės judėjimo atsto
vus — judėjimo, kuris tiek daug 
davė žmogaus teisių evoliuci
jai jūsų krašte, užimti tvirtą 
poziciją kalinamų dėl sąžinės 
įsitikinimų reikalu. Aš prašau 
jus ginti rusų darbininką Vla
dimirą Borissovą, vieną iš žy
miausių socialistų žmogaus tei
sių gynimo judėjime ir inicia
torių vieno iš pirmųjų streikų 
Sov. Sąjungoj. Devyni ir pusė 
jo gyvenimo metų praleisti ka
lėjimo ir civilinėse psichiatri
nėse ligoninėse už kovą dėl 
žmogaus teisių. Trečiu kartu 
išleistas po tvirtos britų psi
chiatrų ir rašytojų ir Prancūzi
jos unijų intervencijos, jis kas
dien tebėra arešto grėsmėj, kaip 
buvęs ligonis. Nors jis aukštų 
kvalifikacijų elektrikas, pri
tyręs tekintojas, mechanikas ir 
stalius, jam atimta darbo teisė 
dėl to, kad esąs psichiškai ne
pajėgus.

Aš tikiuosi, kad šio krašto 
dirbančiųjų klasės atstovai ras 
būdų perduoti savo nusistaty
mą Sov. Sąjungos valdančiųjų 
klasei ir partijos ir valstybės 
vadam. Tas jiem gali nepatikti. 
Vargu ar įmanoma įkalbėti vil
ką tuojau pat tapti vegetaru. 
Bet jūsų pastangos galėtų iš
gelbėti nors kelių brangių ir 
drąsių žmonių gyvybes ir 
laisvę”.

“Mielieji,
Aš esu lietuvių kilmės pen

kiolikametis. Šiais metais labai 
susidomėjau disidentų sąjūdžiu 
pabaltiečių kraštuose. Aš labai 
rimtai galvoju pasirinkti profe
siją, kuri liečia disidentų są
jūdį, ypač Lietuvą. Išgirdęs apie 
Pabaltiečių Žygį už Žmogaus 
Teises, buvau labai užsidegęs.

Bet turiu problemą. Mano tė
vas, būdamas tik iš dalies lie
tuvių kilmės, labai abejoja, ar 
mane leisti į Washingtoną su

New Yorko valstijos jaunimo 
grupe. Man reikia jūsų pagal
bos jam įtikinti, kad yra svar
bu pritraukti kiekvieną ga
limą asmenį. Kai šis klausimas 
kyla, jis sako: ‘Leisk kam nors 
kitam tai daryti’. Suprantu, kad 
aš turiu pridėti savo dalelę pa
baltiečių kraštų išlaisvinimui, 
nors ji ir būtų maža.

Prašau man siųsti visą lite
ratūrą apie tą žygį. Taip pat 
gal padės asmeniškas jūsų laiš
kas mano tėvui: aš taip noriu 
vykti!

Dėkoju jum jau dabar už jū
sų pastangas ‘įtikinti’. Aš būsiu 
visada dėkingas!”

- o -
Žygio egzekutyvinis komite

tas tikisi 1977 rugsėjo 24 Wash- 
ingtone susilaukti daug tokių 
entuziastų — ir jaunųjų, ir vy
resniųjų.
Pabaltiečių Žygio už Žmogaus 

Teises egzekutyvinis darbo 
komitetas

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

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

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

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

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

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

J. SI.

1977 — SĄŽINĖS KALINIŲ METAI
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

Tarptautinė amnestijos organi
zacija (jos centras Londone) turi 
skyrius demokratinėse ir net kai 
kuriose diktatūrinėse valstybė
se. Jos uždavinys — legaliais 
metodais stengtis išlaisvinti po
litinius kalinius, kurie savo tiks
lo siekė taikiom priemonėm ir 
nenaudojo smurto.

1976 gruodžio 10 organizacija 
paskelbė 1977 metus Sąžinės 
kalinių metais. Paskelbimą pa
rėmė 1200 įvairių profesijų ir 
tautų asmenų ir savo deklaraci
joj protestuoja prieš politinį per
sekiojimą, kankinimus ir žudy
mus, kaip valdymo metodą. Jie 
prašo vyriausybes įgyvendinti 
Visuotinę žmogaus teisių dekla
raciją ir paleisti visus sąžinės 
laisvės kalinius.

Painiom ir kartais neskelbia- 
mom pastangom kartais atsiveria 
kalėjimų durys ir kankinimo ka
meros. Organizacijos nariai 
džiaugiasi, kad JAV prezidentas 
Carteris stipriai pasisako už 
žmogaus teises. Kai kuriose Pie
tų Amerikos valstybėse švelnėja 
politinių kalinių likimas. Tačiau 
Rusija, besivadinanti Sovietų 
Sąjunga, vis dar yra nemažėjan
čių kančių kraštas.

21-ji lietuvaičių mergaičių stovykla Dainavoj. Stovyklavietei vadovauja Putnamo Se
selės Paulė ir Oliveta. Nuotr. V. Bacevičiaus

Igp■£
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Laisvėj ir Lietuvoj gyvenan
čių šventa pareiga padėti kitų 
tautų kankiniam ir saviesiem. 
Ši pareiga privaloma ir tiem, 
kuriem lemta būti okupacinio 
režimo ramsčiais. Nepriklauso
moj Lietuvoj buvo šviesių asme
nybių, kaip Felicija Bortkevičie- 
nė ir kiti, kurie padėjo ir ko
munistinio tikėjimo kaliniam. 
Argi dabar tie, kuriem ji padė
jo, ir kiti ryžtasi pagelbėti šių 
laikų nelaimingiesiem? Ar jie 
bando, ar jie negali įtikinti oku
pantų, kad Rusija nesugrius, jei 
Sadūnaitė, Gajauskas ir kiti tau
tos kankiniai bus paleisti ir jei 
Marijai Jurgutienei su dukrele 
Daina bus lemta išvykti į JAV 
pas vyrą ir tėvą? Doro žmogaus 
ir lietuvio solidarumas bei savi
tarpinė pagalba tegul žymi Lie
tuvos sūnų ir dukterų veidą da
bar ir ateities kartom. (Elta)

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ 

rugsėjo 18

2 SAVAITĖS

rugsėjo 4, 7, 18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
838 dol.

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

Šių kelionių, o taip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS 
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Darbo šventė šiandien
Darbo diena — rugsėjo pir

mas pirmadienis. Jos idėja vie
šumoj ėmė reikštis nuo 1882, 
o pirmas įstatymas, padaręs ją 
švente, nedirbama diena, buvo 
išleistas Colorado 1887. Europoj 
gi nuo 1890 darbo diena buvo 
susieta su gegužės 1.

Darbo šventė kilo iš reikalo 
pagerbti darbo žmonių žmogiš
kąsias teises. Reikėjo tų teisių 
atstatymo reikalą pabrėžti spe
cialia diena. Kai dirbančiojo tei
sės apsaugotos nuo kitų asmenų 
išnaudojimo, kyla kita grėsmė
— darbo žmogui virsti savo 
darbo vergu, paversti savo gyve
nimą mašina, kuri kuo daugiau 
turto sukrautų. Tad. šiuo metu 
darbo šventė gauna naują pras
mę — pabrėžti darbo kilnumą
— žmogaus asmenybei pasi
reikšti visu pilnumu, pabrėžti 
darbą kaip žmonių solidarumo, 
broliškumo ryšį.

Naujesniais laikais žmonės ir 
pradėjo dusti po darbo našta, 
nes jie pametė iš akių aną pa
grindinį darbo tikslą. Daug kam 
atrodė, jog žmogus dirba tik tam, 
kad galėtų save išlaikyti, bet ku
riam tikslui, jam pasidarė ne
aišku. Tokiam tebuvo aišku, kad 
reikia daug turto įsigyti. Kas jo 
pakankamai sukaupė, kitus tuo 
tarpu prispaudė, kad taptų dar 
turtingesnis. Darbas, kuris žmo
nes turėjo ir turi jungti, vienus 
sukėlė prieš kitus: darbdavius ir 
darbininkus. Į šalį liko numestas 
ir teisingumas ir žmoniškumas. 
Neteisinga buvo ir tebėra, kai 
vieni aprėpia daug, o kitiem nie
ko nelieka. Nežmoniška, kai ta 
kova išvirsta į plėšriųjų gyvulių 
rietenas. Ar žmogus tam, kad 
taip elgtųsi ir tvarkytų tarpusa
vio santykius. Atsakymą duoda 
dvi darbo šventės, bet kiekvie
na kitokį.

Europoj ir kai kuriuose ki
tuose kraštuose yra žinoma mi
nėta gegužės pirmoji. Ji turi re
voliucinį pobūdį, nes yra ki
lusi iš klasių kovos. Komuniz
mas pavertė ją keršto ir ne
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apykantos diena. Kadangi ne
apykanta nieko gero nekuria, 
tai Sovietų Sąjungoj atnešta 
žmonėm vergija, o ne išsilais
vinimas. Susikūrė ten ir nauja 
darbo žmogaus išnaudotojų kla
sė. Viskas apsisuko kitu galu, 
nes sumindžiotas ir teisingumas 
ir žmoniškumas. Darbo klausi
mo komunizmas neišsprendė. 
Jis žmones padarė darbo ver
gais, kurie klumpa ir gniūžta po 
katorgine darbo našta.

Amerika yra nuėjusi kitu ke
liu. Čia darbo šventė, arba va
dinamoji darbo diena, išaugo ne 
iš keršto ar pagiežos, o iš pasi
tenkinimo darbo vaisiais. Tai ru
dens šventė, artima padėkos die
nai. Ji žiūri daugiau to, kas dar
bu laimima, o ne griaunama. 
Tiesa, darbo santykiuose ne vis
kas dar tvarkoj, bet nestinga no
ro siekti vis geresnio. Daugiau 
paisoma to, kad žmogus galėtų 
gerai uždirbti ir gerai pragyven
ti.

-o-
Lietuviam šių metų darbo 

šventės diena gauna dar ir spe
cialios prasmės. Darbo dienos 
savaitgalis yra patogi proga susi- 
važiuoti Clevelande. Tas susiva
žiavimas reiškia lietuvių solida
rumą ne tik darbe, bet ir tauti
niais, religiniais klausimais.

Vasaros pabaigai tenka vienas 
iš svarbiausių šių metų įvykių 
— rugsėjo 1-4 Clevelande vyks
ta devintasis Ateitininkų Fe
deracijos kongresas.

Kongresas nėra tik ateitinin
kam reikšmingas. Ne tik kata
likų bažnytinė hierarchija bei 
katalikiškoji visuomenė su pasi
didžiavimu žiūri į ateitininkų 
organizaciją kaip į savo elitą. 
Ir nekatalikų minties žmonės 
žiūri į ateitininkus su dėmesiu 
kaip į tos bendros visuomenės 
labai reikšmingą dalį; reikšmin
gą, nes sąmoningą, organizuotą, 
su giliom tradicijom ir nuveik
tais darbais tos bendros visuo
menės gerovei.

Šventųjų 1975 metų proga po
piežiaus Pauliaus VI paskelbtas
dvasinio atsinaujinimo žodis ka
talikiškoj visuomenėj prigijo ir 
yra vis dažniau kartojamas. Dva
sinio atsinaujinimo žodžiu iš
reiškiama mintis yra plati, bū
tina, bet trumpu laiku ir be pa
stangų neįgyvendinama. As
mens ar .visuomenės dvasiniam 
pakilimui, krikščioniškam gyve
nimui yra būtinas savos religi
jos deramas pažinimas. Ko žmo
gus nežino, negali to nė norė
ti. Po karo mūsų sąlygose lie
tuviai net laisvame pasaulyje 
negalime girtis religinės lite
ratūros gausumu. Būtų tačiau 
neteisinga sakyti, kad nieko ne
turime. Po karo už Lietuvos iš- 
sispausdinom savoj kalboj visą 
Šventą Raštą, Vatikano II susi
rinkimo nutarimus, Teologijoj 
santrauką veikale Dievas ir 
Žmogus (Roma, 1953), platų Ka
talikų Katekizmą, verstą iš vo
kiečių kalbos (Roma 1960), kny
gų seriją, išleistų Krikščionis 
Gyvennime ir eilę kitų. Kas 
gerai pasisavins nors šias išvar
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dintas knygas, savo religiją pa
žins pakankamai nors savam 
privačiam gyvenimui. Nie
kad ir niekur nebuvo nei
giamai žiūrima į asmenį, geban
tį naudotis ir kitų kalbų litera
tūra. Ne tik nesmerktina, o pa
tartina pasigelbėti ir religine 
literatūra kitose kalbose. Ypatin
gai pabrėžtina, kad būtina kiek
vienam lietuviui katalikui įsigi
linti į Šv. Rašto Naująjį Testa
mentą ir Vatikano II susirinki
mo nutarimus.

Užbaigiant Šventuosius me
tus Paulius VI įspūdingais žo
džiais priminė, kad pastangos 
skelbti Evangeliją, mūsų laike 
ne tik krikščionim, o visiem 
žmonėm, pilniem vilčių, bet 
kankinamiem baimės ir susirū
pinimo, yra neabejotina pareiga. 
Evangelijos skelbimas yra būti

nas, yra tik vienas ir niekas ki
tas negali jo atstoti. Ši pareiga 
nepakenčia nerūpestingumo, 
derinimosi prie kitokių religijų, 
ar kitokių prisitaikymų, nes nuo 
Evangelijos priklauso žmonijos 
išganymas, joje telpa kas yra 
gražiausio dieviškame apreiški
me (Paulius VI apaštališkas pa
raginimas, 1975 gruodžio 8).

Vatikano II susirinkimo Dog
minė Konstitucija pabrėžia rei
kalą artimo ir gyvo bendradar
biavimo dvasios vadų su pasau
liečiais. Tuo tikslu būtų naudin
gi religiniai pokalbiai. Tradici
nės metinės rekolekcijos, misi
jos savo vertės nepraranda, bet 
jose žmonės neturi progos iš
siaiškinti jiem rūpimus religi
nius, moralinius, liturginius ir 
kitokius katalikų gyvenimo 
klausimus. Atrodo, būtų naudin
ga turėti kiekviename krašte 
nors kelis pakankamai pasi
ruošusius asmenis — kunigus ar 
pasauliečius ir nors po kartą 
metuose įvairiose, ypatingai di
desnėse kolonijose savaitgalių 
vakarais, ar kitu iš anksto su
tartu ir paskelbtu laiku pravesti 
pokalbius katalikų tikėjimą bei 
gyvenimą liečiančiais klausi
mais. Tokie pokalbiai turėtų 
vykti dvasinio pasipildymo, atsi
gaivinimo, maldos dvasioj, bet 
ne diskusijom ar polemikai.

Vatikano II susirinkimo Dog
minėj Konstitucijoj (Nr. 37) sa

MALDOS IR SOLIDARUMO DIENA

Lietuvis visais laikais mylėjo 
Mariją. Ji lietuviui buvo ir 
tebėra paguoda vergijoj, ligoj, 
nepasisekimuose ir mirties aki
vaizdoj. Lietuvis statė Mari
jos garbei šventoves, gegužės 
mėnesį kalbėjo litaniją, o ro
žančius buvo ir pasiliko jo 
mėgstamiausia malda.

Tai matydama, Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Bendrijos valdy
ba 1976 Šiluvos Dievo Moti
nos šventę paskelbė visų lietu
vių maldos ir solidarumo die
na. Artėjant Šiluvos atlaidam, 
vėl kreipiamės į visus tikin
čiuosius, organizacijas ir para
pijas ir šiais metais Šiluvos 
šventę tinkamai paminėti. Savo 
maldomis, akademijomis, proce
sijomis junkimės su Lietuvoj 
gyvenančiais ir kalėjimuose 
kenčiančiais mūsų broliais ir se
serimis.

koma, kad visi tikintieji turi tei
sę iš pąšvęstų ganytojų apsčiai 
gauti dvasinių Bažnyčios gėry
bių ypatingai Dievo žodžio ir 
sakramentų. Tepareiškia jiem 
savo reikalus ir pageidavimus 
su ta laisvės ir pasitikėjimo 
dvasia, kuri dera Dievo vaikam 
ir broliam Kristuje. Pagarbos ir 
klusnumo pašvęstiem - mokyto
jam ir kartu atvirumo pareikš
ti savo mintis ir ypatingai dvasi
nius rūpesčius visiem “tebūna 
pavyzdžiu Kristus, savo klusnu
mu iki mirties nutiesęs visiem 
žmonėm palaimintąjį Dievo vai
kų laisvės kelią”. Pašvęstieji 
ganytojai kartu su savo gano
maisiais “teugdo pasauliečių 
vertę bei atsakomybę Baž
nyčioj ... Su tėviška meile ati
džiai tesvarsto Kristuje pasaulie
čių pateikiamus planus, siūly
mus, pageidavimus. Iš šio drau
giško santykiavimo tarpe pasau
liečių ir ganytojų reikia laukti 
daug naudos Bažnyčiai”. Kiek
vienas pasaulietis turi būti 
žemėj Viešpaties Jėzaus Kris
taus prisikėlimo bei gyvenimo 
liudininkas ir gyvojo Dievo 
ženklas. Krikščionys tebū
nie pasaulyje tai, kas siela yra 
kūne (Nr. 38).

Šia proga taip pat skatina
me visus lietuvius katalikus 
skleisti savo tarpe mintį daž
nai maldoj prašyti, kad iš lietu
vių jaunimo atsirastų daugiau 
pašaukimų į kunigų ir vienuo
lių luomą ir kad Dievas padėtų 
kuo greičiau sulaukti paskel
biant palaimintuoju Dievo tarną 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

Yra žinių, kad Marijos gimi
mo šventė — Šiluvos Oktava 
— ir šiandien Lietuvoj taip mi
nima, kad jos sutrukdyti ne
pajėgia net ir labai žiauri oku
panto represija.

Nei šeimoj, nei visuomenėj 
nėra prasmingesnio ryšio už 
bendrą maldą. Dirbkim kartu ir 
vieningai. Melskimės, kad 
Aukščiausias palengvintų įka
lintųjų kančias ir priartintų Lie
tuvos prisikėlimo dieną. Melski
mės, kad visi tremtiniai dirb
tų vieningai Dievo garbei ir 
Lietuvos gerovei, o Šiluvos Die
vo Motina tikrai mūsų neapleis.

Vysk. V. Brizgys, 
tit. pirm.

Pr. Povilaitis, 
vykd. pirm.

VERČIAU BŪTŲ NESAKĘS

JURGIS JANKUS

Šnekino, bet jutau, kad teigia
mo atsakymo nelaukė ir kad ne 
tą atsakymą išgirsti mane pasi
kvietė.

— Žinai, žiūriu į tave, ir akyse 
stovi pirmoji diena fabrike. Ka
žin kur šiandien būtum, jeigu ne 
tie kabliai, — nusijuokiau.

Petras irgi nusijuokė. Ne gar
siai, bet taip, lyg juoktųsi pats 
vienas. Krizente nukrizeno.

— Nemanau, kad būtų kitaip, 
— pasakė patylėjęs. — Porą die
nų būčiau pašlavinėjęs, o po to 
būtumėm priėję prie to paties. 
Vieta man iš pirmo akies meti
mo patiko. Didelių fabrikų bijo
jau ir tebebijau. Tenai nueisi ir 
paskęsi. Visi inžinieriai, visi 
gudrūs, visi nosis užrietę, blo
giau negu stovyklų komitetai 
Vokietijoje, o čia viską iš karto 
apmeti ir matai, kas galima ir kas 
ne. Matai, kas gali nosį riesti, 
kas ne. Ir aš, ir Robertas bu
vom savamoksliai, tai greitai ir 
susiuostėm. Jis tada, man ro
dos, jau žinojo .. . Jeigu ne ži
nojo, tai juto, kad senatvės ne
besulauks, kad vėžys iš plaučių 
jau po visus pakraščius išsivaikš- 
tęs. “Inžinierius! Ką čia inžinie
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rius veiks. Čia reikia žmogaus 
su galva ir su rankom,” saky
davo.

— Kad su rankom esi, tie kab
liai ir parodė, — įterpiau, — 
o kad su galva, visi pamatė tik 
gerokai vėliau.

Į mano užuominą Petras nieko 
nepasakė, tik veido rimtumą 
pakeitė į plačią šypseną, bet vėl 
ją tuoj užliejo keliais lašais 
skaidraus martini. Abu tylėjome, 
paskendę minkštose sėdynėse ir 
kambario tylume.

Jeigu reikėtų pasakyti, kaip 
jis sugebėjo išlipti į viršų, 
galėčiau tik spėti. Nors keletą 
metų dirbome tame pačiame 
fabrikėlyje, nors ir gyvenome ta
me pačiame name, jis niekada 
nė puse žodžio neužsiminė apie 
savo planus. Žinau, kad taupė 
nežmoniškai. Kelerius metus iš
sivertė su ta pačia šventadieni
ne eilute, kuria atsivežė iš Vo
kietijos. Kai kiti (prie jų ir 
aš pats) valgė jautienos keps
nius, o spintelėje būtinai 
turėjo būti bent po butelį kon
jako ir cointreau, Hildė pripirk- 
davo viščiukų kaklų, nugarėlių 
ir privirdavo sriubos. Jos prisi

srėbę, dar gerą valandą čiulp
davo kauliukus. Skani buvo ta 
sriubikė (žinau, pati porą kartų 
vaišino), bet toli gražu ne jau
tienos kepsnys ir ne gelsvai ap
skrudęs, sultimis varvą karbo
nadas. Taip pat žinojau (ne tik 
aš, bet visas fabrikėlis žinojo), 
kad galų nesuduriantiems darbi
ninkams jis skolina pinigus. Tik 
ne ant žodžio, bet įkaitom už 
fabrikėlio akcijas, kurios mūsų 
akyse vis tiek neturėjo jokios 
vertės — niekas nemokėjo jokių 
dividendų ir niekas tokių akci
ninkų neklausė, kaip reikėtų 
fabriką tvarkyti. Petras irgi ne
mokėjo pilnos kainos, bet tiek, 
už kiek kuris siūlė. Kai po po
ros metų pasitaikė proga gauti 
vietą dideliame fabrike ir aš pa
kilau išeiti, Petras visiškai pasi
šiaušė. “Ar sudurnėjai?” sakė. 
“Gerai, ten gausi keletą dolerių 
daugiau, bet kokia ten tavo atei
tis? Pastatys vieną sraigtelį suk
ti, ir suksi, kol kas sugalvos, kad 
to sraigtelio nebereikia. Tad iš
mes ir sraigtelį, ir tave. Žinok, 
kad ten sraigtelis yra brangesnis 
už tave.” “O čia kitaip?” nenu
sileidau. Ir turėjau kodėl nenu
sileisti. Tenai ir atlyginimas bu
vo geru trečdaliu didesnis, ir vi
sokie fabriko apmokami draudi
mai. o čia turėk savo. Neturi — 
susirgęs žinokis arba paskutinius 
marškinius nusivilk. Ne tik pats 
ėjau, bet patariau ir jam bandyti. 
Sakiau jeigu jau reikia bernauti, 
tai verčiau bernauti pas didelį 
poną, o ne pas tokį pat kumetį. 
Bet Petro neįtikinau. Neįtikino 

jis ir manęs. Taip ir išsiskyrėm. 
Jeigu būtų buvęs atviras, gal bū
tų ir įtikinęs, bet apie savo gal
vojimą neprasitarė nė per pusę 
lūpų, o aš nekamantinėjau. Ir 
neatrodė, kad būtų ko kamanti
nėti. O jis nuo tų kablių susi
metė su Robertu nebeperskiria- 
mai. Abu šnirpštė per dienas 
kampe prie tekinimo ir piausty- 
mo staklių, vienas kitam pasa
kojo anekdotus, metų gale viršu
je sumontavo automatinę purkš- 
lę iŠ plovyklos išeinančiom dė
žėm dažais nupurkšti. Pirma čia 
dirbo du dažytojai, dabar vieną 
atleido, kitą atsiuntė apačion ir 
pasodino prie mašinos. Tas dvi 
dienas pakeiksnojo, kaišiodamas 
geležgalius į preso žiotis, o tre
čią visiškai nebepasirodė. Tai 
tau ir ateitis, pagalvojau, bet 
Petrui nepasakiau, gal todėl, kad 
jutau, jog, jeigu kas, manęs tik 
per jį taip greitai neišmestų, o 
gal ir todėl, jog jutau, kad čia 
jam kaip ir namai. Jam, bet ne 
man. Nežinau, bet juntu, kad Ro
bertas, bevaikis našlys, jam ne 
tik savo vietą, bet ir savo dalį 
perleido. Tik Petrui perėmus 
mašinų skyrių, fabrikas pradėjo 
išsikapstyti iš skolų, o kai 
perėmė ir kitų skyrių priežiūrą, 
atsirado ir pelno. Dabar kelinti 
metai jau prezidentas. Sako, ne 
tik prezidentas, bet ir daugiau 
negu pusės akcijų savininkas. 
Ir pats fabrikas pasikeitė. Nuo 
grindų dingo alyvos latakai, iš
nyko prie kojų limpančio purvo 
sluoksnis, darbininkai gauna ne
mokamai visokius draudimus. Ir 

uždarbiai smarkiai pakilo. Gal 
todėl, kad, ir į prezidentus iš
ėjęs, pats tebetvarko mašinų 
skyrių. Kaip rytą užsimeta kom
binezoną, taip tepadeda jį tik va
karą. Popierėlius rašinėja mer
gaitės ir buhalteris, o kitus rei
kalus telefonu tvarko čia pat iš 
fabriko. Net jeigu reikia ką ir 
akis į akį aptarti, svečiai ateina 
čia pat prie įrankiais apkrauto 
stalo.

Darbininkai iš karto stebėjosi, 
net nenorėjo tikėti, kad jis jau 
prezidentas. Pirma prezidentas 
buvo didelis žmogus. Atvažiuo
davo juodu automobiliu apie de
šimtą valandą, užsidarydavo 
savo kabinete, ir niekas nežinojo, 
ką jis ten veikia, bet visada bu
vo dailiai apsirengęs, kiekvieną 
dieną kitos spalvos eilutė. Turė
jo ką nors veikti. Reikėjo juk 
fabriko reikalus tvarkyti. Dabar 
ilgą laiką darbininkai negalėjo 
suprasti, kaip yra. Sykį net pa
klausę, kas dabar fabriko reika
lus' tvarko. Petras nusijuokęs. 
“Kai reikalai apačioje gerai eina, 
viršuje patys susitvarko,” paaiš
kinęs ir dar pridėjęs: “Jeigu čia 
reikėtų kabinete sėdinčio prezi
dento, kiek prezidentų reikėtų 
Fordui? Penkiasdešimt tūks
tančių?” Vis tiek iš to niekas ne
paaiškėjo, bet ir tokiu paaiški
nimu darbininkai liko paten
kinti. Senesnieji atsiminė, kaip 
buvo seniau. Dirbti reikėjo ir 
dabar, bet, kai pats prezidentas 
dirba kartu, kartais ir sumušti
nį kartu prie to paties būrio pri

sėdęs suvalgo, laužyta kalba pa
juokauja, viskas atrodo kitaip. 
Ar ne prakeikimas? Atėjo be 
kalbos, ir dabar dar neišmo
ko, bet valdo visus. Ir visą 
fabriką valdo. Goddamned 
foreigner, bet geras vyras. Ir 
kiekvienas pasakys, kad dabar 
čia gera vieta dirbti. Ir pastovi. 
Jau sunku beatsiminti, kada 
buvo atleistas kas dėl darbo sto
kos. Jis kažin kaip sugeba su
sitvarkyti, kad užsakymų nieka
da netrūksta. Bene treti metai, 
kai dalis mašinų tedirba tik 
valdžios užsakymus. O iš ten ir 
geras pinigas ateina.

Dabar, namie, nepasakytum, 
kad fabrike nebijo mašinų tepa
lu rankų sus įmurzinti. Švarus, 
apsivilkęs neseniai į madą įėju
sia melsva vadinamąja poilsio 
eilute, rausvais atlapu kaklu 
marškiniais. Šnekėti tikrai daug 
nėra ko. Žiūriu pro stiklo kraš- 
tiį i jį ir į spalvotų kauliu
kų sudėliotą Kasiulio paveikslą, 
o jis sėdi nejudėdamas, kartais 
lūpomis paliesdamas savo stik
lelio kraštą, ir jaučiu, kad gal
voja. Gal ieško žodžių, kaip pra
dėti tikrą reikalą. Jis niekada jo
kio reikalo nepasako iš karto. 
Kartais atrodo, kad ir visiškai 
nepasako, ką buvo planavęs 
sakyti, bet nušneka per smul
kius reikaliukus, nušokinėja per" 
daug sykių apkalbėtus ir išsiaiš
kintus rūpesčius, kaip pempė 
per kemsynės kupstus, norė
dama pašalaitį nuvilioti nuo liz
do į šalį.

(Bus daugiau)
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LABOR DAY GREETINGS LABOR DAY GREETINGS 
LETIZIA BROS. INC.

OUR NEW LOCATION 427 EAST 74TH ST. (BET. 
FIRST & YORK AVĖS.) COMPLETE AUTOMOTIVE 
SERVICE CENTER. ELECTRONIC TUNE UPS, 
ELECTRICAL SYSTEMS, AIR CONDITIONING.

(212)472-0909

LABOR DAY GREETINGS 
MIDDLESEX 

FUNERAL HOME 
FOR INTEGRITY, DEPENDABILITY 

AND ETHICS

VVALTER RAJCA, MA NAGE R 
ROBERT RAJCA, DIRECTOR

528 BOUND BROOK ROAD 
MIDDLESEX, N.J.

CALL (201) 968-3377

LABOR DAY GREETINGS
99 LIOUOR CORP.

FINEST OF VVINES AND LIOUORS IMPORTED 
AND DOMESTIC OPEN TILL MIDNIGHT 99 1ST 

AVENUE (CORNER 6TH STREET) N.Y.C.
CALL 533-1190

LABOR DAY GREETINGS 
VARICK SVCE STATION INC.

COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS ENGINE 
TRANSMISSIONS BRAKES FRONT END WHEEL 
ALIGNMENT AUTO AIR CONDITIONING, 
N.Y.C. INSPECTION STATION 212 6 75-4887 212 
929-9392 1 98 11TH AVĖ. (BET. 23RD & 24TH 
STREETS).

LABOR DAY GREETINGS 
BAKEDRITE

BAKED PRODUCTS OF THE A NEŠT OUALITY 
ITALIAN BAKEDRITE BREAD “IF IT’S BAKEDRITE 
IT IS BAKED RIGHT” ALT CALL —212 622-4362 

214 5TH AVĖ. BROOKLYN, N.Y.
(212) ST 9-9607

LABOR DAY GREETINGS 
BENSON CHEVROLETINC. 

Chevrolet
1575 86th Street Brooklyn

232-0200

LABOR DAY GREETINGS
ALTER STEEL WIND0W CO.

25-35 ASTORIA BOULEVARD ASTORIA, N.Y. 11102 
CALL AS 8-2716 ASK FOR MR. C. PEREZ OR MR. 

LOPEZ WE TAKE PRIDE IN OUR WORK

LABOR DAY GREETINGS 
LORILIL JEVVELERS 

CREATORS OF HANDCRAFTED FINE JEVVELRY 
VVATCH AND JEVVELRY REPAIRS EXPERTLY 

DONE ANO FULLY GUARANTEED 
107-34 71ST. (CONTINENTAL) AVENUE 

FOREST HILLS, N.Y. 11375 TELEPHONE 261-8461

LABOR DAY GREETINGS 
FRANK PATRUNO

FOR THE BEST HERO SANDWICHES — STOP 
IN OPEN FROM 9 AM TO 6:30 PM CLOSED 
SAT. & SUN. 226-5825 1 02 HESTER ST., NEW 

YORK, N.Y. 10002

LABOR DAY GREETINGS
ROSEDALE FUNERAL HOME INC.

KENNETH W. HASLAM LIC. FUNERAL DIRECTOR 
& MGR. NEW MODERN AIR CONDITIONED fl

CHAPELS 245-01 FRANCIS LEWIS BLVD.
ROSEDALE, N.Y. TELE: LAURELTON 8-1180

LABOR DAY GREETINGS
VERRAZANO LOCK & ALARM CO.

FREE ESTIMATES DOOR & FLOOR CHECKS 
SALES SERVICE INSTALLAT1ONS 24 HOUR 
SERVICE ANY DAY ANY TIME 212 7 45-1450 
8301 3RD AVĖ. BROOKLYN.

LABOR DAY GREETINGS 
CHERRY PLAZA 
RESTAURANT

OPEN 8 A.M. — 4:30 P.M. SPECIAL BREAKFAST 
AND LUNCH DAILY 1415 ROUTE 70 EAST — 

CHERRY HILL, N.J.

LABOR DAY GREETINGS 
BAREVVOOD FURNITŲRE 

STRIPPING — BROOKLYN HEIGHTS AREA 
FINISH REMOVED FROM WOOD AND METAL. 
CANING AND REFINISHING SPECIALIZING IN 
DOORS AND SHUTTERS OPEN SUNDAY 141 
ATLANTIC AVENUE BROOKLYN, N.Y. (212) 

875-3833

LABOR DAY GREETINGS 
MODERN BRIDAL

KNOPKA HOUSE BRIDAL G0WNS & FORMALS 
FOR ALL OCCASIONS SUNDAY APPOINTMENTS 
AVAILABLE 516 368-9501 OR 3684126 202 2ND 

ST., E. NORTHPORT

LABOR DAY GREETINGS 
IRVINGTON DOG GROOMING

914 LY 1-7297 86 MAIN ST. IRVINGTON, N.Y. 
EXPERT GROOMING TRIMMING BATHING 

ALL BREEDS

LABOR DAY GREETINGS 
ANDRE’S

FURNITURE REFINISHING REPAIRING
REMODELING REUPHOLSTERING KITCHEN 

CABINETS REFINISHED HOME REPAIRS
295 AVĖ. O (OFF MACDONALD) (212) 376-7131

LABOR DAY GREETINGS
ROCKHILLGOLF& COUNTRY CLUB 

“Manorvllle” Clubhouse & Restaurant Faciltties 
for Golf Outlngs and Parties. Memberships and 
Reserved Startlng times Available. Clancy Rd. 
Manorvlle (Exlt 70 L.I. Expwy.) Golf Reserva- 
tions516 878-2250 “Restaurant Banquet Reserva- 

tions” 516 878-4233

LABOR DAY GREETINGS 
HARMANY STUDIOS

BAY RIDGE PORTRAITS VVEDDING ALBUMS 
MOVIES OLD PHOTOS MADE LIKĘ NEW LARGE 
SELECTION OF FRAMES. 8315 FIFTH AVĖ.

BKLYN. (212) 748-6868

LABOR DAY GREETINGS 
MAZZOLA’S BAKERY

THE ORIGINAL MAZZOLA’S BAKERY AT OUR 
ONLY LOCATION SINCE 1928 4 GENERATIONS 
OF OUALITY BAKING HOTELS & RESTAURANTS 
SUPPLIED HOT BREAD, ROLLS, & BISCUITS 
EVERY HOUR 8 AM TO 3 PM MA 4-8982 643- 

1719192 UNIONSTREET (CORNER HENRYST.)

LABOR DAY GREETINGS 
SEAS BROTHERS TOWING

24 HOUR TOVVING YOU CALL WE HAUL 
56 VVALNUT AVENUE BELMAR 08030 

PHONE: (1-609) 931-7146

LABOR DAY GREETINGS 
X-CEL X-RAY CORP.

N-RAY PLANNING SERVICE SUPPLIES 
BERKSHIRE VALLEY ROAD OAK RIDGE 07438 

PHONE: (201) 697-5077

LABOR DAY GREETINGS
EMPIRE VVATERPROOFING CO.

PR 4-2013 STEAM CLEANING VVATERPROOFING 
FULL INSURANCE COVERAGE MR. JAMES 
BUSEMI, PRES. PR 4-2013 4 93 EAST N.Y. AVĖ.

BROOKLYN.

LABOR DAY GREETINGS 
BUEZZO’S COMPLETE CATERING 

SERVICE
CALL MR. BUEZZO FOR YOUR IMPORTANT 
OCCASIONS HOME, OFFICE, CHURCH CATERING 
FROM 25 TO 1000 GUESTS OUALITY FOOD 
PROMPT SERVICE 31-16 36TH AVĖ. LONG 

ISLAND CITY CALL: EX 2-1747

LABOR DAY GREETINGS 
MAYDAY HARDVVARE & 

SUPPLY CO.
HARDVVARE WINDOW GLASS LOCKS KEYS 

PLUMBING SUPPLIES ELECTRICAL SUPPLIES 
BUILDING SUPPLIES JANITORS SUPPLIES 
TOOLS PAINT HOUSEVVARES 755 VVASHlNGTON 
AVĖ.BKLYN.(NR. EASTERN PKWY.)212 ST3-7171

LABOR DAY GREETINGS 
AAA NATIONAL SURFACE 

CLEANING INC.
ANYBUILDING CHEMICALLYCLEANEDGRAFFITI 
& PAINT REMOVAL VVATERPROOFING BRICK 

STONE WOOD ALUMINUM SIDING FREE 
DEMONSTRATION 315 OCEAN PKVVY., BKLYN.

212 375-6961

LABOR DAY GREETINGS 
B & B GATEVVAY RESTAURANT 

105 STATĖ HIGHVVAY NO 3 
SECAUCUS, N.J.

CALL:. 201 863-1490

LABOR DAY GREETINGS
PELLGRIS CABINETS

MFRS. & DESIGNERS OF CUSTOM FORMICA 
CABINETS REPLACE YOUR CABINET FRONTS 
OVER 10 STYLES OF STOCK CABINETS. VANITY 
SPECIAL 24 INCH $34.95 TEL: 212 TE 7-0214 

8 71 9 1 8TH AVĖ BROOKLYN

LABOR DAY GREETINGS 
GENOINO’S BEDDING & 

FURNITURE
BASSETT, CHILDCRAFT SIMMONS PEREGO, 
BILT RITE, HEDSTROM, BABY CARRIAGES 10% 
OFF VVITH THIS COUPON GOOD UNTIL DEC. 31ST. 
7104 18 AVENUE 7610 18 AVENUE BROOKLYN, 

N.Y. (212) 331-5124

-t nr-"'

LABOR DAY GREETINGS 
JIMS COFFEE SHOP

85 MIDTOVVN BRIDGE APPROACH 
HACKENSACK, NJ.

GOOD FOOD AT SENSIBLE PRICES
CALL: 201 487-2611

LABOR DAY GREETINGS 
CENTER CADILLAC 

NEW AND USED CADILLACS SALES SERVICE 
PARTS AND LEASING 209-34 NORTHERN BLVD.

AT 210TH ST., BAYSIDE, L.l. CALL 229-8100

LABOR DAY GREETINGS 
CANALE AND SON 

VVATERPROOFING INC.
COMMERCIAL INDUSTRIAL TAPĖ GROUTING 
POINTING CEMENT COATING SILICONING 

GENERAL RESTORATION GUTTERS LEADERS 
ROOFING 105-12 ASTORIA BLVD. E. ELMHURST, 

N.Y. 672-5511.

LABOR DAY GREETINGS 
HARRY’S AUTO RADIATOR VVORK.S 

EXPERT REPAIRS NEW CORES GAS TANKS 
BOILEDOUTRECORESHEATERSINVITESERVICE 
STATION ACCTS. RADIO DISPATCHED TRUCKS 
ŠAME DAY SVCE. DIAL TR 5-748 4 762 BEDFORD 

AVĖ., BKLYN PICK UP & DELIVERY

LABOR DAY GREETINGS
ZOLTON ROTH

BURGLAR ALARM & ELECTRICAL REPAIR
SERVICE 301 E. 82ND STREET N.Y.C. FOR 

EXPERT SERVICE CALL 879-6380

LABOR DAY GREETINGS 
BERGEN FUEL OIL CO. INC.

ĖST. 1923 HIGH PRESSURE BOILERS LOW 
PRESSURE BOILERS NEW AND USED ALLTYPES 
SALES SERVICE INSTALLATIONS ASK ABOUT 
OUR RED TAG SERVICE RADIO DISPATCHED 
SERVICE VVITHIN 24 HOURS 763-3100 2334 RALPH 

AVĖ., BKLYN.

LABOR DAY GREETINGS 
H & R LAWN 

MOVVER SERVICE
643 SAVVMILL RIVER ROAD 

ARDSLEY, N.Y.
CALL (914) 693-2300 ASK FOR RALPH

LABOR DAY GREETINGS 
LOU ARGO’S 

UNISEX HAIR CUTTERS
795 LEXINGTON AVĖ. N.Y.C.

WE SERVE T.V. AND THEATRE ACTORS
CALL 753-4235

LABOR DAY GREETINGS 
AUGUST F. SCHMIDT 

MEMORIAL FUNERAL HOME
JAMES A. GORDON JR„ MGR. 139 VVESTFIELD

AVENUE, ELIZABETH, N.J. CALL 201-352-2268

LABOR DAY GREETINGS 
M & G FLOOR SVCE. CO.

RESIDENTIAL COMMERCIAL SVCE DAYS 
NIGHTS SAT. SUN. 7 DAYS A VVEEK ANYTIME 
FLOORS INSTALLED SCRAPING AND REFINISH- 
ING — $25 A ROOM AND UP ALL FINISHES 
169 ST. NICHOLAS AVĖ., MANHATTAN 

212 534-1519

LABOR DAY GREETINGS 
CREST CARTING CO.

COMMERCIAL & INDUSTRIAL REFUSE REMOVAL 
STORES OFFICE BUILDINGS FACTORIES 
SHOPING CENTERS RESTAURANTS DAY WEEK 
MONTHLY CONTRACTS 11 SCHMIDTS LN. S.l.

698-8484

LABOR DAY GREETINGS 
MAJESTIC AUTO PARTS 

COMPLETE LINE OF AUTOMOTIVE SUPPLIES. 
WE INSTALL VVHAT WE SELL. SALES AND IN- 
STALLATION OF AUTOMOTIVE AND BUSINESS 
ALARMS. OPEN SUNDAYS 3902 16TH AVĖ. BORO

PARK, BKLYN. 212 853-8013

LABOR DAY GREETINGS 
CLAUDE R. BOYD 
FUNERAL HOME

448 WEST MAIN ST. BABYLON, NEW YORK 
CALL (516) MO 9-2400 OR (516) MO 7-8614

LABOR DAY GREETINGS 
BOB’S AUTO COLLISION

AUTO BODY REPAIRS SERVING CONEY ISLAND 
AREA EXPERT COLLISION WORK TOWING 
SERVICE INSURANCE ESTIMATES MEMBER 
TOWMEN REPAIRMEN ASSOC. 2761 STILLVVELL

AVĖ. 373-1400

LABOR DAY GREETINGS 
ST. CHARLIE’S 

CONTINENTAL CUISINE LUNCH DINNER 
COCKTAIL LOUNGE PIANO VOCALIST WED., 
THURS., FRI. OPEN 5 DAYS CREDIT CARDS 

4 ALBANYST. NEW YORKCITYTELE: 964-6940

LABOR DAY GREETINGS
D.J.L. TRUCKING

RUBBISH REMOVAL BASEMENTS ATTICS 
GARAGES STORES ETC. ALSO SPECIALIZING IN 
INTERIOR & EXTERIOR RENOVATION & 
DEMOLITION FREE ESTIMATES 201 489-6819 
489-8224 227 OUEEN ANN ROAD, BOGOTA, N.J.

LABOR DAY GREETINGS 
BROOKLYN VINYL ROOF CO.

CUSTOM VAN SPECIALISTS 
COMPLETE LINE OF CUSTOM PARTS ELECTRIC 
SUN ROOFS CHROME PARTS VINYL ROOFS 
GRILLS PADDED TOPS LANDAU BARS BANK 
AMERICARD MASTER CHARGE 2865 CONEY 

ISLAND AVĖ. BKLYN. 212 743-0484

LABOR DAY GREETINGS 
ALBERT OLSON 
ZREAL ESTATE

215 M ADIS ON AVENUE 
ELMIRA, N.Y.
607 734-7146

LABOR DAY GREETINGS 
DOROTHY V. STEIDEL 

INSURANCE 
2695 MIDDLE COUNTRY ROAD 

CENTEREACH, L.l.
(516) JU 5-8520

LABOR DAY GREETINGS 
EMERGENCY SERVICE

24 HOURS A DAY 7 DAYS A WEEK COMPLETE 
BODY AND FENDER WORK CUSTOMIZED PAINT- 
ING CHASSIS STRAIGHTENED SPECIAL ATTEN- 
TION TO MINI FLEET OR PRIVATE CAB OWNERS 
SE HABLA ESPANOL INSURANCE ESTIMATES 

1426 39 ST. BKLYN. (212) 438-5746

LABOR DAY GREETINGS 
LORI MACRI HAIRSTYLISTS 

FASHION STYLING, COLORING, 
PERMANENTS.

82-21 37TH AVĖ., (Cor. 83RD ST.) 
JACKSON HEIGHTS 

HA 4-0926

LABOR DAY GREETINGS 
J & P GULF SERVICE STATION 

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE, 
TIRES, BATTERIES AND ACCESSORIES

• 136 KINDERKAMACK ROAD, RIVER EDGE, N.J. 
TELE: (201)487-9748 

PROPRIETORS —PHILIP & JOSEPH LEPERA

LABOR DAY GREETINGS 
VVESTERN AUTO PAINTING 

EXPERT PAINTING & COLOR MATCHING ALL 
TYPES OF CARS DOMESTIC FOREIGN SPORT 
INSURANCE WORK BODY & FENDER SERVING 
THE EAST FLATBUSH AREA 1060 UTICA AVĖ.

BKLYN 212 342-8443

LABOR DAY GREETINGS
BIEL FURNITURE EXCHANGE INC.

SPOT CASH TOP PRICES IMMEDIATE REMOVAL 
ODD PIECES ENTIRE CONTENTS USED 
FURNITURE BOUGHT & SOLO BIEL FOR A 

SOUARE DEAL GR 5-0680
2 CLINTON ST. (COR. E HOUSTON)
283 E. HOUSTON (NR. CLINTON ST.)

LABOR DAY GREETINGS 
FROM THE DUNCAN FAMILY OF- 

MELROSE LOUNGE INC.
1496 Fulton St

Brooklyn, N.Y. 778-3307

LABOR DAY GREETINGS 
JOHN PHILLIPS 
FUNERAL HOME

GERARD F. PHILLIPS OWNER 
79-22 METROPOLITAN AVĖ. 
MIDDLE VILLAGE OUEENS

TELE: 894-8389

LABOR DAY GREETINGS 
TGM AUTO SALVAGE 

WRECK BOUGHT& SOLDNEVV & USED PARTS 
FOR CARS & TRUCKS TOVVING SERVICE 

1849 PITKIN AVĖ (NR. POVVELL ST.) 212 4 98-5982
IF BUSY 342-9745

LABOR DAY GREETINGS 
OUALITY AUTOMOTIVE 

GENERAL AUTO REPAIRS FOREIGN & 
DOMESTIC CARS TOWING 

339MCBRIDE AVENUE PATERSON, NEW JERSEY 
PHONE (201)274-9826

LABOR DAY GREETINGS 
DAVID CALLEIA INC., 

FUEL OIL TANK CLEANERS 
CHURCHES, APARTMENT HOUSE AND 

COMMERCIAL SPECIALIST IN CLEANING NO. 2, 
4, 6 TANKS ANY SIZE L0W DISCOUNT RATES 
FREE ESTIMATES 32 98 ATLANTIC AVĖ., BRKLYN.

(212) 647-0700

LABOR DAY GREETINGS 
EDKINS AUTO SALES INC.

AUTO VVRECKERS WE BUY LATE MODEL 
WRECKED & JUNK CARS PROMPT PICK UP 

TOP PRICES PAID USED PARTS, MOTORS & 
TRANSMISSIONS 2265 RICHMOND TERRACE 

S.I. GI 2-4866

AmericansioFree 
CaptiveNatkm

1977
Pavergtų tautų savaitės minėjime Laisvės statulos papė
dėj. Sėdi iš k. Birutė Radzivanienė, LB atstovė, Elaine 
Nicola, Lietuvos vyčių atstovė, Barry Farber, radijo ko
mentatorius ir kandidatas į New Yorko burmistrus. Kalba 
Valentina Kalynyk, Americans to Free Captive Nations 
komiteto pirmininkė. Nuotr. Charles Binkins

ŠVIESIŲ ATSIMINIMŲ KNYGA
J. Narūnės “Vaikystė”

išauklėta. Galėsi su ja žaisti. Tik 
būk mandagi!” (83 psl.)

Gero auklėjimo, nuoširdi klai
dų atitaisymo mintis eina per 
visą šią atsiminimų knygą. Juos 
paįvairina įtarpai apie kokius žy
mesnius žmones, nevengiant ir 
lengvo humoro nuotaikos. Antai, 
toks buvo tada rašytojas Petras 
Vaičiūnas, apie kurį J. Narūnė 
taip sako: “Atsimenu moksleivį 
Petrą Vaičiūną, pabalusį, liesą 
vaikiną. Įsižiūrėjęs į mano švie
sias garbanas, jis mane pavadi
no angeliuku. Kartais susitikda
vome bažnyčioje ar mūsų bend
rame kieme. Jis “angeliukui” 
parašė ilgoką eilėraštį, bet tada 
nė nepagalvojau, kad jo poeziją 
reikėtų pasaugoti, ar bent į stal
čiuką pasidėti atminimui. . . 
Vaičiūno šeimininkė buvo tokia 
taupi, jog vaikai praminė ją 
“skupidraila”. Jie dažnai skųs
davosi, kad jiems neduoda so
čiai pavalgyti. Susirinkę į 
krūvą tarėsi, kas daryti. Vaičiū
nas pasiūlė suvaidinti angelą. 
Visi pritarė. Vidunaktį, kai visi 
miegojo, Vaičiūnas, prisikabinės 
ilgus plaukus, įsisupęs į baltą 
paklodę, atsistojo ant dėžės prie 
praviro šeimininkės lango ir mo
terišku balsu prabilo į ją, prašy
damas neskriausti vaikų, juos 
geriau maitinti, ir tik tada ji 
įeisianti į amžiną dangaus kara
lystę. Šeimininkė turėjo nelabai 
gryną sąžinę, tai tikėjo savo sap
nu ir vizija, ir nuo tada vaikų 
maitinimas pasitaisė. Visi daž
nai prisimindavome jaunojo Vai
čiūno naktinį vaidinimą.” (122 
psl.)

J. Narūnės vaikystės atsimini
mai pradedami nuo Balnin
kų, prie Vaižganto aprašyto 
Alaušo ežero, kur tada gyveno 
jos tėvai, ir baigiami jaunos

Atsiminimų literatūra šiuo 
metu vis gausėja, vis daugiau 
mūsų tautiečių peržengia tą 
slenkstį, kuris įveda į užbaigtų 
darbų ir ramaus poilsio namus. 
Kai kurie tų atsiminimų leng
viau, kai kurie sunkiau paskaito
mi. Janinos Narūnės (Pakštie
nės) neseniai pasirodžiusi knyga 
“Vaikystė” priklauso prie leng
viausiai ir patraukliausiai skai
tomų knygų. Lengvu, gyvu sti
lium ji turi ir ką pasakyti, su
laukusi gražaus ir turiningo am
žiaus, bet dar tebebūdama kū
rybiškai veikli ir uoli.

Visa J. Narūnės veikla sukasi 
aplink visuomenininkės ir pe
dagogės polinkius. Ji studijavo 
žemės ūkio mokslus, bet ne ma
žiau dirbo ir organizacinį ir 
spaudos darbą lietuvės moters 
globos ir auklėjimo srityse. Ga
lop jau tremty ji savo pedagogi
nius polinkius ėmė reikšti kūry
biniu, poetiniu žodžiu. Taip atsi
rado jos kūriniai “Gintarėlė” (le
genda apie gintarą, išversta į is
panų, anglų ir vokiečių kalbas), 
“Jaunieji daigeliai” ir daug kitų 
eiliuotų pasakų ir legendų vai
kam. Jų ne vienas buvo išleis
tas nauja, pakartotine laida — 
tokio buvo susilaukę populiaru
mo. Dalis jos raštų dar tebėra 
rankraščiais.

Po tokių visuomeninių darbų 
ir kūrybinių pastangų miela pa
žvelgti į savo praeitį, į nueitą 
kelią. Taip atsirado J. Narūnės 
“Vaikystė”, jos atsiminimai, į- 
pinti į beletristinio pasakojimo 
rėmus.

Autorė, linkusi į kūrybą vai
kam, bene mieliausiai ir nuo
širdžiausiai pasakoja apie savo 
vaikystės dienas, iš kurių galima 
pasisemti impulso ir poetinei 
kūrybai. Čia jau tikrovė lyg ir
paskęsta kūrybiniame pasauly, moksleivės įstojimu į tada nese- 
arba atvirkščiai — kūrybinis 
vaizdas toks artimas pergyven
tai tikrovei, jog, rodos, abu lyg 
ir sutampa.

J. Narūnė savo atsiminimus 
pradeda nuo tų paskutiniųjų 
praeito amžiaus metų, kai rusiš
kasis carizmas visu savo svoriu 
tebeslėgė Lietuvą. Bet dar ket
vertų metų mergytėj tautinis są
moningumas jau ryškėjo, kai, ga
vusi iš rusės didikės dovanų 
medalikėlį, juo, net motinai pa
geidaujant, nesutiko pasipuošti, 
pareikšdama, lyg didelė: “Aš 
nenoriu rusiško Dievo!” (14 psl.) 

Anksti autorė buvo linkusi 
draugauti su kaimo vaikais ir 
taip priartėti prie liaudies kū
rybos šaltinių: “Man kiekvienas 
kaimo vaikas buvo įdomus; bu
vo žavingas savo paprastumu ir 
tiesumu. Tie vaikai turėjo neiš
semiamą fantazijos šaltinį, žavų 
kūrybingumą — iš nieko sukurti 
pasakiškus daiktus! Taip- Mane 
traukte traukė, lyg magnetas, tie 
vaikai, kuriuos jau mylėjau! Jų 
niekada nebūčiau mainiusi į 
puošnius miesto vaikus — lėly
tes, mano amžiaus draugus . . .” 
(52 psl.)

O kiek užuojautos nelaimin
giem, likimo nuskriaustiem: 
skaitytojas nejučiom pamato, 
kad jaunosios veikėjos poelgiai 
vietom labai ima panašėti į 
šviesiamintės rašytojos Šatrijos 
Raganos (Marijos Pečkauskai- 
tės) aprašytos Viktutės poelgius 
ir laikyseną: “Viktutė mokosi di
deliame mieste, — kalbėjo mo
tina man prie stalo, — gražia
me mergaičių pensionate, gerai

niai Panevėžy atsidariusią mer
gaičių gimnaziją, kurią autorė 
baigė 1911. Šiuos atsiminimus 
paįvairina gyvi, daugiausia iš 
aukštaičių rytiečių tarmės imti 
dialogai. Jie knygai duoda ne
maža beletristinio atspalvio. Au
torės jaunystės aprašymas bus 
kitoj knygoj, pavadintoj “Jau
nystė”. Būtų gera, kad autorė 
duotų visą trilogiją — pilną sa
vo turiningo gyvenimo vaizdą, 
taip ryškiai ir su tokiu lengvu 
stilium atskleistą.

Knygoj pridėtas autorės at
vaizdas ir duota šiaip iliustraci
jų. Kalbą pagelbėjo išlyginti 
Darbininko redaktorius poetas 
Leonardas Žitkevičius. Spausdi
no Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne, N.Y.

A. Tyruolis

LIETUVOS 
ISTORIJA 

JAUNIESIEM

Lietuvių tautos ir valstybės 
istorija. Istorijos vadovėlis litua
nistinėm mokyklom ar mokantis 
privačiai. Redagavo Vincentas 
Liulevičius. Išleido JAV LB 
Švietimo taryba. 1974-1977. Ke
turios dalys — atskiros knygos 
didesnio formato, įrištos kietais 
viršeliais. Kiekviena knyga kai
nuoja po 5 dol. Persiuntimui 
pridedama 50 centų.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos plokštelės 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lvisur
— JAV LB 25-rių metų veik

los sukaktis Californijoj bus 
minima Lietuvių dienos proga 
rugsėjo 24-25. Rugsėjo 24 vaka
rą bus atlikta muz. Bruno Mar- 
kaičio kompozicija “Pilnatis”. 
Rugsėjo 25 tuoj po pamaldų 
sukakties minėjime pagrindinę 
kalbą pasakys dr. Petras Vilei
šis, vienas iš penkių, pasirašiu
sių LB registracijos pradinį do
kumentą Connecticut valstijoj. 
Šiuo metu dr. P. Vileišis pir
mininkauja JAV LB tarybos vi- 
suomeninių-politinių reikalų 
komisijai. Califomijos- Lietuvių 
diena vyks Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėj.

— Dienraštis Draugas paskel
bė dvidešimt septintą dailiosios 
prozos konkursą. Rankraščiam 
įteikti paskutinė data 1977 lap
kričio 1. Geriausio kūrinio au
toriui skiriama 1000 dol. pre
mija, kurios mecenatai yra An
tanas ir Adelė Skučai iš Lake 
Worth, Fla.

— Algirdo Landsbergio dra
mos “Šventasis narvas” prem
jera įvyks Ateitininkų kongreso 
metu, rugsėjo 3, penktadienį, i 
Clevelande. Veikalą režisuoja 
Darius Lapinskas. Pagrindines 
roles atliks aktoriai: Juozas Bo- 
ley-Bulevičius, Julius Balutis, 
Laima Rastenytė, Daiva Marke
lytė ir Paulius Klimas.

— Petras Vaškys, lietuvis 
skulptorius, gražiai aprašytas 
Philadelphijoj išeinančiam laik
rašty The Evening Bulletin. 
Rašoma, kad jis sukūręs 108 
vaškines figūras amerikiečių 
vaško muziejui Philadelphijoj. 
Be vėliausio kūrinio, prezidento 
Jimmy Carterio figūros, esanti 
pažymėtina jo sukurtoji Ameri
kos naujojo šventojo vyskupo 
Jono Neumanno pomirtinė kau
kė. P. Vaškys profesoriauja Phi- 
ladelphijos meno kolegijoj.

— Prof. Simas Sužiedėlis, 
buv. Ateitininkų Federacijos 
vadas ir Palangos konferencijos 
dalyvis, devintajame) Ateitinin- t. 
kų kongrese Clevelande, kal
bės tema “Palangos konferen
cijos sukakties ženkle”.

— Europos Lietuviškųjų stu
dijų savaitėj (liepos 31-rugpiū
čio 6, netoli Londono) dalyva
vo svečių iš įvairių valstybių: 
Vliko tarybos narys S. Lūšys 
iš JAV, vysk. A. Deksnys, Lietu
vos atstovas Anglijoj V. Balickas, 
Lietuvos atstovas V. Vokietijoj 
dr. A. Gerutis, St. Kuzminskas, 
LB vadovybės Anglijoj ir V. Vo
kietijoj. Pranešimus padarė ir du 
Lietuvos disidentai — T. Venc
lova ir dr. A. Štromas.

— Turime žinių iš savo gimi
nių, draugų ar pažįstamų apie 
Sovietijoj kankinamus lietu
vius. Neslėpki m tų davinių. Ne- 
prisidėkim prie užmaršties tų, 
kurie, nežinomi, kenčia Rusijos 
Gulago salyne. Tikslias žinias 
siųskime adresu: VLIKas, 29 
West 57th St., New York, N.Y. 
10019. Tos žinios gali pa
lengvinti kankinamųjų likimą. 
Reikalui esant, žinių šaltinis bus 
laikomas paslapty. (E)

— Kun. dr. K. Trimakas vado
vauja simpozijumui “Gyvoji 
dvasia — kelias į krikščionišką
jį atsinaujinimą”. Simpoziju- 
mas įvyks IX ateitininkų kong
reso metu Clevelande Darbo 
dienos savaitgalį.

— Pabaltiečių Žygio už Žmo
gaus Teises lietuvių sekcijos lėšų 
telkimo komitetą sudaro: pirm, 
dr. Jonas Valaitis, vicepirminin
kai dr. Antanas Razma ir Jonas 
Talandis, ižd. Juozas Ivanaus
kas, sekretorės Ofelija Barškety- 
tė ir Grasilda Reinytė.

— Ateitininkiško spaudos 
simpoziume, kuris bus ateitinin
kų kongrese Clevelande rugsė
jo 2, dalyvaus dr. Kęstutis Keb- 
lys, kun. dr. Kęstutis Trimakas 
ir dr. Jonas Dėdinas.

— Santaros-Šviesos dvidešimt 
ketvirto suvažiavimo, įvyksian
čio rugsėjo 8-11 Tabor Farm, 
Sodus, Mich., literatūros vakare 
pakviesti dalyvauti Živilė Bilai- 
šytė, Marius Katiliškis, Czeslaw 
Milosz, Austė Pečiūraitė, Liūne 
Sutema, Rasa Šilėnaitė, Tomas 
Venclova.
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BIRŽELIO ĮVYKIAI 
PRISIMENAMI KONGRESE

Po septy nerių metų darbo 
JAV LB-nei yra pavykę tragiš
kųjų birželio įvykių prisimini
mą įpilietinti JAV kongrese. Ne
būta tai lengvo uždavinio. Daug 
kongreso narių į reikalą žiūrė
jo pasyviai, jausdamiesi, kad sa
vo pareigą atliko padarydami 
pareiškimus Vasario 16-osios 
proga. Kitiem atrodė, kad ne
prasminga birželio mėnesį Lie
tuvą ištikusią tragediją prisimin
ti, nes liepos mėnesį skelbiama 
Pavergtųjų tautų savaitė ir ta 
proga bus galima Lietuvą pri
siminti suminint visas paverg
tąsias tautas. Dar kitiem pati 
sukaktis nebuvo miela, nes, ją 
primenant, tektų pirštu durti 
į okupantą, paminėti jo įvykdy
tus ir tebevykdomus žiaurumus, 
prisiminti 1941 sukilimą ir juo 
pademonstruotą lietuvių tautos 
siekimą būti nepriklausoma. Pa
starieji, o esama jų ir konser
vatyvių, ir liberalų, iš viso pa
siryžo Pabaltijo klausimą igno
ruoti.

Šiais metais, JAV LB visuo
meninių reikalų tarybai asmeni
niais laiškais kontaktavus kiek
vieną kongreso narį ir LB apy
linkių darbuotojam savo ruožtu 
paspaudus savo valstijų atstovus 
kongrese, tragiškųjų birželio su
kakčių proga pareiškimus kong
rese padarė 59 asmenys (11 se
natorių ir 48 kongresmanai). 
Pereitais metais pasisakė 56 as
menys (6 senatoriai ir 50 kong- 
resmanų). Taigi, nors ir pama
žu, progresuojama! Beslenką 
metai nepajėgia užmarštin nu
stumti niekšiško okupacijos 
fakto! Tiesa, skaičius 59 gal ir 
nėra perdaug impozantiškas. Ta
čiau, lyginant su pareiškimų 
skaičium šių metų Pavergtų tau
tų savaitės proga (iš viso 53), 
dėmesys skiriamas birželio su
kaktim viršija įstatymu įkurtą 
Pavergtų tautų savaitę.

Tyrinėjant pareiškimus pada
riusių statistiką, pastebima, kad 
Lietuvos reikalu senate gausiau 
pasisako respublikonai, o 
atstovų rūmuose — demokratai. 
Proporcingai pareiškimų skai
čium pirmauja Connecticut ir 
New Jersey valstijos, kur LB 
apylinkių tinklas tankus ir kur 
pašalinės jėgos netrukdo LB 
darbuotojam laisvinimo darbo 
srity reikštis.

Minimi kongreso narių pareiš
kimai randami, kongreso sesijos 
metu kasdien išleidžiamam 
Congressional Record. Tai sto
rokas leidinys, išeinąs arti 
45,000 egzempliorių tiražu. Jį 
seka JAV administracijos įstai
gos (įskaitant ir valstybės de
partamentą), spaudos ir komu
nikacijų institucijų svarbieji pa
reigūnai, verslo ir mokslinės 
įstaigos, “lobbying” organizaci
jos. Iš leidiny sukauptų pareiš
kimų ir kongreso stenogramų 
galima pajusti JAV politikų nuo
taikas, užsienio ar ekonominės

LOS ANGELES, 
CALIF.

Režisieriaus Juozo Kaributo 
prisiminimai “TEATRINIO 
VARGO KELIAIS” jau surinkti 
ir sulaužyti spaustuvėj Romoj.

Prisiminimai apima laikotarpį 
nuo pirmųjų vaidinimų Lietu
vos klojimuose, nueina iki 
Kauno J. Miltinio ir B. Dau
guviečio dramos studijų, Kauno 
Valstybinio teatro. Vėliau vaiz
duojama tremties Fischbecko 
stovyklos veikla ir emigracijoj 
Rochesterio, N.Y., bei daugiau
sia Los Angeles, Calif., teatri
niai pasirodymai.

Paliečiama ir žurnalistinė 
veikla Hollywoodo filmų pasau
ly-

Knyga gausiai iliustruota, kie
tais viršeliais ir albumo formato.

Tai bene bus pirmoji tokia 
knyga mūsų emigracijoj. Tai kar
tu bus ir dokumentas, kaip mūsų 
pasišventėliai puoselėjo per 
teatrą lietuvišką žodį ir kultū
rą.

Visi, kurie su rež. J.K. kadai
se kur vaidino, turėtų tą knygą 
įsigyti, nes ir jie prisiminimų 
knygoj bus įamžinti. L.A.K. 

politikos kryptį, o taip pat ir 
tautinių-etninių grupių įtaką. 
Lietuvių įtaka kongresui yra 
stipri, ir ją ypač galima pajusti 
iš Vasario 16-osios (70 su vir
šum asmenų), birželio sukakčių 
ir Pavergtų tautų savaitės pro
ga kongrese padaromų pareiš
kimų bei įnešamų rezoliucijų. 
JAV kongresas ir toliau lieka 
užuovėja Baltijos valstybių lais
vės siekimam prieš dažnokus 
JAV administracijų bandymus 
jų reikalus pastūmėti užmarštin.

Birželio sukakčių pareiškimai 
šiais metais daugiausia liečia 
okupacijos bei trėmimų prisimi
nimą, dabarties žmogaus tei
sių pažeidimus, Belgrado kon
ferenciją ir lietuvių tautos tei
sę į nepriklausomybę. Ne vienu 
atveju ištisai ar su mažais pa
keitimais cituojamas JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos pa
ruoštas pareiškimas, švelniai 
primenąs, kad Sov. Sąjungoj 
ne vien išrinktosios tautos žmo- 
riėm yra paneigiamos žmogaus 
teisės.

Keli kongreso nariai savo pa
reiškimuose mini naujai gautą 
LB leidinį “Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania”. Pažymėtina, 
kad leidinio platinimą šiais me
tais kongrese įvykdė kongres
manai Gus Yatron (demokratas) 
ir Lawrence Coughlin (resp.) 
ir senatorius H. John Heinz 
III. Jų įstaigom dėžėse prista
tytam leidiniui jie paruošė pa
lankius lydraščius ir savo ko
legom kongrese jį nemokamai 
išsiuntinėjo. LB-nei jie pajėgė 
sutaupyti nemažas pašto išlai
das. Prijungtu lydraščiu LB lei
dinys gavėjų tarpe sulaukė žy
miai didesnio dėmesio, negu 
LB darbuotojai jį patys kiekvie
nam kongreso nariui būtų siun
tę.

LB visuomeninių reikalų tary
bos narių Daivos Kezienės ir 
Antano Mažeikos birželio su
kakčiai paruoštą anglų kalba 
pusvalandinę prdgramą šiais 
metais perdavė 18 radijo sto
čių. Taip pat eilė LB apylin
kių (Paterson, Bostonas, Putna- 
mas, Hartfordas, New Havenas, 
Los Angeles, Santa Monica 
ir kitos) sėkmingai pasidarbavo 
amerikiečių spaudoj išrūpin- 
damos vedamuosius straipsnius 
ar išspausdindamos laiškus re
dakcijai Lietuvos klausimu. 
Laiškai kongreso nariam įrodė, 
kad vietovių lietuviai skiria dė
mesį jų užimamai linijai Lietu
vos klausimu.

Visa susumavus, birželio su
kakčių minėjimo rezultatai ver
tintini teigiamai. Tačiau faktas 
lieka faktu, kad, atsiradus dau
giau rankų, LB apylinkių kai 
kuriem vadovam dar stipriau 
pajudėjus, veiksniam sujungus 
jėgas, būtume žymiai sėkmin- 
gesni.

A. Gč.

Šv. Kazimiero šeštadieninėj 
lituanistinėj mokykloj mokslo 
metai pradedami rugsėjo 10, 
šeštadienį, 9 vai. ryto. Tą die
ną jau bus 4 pilnos pamokos. 
Mokykloj veikia: vaikų darželis 
10 skyrių ir 2 metų mokytojų 
kursai. Yra mokoma lietuviškai 
skaityti, rašyti, lietuvių kalbos 
gramatikos, geografijos, istorijos, 
literatūros, religijos, dainavimo 
ir tautinių šokių. Mokytojų kur
suose dar dėstoma ir pedagogi
niai dalykai.

Los Angeles skautų-skaučių 
stovyklavietės komitetas rugsėjo 
17, šeštadienį, 8 vai. vak. Šv. 
Kazimiero parapijos salėj rengia 
havajietišką vakarą — balių.

Lietuvių Dienų žurnalo gegu
žinė įvyks rugsėjo 18, sekmadie
nį, 12:30 vai. po pietų. McCam- 
bridge Park, 1515 N. Glenoaks 
Blvd., Burbank, Calif.

Lietuviai advokatai, turį teisę 
praktikuoti Californijoj, spalio 9, 
sekmadienį, 12:30 vai. Šv. Kazi
miero parapijos salėj padarys 
viešą pranešimą apie jų planus, 
kaip padėti lietuviam įvai
riais teisiniais atvejais.

Metinis bazaras, kiekvienais 
metais rengiamas Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, įvyks spalio 
23, sekmadienį. — L.Ž.K.

III Mokslo ir kultūros simpoziumo organizatorių dalis po posėdžio. Iš kairės sėdi: 
dr. M. Vygantas, dr. R. Šilbajoris, dr. I. Rėklaitienė, dr. K. Ambrozaitis; stovi: dr. 
J. Puzinas, A. Juodvalkio, V. Lapienė, dr. A. Lipskienė, S. Jokubauskas, P. Masi- 
lionienė, K. Barzdukas, M. Remienė, inž. J. Rimkevičius, dr. G. Balukas. Nuotr. 
A.PlaušinaiČio

CHICAGO, ILL.

III Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas Chicagoj, Jaunimo Cent
re, vyks lapkričio 24-27. Ren
gimo komitetas, suskirstytas 
į kelis mažesnius komitetus,' 
sparčiai dirba. Technikinis ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
dr. K. Ambrozaitis, buvo sušau
kęs visų komitetų pasitarimą. 
Inž. J. Rimkevičius, dirbąs 
programos leidinio paruošime, 
pranešė, kad leidiny bus api
būdinti paskaitininkai ir iš
spausdintos paskaitų santraukos 
lietuviškai ir angliškai. Moks
linio komiteto pirm. dr. R. Šil
bajoris vadovaus moksliniam 
simpoziumui, kuris suskirstytas 
į 4 sekcijas. Dar bus griež
tųjų mokslų 9 sekcijos. Progra
moj nepastebėta, ar bus spau
dos ir žurnalistikos sekcija. 
Šalia paskaitų bus ir didžiu
lis banketas, literatūros vaka
ras, dailės ir istorinių vertybių 
parodos.

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės Chicagoj veikla labai gy
va. Tai jos vadų ir valdybos 
nuopelnas. Šaulių sąrašuose jau 
yra narių 700 su viršum. Sto
ja vis nauji nariai, nes ši or
ganizacija yra nepartinė. Kapi
nių puošimo dieną dalyvauta

St. Petersburg, Florida

Floridos Amerikos Lietuvių
Klubo valdybos liepos 13 po
sėdy visi septyni direktoriai pa
siskirstė individualinėmis darbo 
sritimis (alfabeto tvarka): S. Ba
kutis — finansų priežiūra, už
pirkimai, inventorizacija, salių 
nuomoj imas; O. Galvydienė — 
klubo parengimai ir tos komi
sijos veikla; P. Juška — pasta
to ir kiemo priežiūra, švara ir 
loterija; K. Kleiva — informa
cija, spauda, leidiniai, biulete
nis Lietuvių Žinios ir sociali
nis bendravimas; Br. Skorups- 
kis (valdybos pakviestas) — ba
ro veikla, atskaitomybė, inven
torizacija; D. Staupienė ir P. 
Zelba — virtuvė, maisto gamy
ba, atskaitomybė; V. Ugėnas — 
ryšiai su amerikiečių įstaigomis 
ir administracija.

Klubo parengimų komisija su
daryta iš įvairių klubo meni
nių viepetų atstovų: choro — 
muz. P. Armonas ir muz. A. 
Mateika, okteto — E. Rūkšte- 
lienė, tautinių šokių — A. Kar- 
nienė, dramos sambūrio — dail. 
J. Juodis, vaidybos ratelio — 
B. Zelbienė. Iš klubo valdy
bos paskirti į komisiją koordi
natorium A. Karnius ir valdy
bos atstove O. Galvydienė.

Darius ir Girėnas klube mi
nėti birželio 17. Kalbėjo buvęs 
lakūnas J. Jasinskas. Jis nupa
sakojo skridimo organizavimą, 
laukimą Kauno aerodrome ir lai
dotuves. Kalboj buvo įjungta 
ir K. Binkio eilėraščio deklama
cija, kurią atliko S. Vaškys. Su
sikaupimo valandėlę muz. P. 

mirusių pagerbime. Šauliai dar 
neturi savo sklypo, kur galėtų 
rengti gegužines. Tad šiemet 
panašų pobūvį birželio 25 su
rengė savo namuose. Namai 
greitai bus išmokėti. Šauliai 
dalyvavo Pavergtų Tautų savai
tės demonstracijose, Kenoshos 
Lietuvių dienoj ir kitur. Šaulių 
chorui dabar vadovauja muz. 
Mieliulis. Norima įsteigti ir tau
tinių šokių grupę.

Vasaros karščiai Chicagą ge
rokai palietė. Žmonės savaitga
liais bandė išbėgti iš miesto. 
Daug kas ieškojo vėsumos 
Union Pier, Beverly Shores 
paplūdimiuose. Kiti nuvyko net 
į Wisconsino platybes.

Piknikai-gegužinės Chicagoj 
sumažėjo. Vyčių piknikas buvo 
labai karštą dieną. Lietuvių te
levizijos piknikas buvo Union 
Pier ir davė 700 dol. su viršum 
pajamų. Gerai pasisekė Balfo 
piknikas. Atsilankė daug tau
tiečių ir sudėjo 1000 dol. su 
viršum. Šį pikniką suruošė Chi
cagos apskritis, kuriai vado
vauja pirm. V. Šimkus. Tą pa
čią liepos 24 dieną suorgani
zuotas ir Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muziejaus metinis išva
žiavimas į New Bufallo. Nors 
lietus smarkiai pylė, atsilankė 
ir kongresmanas E. Derwinskis.

Bal. Brazdžionis

Armonas palydėjo pritaikyta 
muzika fortepijonu. Prie sko
ningai dail. J. Juodžio papuoš
toj scenoj esančio Dariaus ir 
Girėno paveikslo žvakutes už
degė buvę lakūnai L. Virbic
kas, K. Urbšaitis ir dail. J. Juo
dis. Rožes prie paveikslo padė
jo M. Juodienė ir G. Jasins
kienė. Minėjime buvo surengta 
parodėlė iš anų laikų lietuviš
kos ir kitataučių spaudos apie 
Darių ir Girėną.

JAV nepriklausomybės diena 
klube paminėta specialiai su
ruoštuose pietuose liepos 4. Pri
taikytą žodį tarė klubo pirm. 
A. Karnius.

Svečiai klube iš įvairių Ame
rikos ir Kanados vietovių lan
kosi ir vasaros mėnesiais. Vie
na iš jaunosios kartos atstovių 
— Mildutė Lietuvninkaitė, 8 
metų amžiaus, atvykusi iš Da- 
rien, Conn., — dalyvavo klubo 
Tėvų dienos programoj, padek
lamavo eilėraščių ir padainavo.

St. Petersburg International 
Folk Fair Society (SPIFES) po 
sėkmingo šių metų tautų festi
valio persitvarko ii' pradeda 
rengtis ateinančių metų šventei, 
kuri įvyks kovo 16-18 tame pa
čiame Bayfront centre. Gegu
žės mėn. susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba ir direkto
riai. Artimesniam tautybių susi
pažinimui ir susigyvenimui 
SPIFES lapkričio 5, šeštadienį, 
Ramada Inn South patalpose 
rengia balių su vakariene. Bi
lietai po 10 dol. bus platinami 
nuo rugsėjo 1 visuose klubuo

se ir organizacijose, kurios pri
klauso šiai sąjungai. Baliaus 
ruošimu rūpinasi tam tikslui 
sudaryta komisija, kuriai pirmi
ninkauja A. Kamiene. Baliuj 
dalyvaus kongresmanas Wm. 
Young, St. Petersburgo burmist
ras, tarybos nariai, miesto bei 
apskrities pareigūnai. Pakvies
tas Floridos gubernatorius ir 
vietiniai konsulai.

Birželio išvežimų minėjimo 
proga St. Petersburg Times iš
spausdino tris pasisakymus. Pir
mas laiškas buvo Vytauto Ugė- 
no. Šį laišką jis parašė vietos 
Lietuvių Bendruomenės visuo
meninių reikalų komisijos ini
ciatyva. Į Ugėno laišką atsilie
pė Mrs. Ruth T. Karol straips
niu; “Persecution in Lithuania: 
it goes on and on”, o liepos 
6 išspausdintas Wm. Baker pa
sisakymas su pavadinimu: 
“What fools these mortals be — 
has ring of truth”, kur iške
liamas genocidas Lietuvoj.

Jungtinio Lietuvių Organiza
cijų Komiteto pirm. K. Kleiva 
yra gavęs iš prel. J. Balkūno, 
P.A., laišką, kuriame dėstoma 
Vliko apsisprendimas ruošti me
tinį seimą gruodžio 3-4 St. Pe- 
tersburge, Fla. Artimiausiu lai
ku bus vedami pasitarimai su 
klubu ir lietuvių organizacijo
mis.

Lietuvių Katalikų Komitetas 
sukvietė liepos 4 lietuvių or
ganizacijų atstovų pasitarimą 
klubo patalpose lietuviškų pa
maldų reikalu. Pasitarime 
dalyvavo Lietuvių Klubo, 
Altos, Balfo, Lietuvių Bend
ruomenės, Jungtinio Organi
zacijų Komiteto, Lietuvių Kata
liku Komiteto, Šaulių R. Ka* 
lantos, Jūros Šaulių Palangos^ 
Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj, Žuvautojų Klubo at
stovai ir kun. Tadas Degutis, 
OFM. Pasitarime prieita išva
dos, kad reikia siekti lietuviš
kų pamaldų kiekvientį sekma
dienį ir ieškoti lagalaus statu
so. Išrinkta delegacija iš O. 
Galvydienės, K. Kleivos ir J. 
Petriko, kad vyktų tartis su kle
bonu F. Goodman. Pirmas sėk
mingas pasitarimas įvyko lie
pos 19. Po kitų posėdžių bus 
tariamasi su vietos vyskupu.

L.Ž.K.

— III Mokslo ir kūrybos sim
poziume Chicagoj lapkričio 24- 
27 bus ir sporto sekcija. Paskai
tas skaitys nepriklausomos Lie
tuvos fizinio auklėjimo ir lavini
mo atstovai dr. Algirdas Vokie
taitis ir Jurgis Jašinskas. Sporto 
sekcijos darbam vadovauti ŠAL- 
FASS centro valdyba pakvietė 
sporto veteraną Bronių Ketur- 
akį.

. DEXTER PARK
PHARMACY laj

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

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

WE DELJVER 
TELEF. 296-4130
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— JAV Saugumo ir bendradar
biavimo komisija Washingtone 
1977 rugpiūčio 1 leidiny (154 
puslapiai) skelbia pavardes ir 
adresus tų asmenų (daugiausia 
iš Sovietų Sąjungos), kurie, no
rėdami aplankyti savo šeimos 
narius užsieny, susijungti su ten 
esančiais giminaičiais ar išvykti 
vedybiniu tikslu, yra prašę leidi
mo, bet negavo. Tokių asmenų 
sąrašas iš Lietuvos užima septy
nis su puse puslapių. Giminai
čiai daugiausia gyvena JAV ir 
Izraely. Iš to sąrašo Kęstutis 
Jokubynas jau yra atvykęs pas 
brolį į Kanadą. Skelbiama, kad 
pirmą kartą jis prašęs leidimo 
1975 sausio 29. (E)

— Antanas Gintaras Razma 
baigė medicinos mokslus II- 
linois universitete ir gavo medi
cinos daktaro laipsnį birželio 
mėnesį. Liepos mėn. pradėjo 
specializuotis vidaus ligose 
Michigano universiteto medici
nos klinikose Arin Arbor, Mich.

— Philadelphijos Vinco Krė
vės lituanistinė mokykla mokslo 
metus pradeda rugsėjo 10, šeš
tadienį, 10 vai. ryto Šv. Andrie
jaus parapijos mokykloj. Tėvai 
prašomi atvykti su mokiniais. 
Bus vykdoma registracija, par
duodamos knygos, vyks tėvų 
susirinkimas. Naujų mokinių tė
vai prašomi registruoti vaikus 
pas mokyklos vedėją T. Gečie
nę. Jos telef. 677-1684.

— Dr. John F. Cadzovv, Kent 
Statė universiteto profesorius ir 
etninės kultūros programos di
rektorius, praneša, kad skiriama 
lietuviui studentui stipendija 
3,200 dol. ir asistento vieta rink
ti lietuvių kalba knygas, rašinius 
ir juos kataloguoti. Tas darbas 
tiktų darančiam magistro ar dak
taro laipsnius. Reikia tiktai mo
kėti lietuvių kalbą žodžiu ir raš
tu. Kreiptis į dr. J.F. Cadzovv, 
Kent Statė University, 119 Bow- 
man Hali, Kent, Ohio 44242.

— Kun. Albinas Spurgis, 
MIC, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas Adelaidėj, šie
met švenčia kelias sukaktis: ge
gužės 21 — 45 m. kunigys
tės, rugsėjo 6 — 70 m. am
žiaus, gruodžio 8 — 20 m. 
vienuoliškųjų amžinų įžadų. Su
darytas Lietuvių Bendruomenės 
ir parapiečių komitetas rugsėjo 
3 rengia pagerbimą Lietuvių 
Katalikų Centre, Adelaidėj. Ko
mitetui vadovauja Pranas Pus- 
dešris.

— Californijos lietuvių dieną 
organizuoja Lietuvių Bendruo
menės apygarda ir apylinkės 
rugsėjo 24. Meninėj programoj 
pirmą kartą bus atliktas kom
pozitoriaus Bruno Markaičio, SJ, 
muzikinys kūrinys “Pilnatis” su 
solistais ir instrumentalistais. 
Skautai filisteriai tą savaitgalį 
organizuoja dail. Zitos Sodeikie- 
nės meno parodą. LB Vakarų 
apygardos pirmininkas yra Vy
tautas Vidugiris, kultūros reika
lų vadovas — J ulius Raulinaitis.

— Czeslavv Milosz, poetas, 
Californijos universiteto profe
sorius, Captive Mind autorius, 
Santaros-Šviesos suvažiavime 
Tabor Farm, Sodus, Mich., rug
sėjo 8-11 skaitys paskaitą apie 
Oskarą Milašių ir William 
Blake.

— Speak Up, informacinis 
laikraštis, kiekvieną mėnesį 
spausdinamas Kanadoj, liepos 
mėnesio numery duoda daug ži
nių komunizmo klausimais. Šia
me numery paminėtas ir Simo 
Kudirkos liudijimas, išleistas 
anglų kalba. Leidėjas ir vyr. re
daktorius — G. Urbonas.

— Rochester, N.Y., sudary
tas vietinis komitetas, vadovau
jamas Juozo Laukaičio, remti 
Pabaltiečių žygio už žmogaus 
teises demonstracijas.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: J. Ivanauskas, Naperville, 
III., A. Stukas, Chicago, III. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
naujiem skaitytojam tik 10 dol. 
Atnaujinant — Darbininko pre
numerata visiem 12 dol. metam.
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PROVIDENCE, R.I.
Deimantinė sukaktis

Sofija KriaučiūnienėKazimieras Kriaučiūnas

Kai vienmečiai susituokia, pa
ranku yra švęsti ir amžiaus su
kaktis. Vienmečiai Kazimieras 
ir Sofija Kriaučiūnai susituokė 
prieš 47 metus. Rugpiūčio 7 jie 
paminėjo 75 metų amžiaus su
kaktį. Klebonas V. Martinkus 
aukojo padėkos mišias, o po to 
kun. Jono Vaitekūno vardo sa
lėj įvyko sukaktuvinės vaišės. 
Būdami visad vaišingi, susilau
kė 100 su viršum svečių, kurių 
tarpe buvo ir Worcesterio Šv.

Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Antanas Miciūnas bei ke
liasdešimt worcesteriečių šaulių 
su jų vadovybe, nes K. Kriau
čiūnas yra veiklus jų kuopos 
narys. Pažymėtina, jog Kazimie
ras Kriaučiūnas yra Lietuvos 
savanoris-kūrėjas. Jis taip pat 
dalyvavo Klaipėdos atvadavime. 
Abu sukaktuvininkai yra čia uo
lūs ir daug pagelbstintys Šv. 
Kazimiero parapijos nariai. Il
giausių metų! kvm

Amerika dažnai vadinama 
“stebėtojų kraštu”. Čia visuo
menė per daug “nekiša nosies 
į ne savo reikalus”, tik stebi 
ir dejuoja, kaip viskas eina blo
gyn. Net ir laisvalaikio metu 
žymiai daugiau žmonių eina ste
bėti sporto, biznio įstaigų su
rengtų paradų ir t.t, negu pa
tys dalyvauja rungtynėse ar iš
kilmėse. Vis dažniau matom ir 
tragišką šios amerikiečių ypa
tybės pusę: jei kas puolamas 
gatvėse, praeiviai tik stebi ir ne
kelia piršto padėti puolamajam. 
O jei yra puolamas koks ki
tas kraštas, ar jau yra peverg- 
tas, tai nėra pagrindo galvoti, 
kad tokia visuomenė tuo rūpin
sis, ypač kai reikia rūpintis sa
vo svarbiais reikalais, kaip nau
ju baseinu ar nuvykimu į ko
kias rungtynes.

Kalbantis su lietuviais apie 
artėjančią pabaltiečių žmogaus 
teisių demonstraciją Washingto- 
ne, susidaro įspūdis, kad lietu
viam gresia didelis nutautėjimo 
pavojus. Ne dėl kalbos, ne dėl 
papročių ar dėl kitų lietuviškų 
reiškinių, kuriuos mes jau se
niai bandom išsaugoti, bet la
biau dėl mūsų visuomenės pri- 
tapimo prie šios amerikiečių 
“stebėtojo” ypatybės. Prieš ke
lerius metus reikėjo tik praneš
ti, kad bus masinis protestas, 
demonstracija iškelti Lietuvos 
laisvės bylai, ir lietuvių visuo
menė tuoj pat suvažiuodayo. O 
dabar kasmet demonstracijos 
skystesnės. Dalis atvykusių tik 
stovi ir stebi. Jei kvieti prisi-

“O,

LIETUVOS NEIŠLAISVINSIM 
BŪDAMI TIK STEBĖTOJAIS

Pora minčių ruošiantis pabaltiečių 
demonstracijai Washingtone rugsėjo 24

dėti prie eisenos, sako:
ne, aš tik pažiūrėsiu. Jūs or
ganizuojat, jūs ir žygiuokit”.

Kas bus, jei visa mūsų vi
suomenė pasidarys tik stebė
tojai? Kas atsitiks Washingtone 
kitą mėnesį, jei lietuvių visuo
menė neatsižadės šios formos 
nutautėjimo, šio nelietuviškos 
visuomenės reiškinio?

Žinoma, taip dar nebus. “Juk 
bus didinga, masinė demonstra
cija, bus žymūs kalbėtojai. 
Aišku, kad į tokią “gerą” de
monstraciją verta nuvykti ir 
pamatyti šį lietuvių susibūrimą, 
išgirsti žymius žmones, na, gal 
ir panešioti plakatą vardan ge
ro pasirodymo. Girdim, kad po 
to bus šokiai; tai tikrai reikės 
važiuoti. O gal palauksiu. Pa
žiūrėsiu, koks bus oras. Gal 
neapsimokės”. Panašiais žo
džiais kalba nemaža dalis jauni
mo, o vyresnieji sako, kad čia 
tik jaunimo ar net tik Jauni
mo Sąjungos reikalas, jie viską 
stebėsią iš užkulisio.

Iš New Yorke vykstančių lie
tuvių pobūvių matom, kada vi
suomenė ateina. Kai atvyksta 
nauji pabėgėliai, susilaukę 
spaudos ir bendro dėmesio, arba 
žymūs lietuviai iš užsienio, mes 
susirenkam, bet vėl tik kaip 
stebėtojai. Mum brangūs Kudir
kai, Solženicynai, Jurašai ir ki
ti, kurie nesitenkina būti ste
bėtojais ir yra žinomi savo po
zityviais šuoliais. Bet kodėl jie 
nėra mum tokie brangūs, kad 
užsidegtume sekti jų pavyzdžiu, 
nors ir gyvenam laisvam krašte?

BALTIC 
TOURS

PABALTIEČIŲ ŽYGIS UŽ ŽMOGAUS TEISES 
įvyks rugsėjo mėn. 24 dieną VVashingtone, 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 siųsti BALTIC 
HUMAN RIGHTS RALLY, Ine., 1617 Fairway 
Lane, Naperville, III. 60540. Čekius prašom rašy
ti Baltic Human Rights Rally, Ine. vardu.

AR JAU PRISIDĖJAI 
PRIE BENDRO DARBO?

Pabaltiečių Žygiui už Žmo
gaus Teises, kuris įvyks rug
sėjo 24 Washingtone, D.C., va
dovauja Viktoras Nakas. Lėšas 
renka lietuviai, latviai ir estai. 
Lietuvių Lėšų Telkimo komi
tetas nuoširdžiai dėkoja organi
zacijom ir pavieniam lietuviam 
patriotam, aukojusiem šiam žy
giui.

Trečias sąrašas aukų, gautų iki 
rugpiūčio 7:

Po 100 dol. — dr. Pranas ir 
Ada Sutkai, Homewood, III.,

Mūsų visi plojimai, ovacijos 
jiem yra tik tuščios statinės 
bildesys, jei mūsų visuomenė 
neperims naštos nuo šių jau 
perdaug nukentėjusių kovotojų.

Iki demonstracijos liko jau 
nedaug laiko. Iš New Yorko 
jau turėtų būti pilni penki au
tobusai. Ko dar laukiama iš
girsti apie demonstraciją? Ar 
kiek autobusų vyksta iš kitur, 
kad nuspręstume, ar ten daly
vaus pakankamai kitų? Ar lau
kiam kokių kitų pasakiškų, fan
tastiškų pranešimų iš komiteto, 
kad sudomintų mus? Jei taip, 
tai mes, lietuviai, tikrai pasi
darėm amerikiečiai stebėtojai, 
nežiūrint, kokia tobula mūsų 
kalba ir į kurių organizacijų 
valdybas mes įeinam.

Kai mūsų broliai Lietuvoj 
kenčia, kai pati Lietuva paverg
ta, mes negalim būti vien tik 
stebėtojais. Mes turim supras
ti, kad važiuojam į Washing- 
toną ne matyti masę žmonių, 
ne išgirsti žymius asmenis, bet 
būti ta mase, kuri savo balsu 
reikalautų, kad Belgrado kon
ferencija atkreiptų dėmesį į Lie
tuvą. Nors tikimės, kad dalyvaus 
latviai ir estai, važiuokim lyg 
pasisekimas priklausytų nuo 
mūsų individualaus dalyvavi
mo. Važiuokim ne dėl to, kad 
Jaunimo Sąjunga ėmėsi inicia
tyvos rengti demonstraciją, bet 
kad savo dalyvavimu sukurtume 
tą demonstraciją. Demonstra
cijos reikšmė — ne tai, kas 
kalbės ar kas ten bus veikia
ma. Nelaukim detalių, žinių. 
Būkim patys toji žinia, kad su
važiavo ne stebėtojai, o tikri 
dalyviai, laisvės kovotojai, už
sispyrę pasiekti savo tikslą.

Užsisakykit vietą autobuse 
dabar, tuoj pat. Skambinkit 
(New Yorke) 212 441-2304.

Nelikim stebėtojais, bet ei
kim mūsų tautos partizanų ir 
dabartinių didvyrių nurodytais 
keliais! Iki pasimatymo rugsė
jo 24!

Susirūpinęs Jaunuolis

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

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

NAUJI METAI LIETUVOJ: gruodžio 26 — sausio 9 — $1,120.00 — 6 pil
nos dienos ir 5 naktys Vilniuj, 3 naktys Maskvoj, 3 naktys Budapešte ir 2 
naktys Londone.

Dėl informacijų apie mūsų rezervuotas arba specialias grupines keliones kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 

8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168

Telef. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7898 
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

Abraham Beame su savo gerbėjais rugpiūčio 15 Grace
Mansion sodely. Nuotr. L. Tamošaičio

Vytautas Janušonis, Dousman 
Wis.; 50 dol.—dr. Juozas ir Ag
nė Kižiai, Chicago, III., Jonas 
J. Talandis, Olympia Fields, Ilk, 
dr. V. Tumasonis, Palos Park, 
III., dr. Alfonsas Kontvis, West- 
minster, Calif.; 35 dol. — Ge
diminas Balanda, Warren, Mich.; 
po 25 dol. — Antanas Norkus, 
Chicago, III., Z. ir S. Koriai, 
Santa Monica, Calif., Kazys ir 
Juzelė Laukaičiai, Hinsdale, 111.; 
po 20 dol. — Vytautas Černius, 

Upland, Calif., E. ir I. Sla
vinskai, Downers Grove, III.; 
15 dol. — G. ir J. Baltrušai
čiai, Santa Ana, Calif.; po 10 
dol. —Juozas Kojelis, Santa Mo
nica, Calif., Aldona Lesevičius, 
Chicago, Ilk, Algis T. Antanaitis, 
Chicago, III., Norman ir Sofija 
Burstein, Chicago, Iii.,’ Bronius 
Krištopaitis, Chicago, Ilk, Jani
na Bukaveckienė, Chicago, Ilk, 
dr. Petras Atkočiūnas, Cicero, 
Ilk, Jonas Balskus, Chicago, Ilk, 
dr. Petras Kazlas, Hot Springs, 
Ark., Petras Lalas, East Green- 
bush, N.Y., Vincas Remeikis, Li- 
bertyville, Ilk, 8 dol. — Vida 
Augulytė, Cleveland, Ohio; po 
5 dol. — Jonas Račkauskas, Chi
cago, Ilk, Henrikas Bokas, Sun 
City, Ariz., Povilas Butkys, 
Monterey Park, Calif., Bronys 
Raila, Los Angeles, Calif., J. ir S. 
Petrauskai, Los Angeles, Calif.; 
3 dol. — Stasys 
chester, Mass.

Aukas prašom 
Baltic Human
c/o Juozas Ivanauskas, 
Fairway Lane, Naperville, Ilk 
60540. Čekius rašyti “Baltic 
Human Rights Rally, Ine.” 
vardu. Aukas galima nurašyti 
nuo JAV pajamų mokesčių (in- 
come tax deduetible).

Juozas Ivanauskas 
iždininkas

Baltušis, Dor-

siųsti adresu:
Rights Rally, 

1617

NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

IŠ ANGLIJOS

M.M. Mykolaitytė-Slavė-
nienė, Putinas mano atsimini
muose. Išleido Nida Anglijoj. 
Iliustruota nuotraukomis. Tai 
vieno didžiausio lietuvių rašy
tojų — Vinco Mykolaičio Puti
no — sesers atsiminimai apie 
garsųjį savo brolį. Knyga parašy
ta labai įdomiai ir įspūdingai. 
452 psl. Kietais viršeliais. Kaina 
9 dol.

Stasys Būdavas, Europietė. Iš
leido Nida Anglijoj. Šis romanas 
pirmą kartą spausdinamas auto
riaus dešimties metų mirties su
kakčiai paminėti. 173 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina 6 dol.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunamos Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 

Blvd,- Brooklyn, N.Y. 11207.

ŠACHMATAI
Vedą Kazys Merkis

Pasaulio studentų olimpiadoj 
Meksikoj dalyvauja 18 koman
dų, suskirstytų į tris grupes. A 
gr. — Brazilija, Jamaica, Vak. 
Vokietija, Sov. S-ga, Kanada ir 
Škotija. B gr. — Costa Rica, 
Kuba, JAV, Guatemala, Meksika 
ir Eąuadoras. C gr. — Vene- 
cuela, Anglija, Wells, Gonduras, 
Kolumbija ir Lenkija.

Boston Sunday Globė (VII.9) 
išspausdino žinutę, kad stambus 
V. Vokietijos biznierius sutiko 
finansuoti Bobby Fischerio 
mačą su pasitraukusiu iš Sov. 
S. dm V. Korčnojum, paskirda
mas tam reikalui 3 milijonus do
lerių.

Sovietų moterų pusfinaliuose 
dalyvauja dvi Lietuvos atstovės: 
Daugpily — M. Arlauskaitė 
(Vilniaus “Žalgiris”) ir Dniepro- 
petrovske — M. Kartanaitė (V. 
“Nemunas”).

Žurnale “64” yra dm S. Floro 
straipsnis apie 1937 metų Ke
lnerio turnyrą Latvijoj. Įdėta 
Vlado Mikėno laimėta partija 
prieš pasaulio meisterį Aliochi- 
ną. Mikėnas tuo metu buvo va
dinamas didmeisterių pabaisa.

Klaipėdoj vyksta Lietuvos

šachmatų p-bės, kuriose daly
vauja dm J. Balašovas, tm Moi- 
sejevas (abu maskviečiai) ir kitų 
miestij meistrai. Burtai išrikiavo 
dalyvius šitaip: 1. O. Moise- 
jevas (M); 2.1. Ivanovas (Ferga- 
na); 3. R. Survila (V); 4. R. Bar- 
statis (Kl); 5. G. Rastenis (V); 
6. A. Malevinskis (Kaliningra
das); 7. V. Majorovas (Plungė); 
8. V. Mikėnas (V); 9. P. Rage
lis (K); 10. B. Rumiancevas 
(Kl); 11. A. Kuindžis (Maskva); 
12. A. Česnauskas (P); 13. A. 
Dončenka; 14. M. Berkovičius;
15. J. Balašovas (visi Maskvos);
16. G. Piešina (V); 17. O. De- 
mentjevas (Kaliningradas). Po 
keturių ratų pirmavo G. Raste
nis, J. Balašovas ir Dementje- 
vas, surinkę po 2.5 taško iš 3 
galimų ir po vieną nebaigtą.

Prieš 12 metų Pabaltijo čem- 
pijonu buvo tapęs Lietuvos tm 
Vladas Mikėnas. Dabar jo laimė
jimą pakartojo jaunas vilnietis 
G. Piešina Gomelyje įvykusiose 
Pabaltijo ir Gudijos pirmenybė
se. Jis surinko 10.5 taško iš 15 
galimų, antroj vietoj palikęs lat
vį J. Klovaną pustaškiii žemiau.

Amerikos Junior High School 
pirmenybes laimėjo Perry 
Youngvvorth, Calif., surinkęs 7 
tš. Chess Life & Review rug
piūčio nr. mini ir kitus JHS 
laimėtojus: 1. E. Kevin Smith, 
Calif., 5, 2. E. Andrew Kuli
kauskas, Calif., 5 tš.SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ

IR SSSR REIKALU
Pasikalbėjime su p. Maurice 

Rifkin, plačiai žinomos GLOBĖ 
PARCEL SERVICE, INC., 
firmos prezidentu, yra patirta:

Kai firma PODAROGIFTS, 
Ine., kurios prezidentu irgi yra 
p. Rifkin, sustabdė savo veiki
mą ir kai dėl to sustojo pir
kimas tokių dovanų, kaip auto
mobiliai, televizijos imtuvai ir 
kiti SSSR gaminti apyvokos 
reikmenys, laikinai buvo suma
žėjęs ir dovanų giminėm į Lie
tuvą siuntimas muitą iš anks
to apmokėtais siuntiniais. Tai 
buvo dėl to, kad daugelis manė, 
jog PODAROGIFTS, Ine., 
veikimas sustabdytas tik laiki
nai. Tačiau, kai dovanų siuntė
jai buvo įtikinti, kad PODA
ROGIFTS, Ine. firma likviduota 
galutinai, dovanų giminėm siun
tėjai vėl grįžta prie paprastojo 
siuntimo būdo iš anksto mui
tą apmokėtais siuntiniais.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, 
Ine., šioj srity yra pionierė, ap
tarnaujanti savo klijentūrą jau 
45 metai ir turinti skyrių bei 
atstovų daugely JAV miestų. Jos 
personalas ir vadovai turi rei
kiamo prityrimo tinkamai pa
tarti ir patarnauti tūkstančiam 
savo klijentų. Jie yra tam dar
bui pasišventę.

P. Rifkinas dar pranešė, kad 
yra pagerinta siuntinių pristaty
mo tvarka ir kad klijentai jau 
praneša esą tais pagerinimais 
patenkinti. M. P.

GREENPOINT. EXPERIENCED
SEWING MACHINE OPERATORS 
WANTED. Section work, Air Cond. 
plant, Good pay, steady work, over- 
time. Žali — 70 Richardson St corner 
Lorimer St 782-4883

NORDIC BLADESICE SKATING DAYCAMP 
Operated by Ed. K. Ice Sports Door to Door 
Transportation Boys and Girls 4-15. Specializlng 
in RecreationalandFigureSkating. Ali instructors. 
Members of I.S.I.A. OUTDOOR ACTIVITIES Swlm- 
mlng, Softball, Miniature Golf, Natūra & Selenes, 
Tennls, Volleyball, Archery & Soccer. INDOOR 
RAINY DAY ACTIVITIES Indoor Heated Pool, 
Gym, Tennis. Call (516) 420-0661 Mon., Wed., 
Thurs., Fri,, 2 PM—6 PM Sat. & Sun. 10 AM—3PM

INVESTMENT ART
Original etehings & Irthographs by the Great 
Masters. (Chagall, Miro, Dali, Picasso & others.) 
Now available at low wholesale. Dali’s “Don 
Quixote” retail S150, your cost $45. a great in- 
vestment Now you can acquire high quallty in- 
vestment art that willgive you pleasure & prestige 
as well as capitol appreciation. For info. wrlte or 
can cotlect PALACE GALARIES INC. 156 E. 52nd 
St. N.Y., N.Y. 10022 212 836-2213

-

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 
VVATERPROOFING & 

ROOFING
EXEC. OFFICE 1485GREENE AVĖ BKLYN. 

CALL 381-1891

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” 
Postage 50 c.

už 7 dol. Persiuntimas-

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

ALL FOREIGN CARS 
SERVICE 

HOURS 8 AM TO 6 PM 
MON DAY — SATURDAY 

51 HACKENSACK ST.
VVOODRIDGE, N.J. 

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

RENT A BRAND NEW CAMPER COTTAGE AT 
SNYDERS DARIEN LAKE 

FUN COUNTRY, CORFU, N.Y.
The most complete family vacation land in the 
east. Just bring your bedding and cooking uten- 
sils and have a great vacation. Sleeps family 
of 6. Call for free brochure 716 599-4501.

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END W0RK ELECTRICAL W0RK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS, SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 60 9 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

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

CALL (518) 943-4760
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FRENCHTOWN, N.J.

MIRĖ A. DŪDA

Tarp negausiai šioj apylinkėj 
gyvenančių lietuvių greitai pa
sklido liūdna žinia: rugpiūčio 
7 mirė visų mylimas ir gerbia
mas Antanas Dūda, išgyvenęs 
88 metus. Jau ilgesnį laiką sun
kiai sirgo. Paskutines gyvenimo 
dienas leido dukters Josephi- 
nos namų priežiūroj.

Antanas Dūda gimė 1889 ba
landžio 16 Žemaitijoj, Telšiuo
se. Į Ameriką atvyko 1910 pas 
brolį Chicagoj. Čia gyvendamas, 
kartu su kitais lietuviais suor
ganizavo Šv. Kazimiero lietuviš
ką parapiją. Po kurio laiko per
sikėlė gyventi į Detroitą. Ten 
Fordo dirbtuvėse gavo mašinų 
dažytojo darbą. Kelerius metus 
čia padirbėjęs, gavo pasiūlymą 
su tokiu pat atlyginimu keltis 
į Newarką, N.J., kur buvo ati
darytos naujos Fordo dirbtuvės. 
Bet, negavęs jam Detroite ža
dėto atlyginimo, po labai trum
po laiko atsisakė iš darbo ir 
pradėjo dažyti privačius namus 
Newarke ir kitur. Tas naujas 
darbas jam sekėsi. Vietos lietu
viai ir Newarko lietuvių para
pijos klebonas kun. I. Kelme
lis daug padėjo surandant dar
bus. Velionio priežiūroj dirbo 
iki 10 darbininkų.

Judrų ir energingą žemaitį 
viliojo Delaware upės spalvinga 
gamta. 1933 jis gavo dažytojo 
darbą Paper Reagel Co., Mil- 
ford, N.J. Čia per eilę metų

įsigijo gerą vardą. Prasigyvenęs 
įsigijo gražius namus, išpuošė 
sodybą, prisodino gražių me
džių, apie 30-40 šeimų bičių 
rinko medų nuo plačiašakių lie
pų ir obelių žiedų. Išėjęs į 
pensiją, kukliai įrengtame šilt
namy augino gėles, kuriomis 
pavasarį apsodindavo savo ir 
artimųjų kaimynų sodybas. 
Daug lietuvių iš Pennsylvani- 
jos ir New Jersey lankydavo 
Dūdos Sodybą ir čia būdavo 
nuoširdžiai sutinkami ir išlei
džiami. Be lietuvių, jo namus 
lankydavo jo buvę bendradar
biai ir dirbtuvės vadovaujantie
ji asmenys, kurie jį palydėjo ir 
į amžino poilsio vietą.

Velionis Antanas per ilgą ir 
nelengvą savo gyvenimo kelią 
svetimųjų tarpe išliko grynas 
lietuvis žemaitis. Iki paskuti
nių gyvenimo dienų sekė lietu
višką išeivių gyvenimą ir skai
tė lietuvišką spaudą.

Velionį laidojant, mišias au
kojo Milfordo katalikų bažny
čios klebonas, asistuojant lietu
viui kunigui Pranui Jaraškai iš 
Philadelphijos. Palaidotas Mt. 
Pleasant kapinėse. Laidotuvių 
dalyviai buvo gražiai pavaišin
ti dukters Josephinos namuose.

Nuliūdime liko žmona Uršu
lė, duktė Josephina, du vaikai
čiai, vienas provaikaitis ir dvi 
seserys.

Sr.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

Š.m. rugpiūčio 25 sueina 5 metai kaip su šiuo pasauliu 
atsiskyrė mūsų neužmirštamas vyras ir tėvas

A.A. ANTANAS USTJANAUSKAS.
Pamaldos už velionį bus laikomos rugpiūčio 28, sekmadie
nį, 9 vai. ryto Švč. Trejybės bažnyčioj, Hartford, Conn. 
Prašome bičiulių prisiminti velionį savo maldose.

Ada Ustjanauskienė ir vaikai

...... „ A.A.
DR. EDVARDUI MEKIUI

mirus, jo žmonai dr. Elenai ir kitiem šeimos artimiesiem 
nuoširdžią užuojautą reiškia

M. J. Š avinis

Didžiam jurų skautų šakos puoselėtojui

j. S. IGNUI PETNIŪNUI

tragiškai mirus, jo sūnui vyr. valt. Raimundui Petniūnui 
ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.

LSB VYR. SKAUTININKAS
IR BROLIJOS VADI}A

A.A.
DR. ZIGMUI KUNGIUI

staiga mirus, jo broliui Juozui ir šeimai nuoširdžią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi

A.AgpR. ZIGMUI KUNGIUI
staiga mirus, jo šeimai ir broliui Juozui Kungiui su žmona- 
daktare reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Natalija ir Jonas Kiaušai su šeima 
Harrison, N.J.

Kairėj kun. J. Čekavičius aukoja mišias Apreiškimo parapijos gegužinės atidaryme, 
rugpiūčio 7. Dešinėj kun. A. Račkauskas, kun. L. Budreckas ir tikintieji. Nuotr. C. Binkins

VYČIŲ SEIMAS BUVO 
VIENAS IŠ SĖKMINGIAUSIŲ

Lietuvos vyčiai sekmadienį, 
rugpiūčio 21, Providence, 
Rhode Island, baigė 64-ąjį seimą 
mišiomis Šv. Kazimiero bažny
čioj ir pietumis parapijos salėj.

Mišias aukojo dvasios vadas 
tėvas A. Jurgelaitis, OP, su kon- 
celebrantais kun. V. Kriščiūnevi- 
čim iš Detroito ir kun. K. Pu- 
gevičium, vyčių lietuviškų rei
kalų komisijos pirmininku. Pa
mokslą pasakė Providence vys
kupas augziliaras Angel.

Šeštadienio vakarą bankete 
dalyvavo providence diecezijos 
vyskupas L. Gelineau ir miesto 
burmistras. Banketo metu Lie
tuvių Bičiulio medaliu buvo 
apdovanotos reikalų vedėjo pa
vaduotojas JAV kongreso ko
misijoj sekti Helsinkio sutarčiai 
Alfred Friendly Jr.

Kun. K. Pugevičius, vyčių 
vardu įteikdamas ponui Friend
ly medalį, pabrėžė, kad, nežiū
rint Helsinkio sutarties kai kurių 
lietuviam nepalankių aspektų, 
Friendly lietuviam bei kitom 
pavergtom tautom pasitarnavo 
rinkdamas ir platindamas duo
menis žmogaus teisių varžymo 
klausimu. Friendly savo kalboj 
pabrėžė lietuvių bei kitų disi
dentų heroizmą.

Vyčiai perrinko tą pačią vado
vybę. Ryšininke su Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga išrin
ko Birutę Radzivanienę. Publi
cistikos reikalų vedėja išrinkta 
Eva Migonis iš VVashingtono.

Rezoliucijose vertinama pre
zidento Carterio politika žmo
gaus teisių reikalu ir prašoma, 
kad nebūtų iš tos politikos iš
skirtas Lietuvos laisvės klausi

mas. Vertinamas JAV vyskupų 
pasisakymas dėl žmogaus teisių 
varžymo Lietuvoj, ir prašoma 
tą pasisakymą sukonkretinti.

Ne vienas dalyvis pareiškė, 
kad vyčių seimas Providence 
buvo vienas iš sėkmingiausių 
dėka vietos klebono kun. V. 
Martinkaus ir vietos rengimo ko
miteto.

R. Zabihach, gyvenąs Morris 
Plains, N.J., ukrainiečių vardu 
iškėlė bylą National Geographic 
draugijai dėl jos leidžiamos kny
gos “Journey Across Russia”, 
kurioj yra žymių netikslumų 
ryšium su Sovietų Sąjungos 
okupuota Ukraina, Baltijos 
valstybėmis ir kitais kraštais. 
Teismas pareikalavo, kad 
National Geographic iki rugsėjo 
16 pateiktų savus pasiteisini
mus.

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

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis

-173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402
Telef. 586-7209

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

Ona Ivaškienė, Tautinių šokių 
ansamblio vadovė, dalyvavo li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
studijų savaitėj Dainavoj. Ten 
kartu su J. Matulaitiene buvo 
pakviesta pamokyti mokytojus 
tautinių šokių.

Stasys Lūšys, Vliko tarybos 
narys ir teisinės komisijos pir
mininkas, dalyvavo Lietuviškų 
studijų savaitėj prie Londono, 
Anglijoj.

Izidorius ir dr. Vytenis Vasy- 
liūnai atliko muzikinę programą 
Kennebunkporte, Maine, pran
ciškonų vasarvietėj įvykusiam 
koncerte.

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius, akomponuojamas prof. Je
ronimo Kačinsko, koncertavo 
Kennebunkporte, Maine, lietu
vių pranciškonų vasarvietėj.

Bostono Etnografinis dainos 
ansamblis, kurio vadovė yra 
Gitą Kupčinskienė, atliko me
ninę programą Lietuvos vyčių 
seime Providence, R.I., o taip 
pat ir Minkų radijo valandos 
gegužinėj Brocktone.

Seselė Eugenija Glineckaitė 
švenčia 25 metų sukaktį, kai 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyne padarė vienuolinius 
įžadus 1952 balandžio 15. Se
suo Eugenija, kilusi iš So. 
Bostono, Mass., baigė Bostono 
universitete biznio mokslus ir 
įsigijo magistro laipsnį peda
gogikoj. Ji mokytojavo Cam- 
bridge, Mass., Frackville, Pa., 
Brocktone, Bostone, East Hart
forde ir vadovavo ekonominiam 
skyriui vysk. Hoban gimnazijoj 
Wilkes-Barre, Pa. Dabar sesuo 
Eugenija gyvena Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų Sopulingos 
Dievo Motinos vienuolyne 
Brocktone ir eina vyriausios vie
nuolyno sekretorės pareigas.

Edvardui Zaleskui, Statė Col- 
lege profesoriui, žmona pado
vanojo sūnų, kuriam duotas Jo
no Edvardo vardas. Zaleskai 
jau augina penkias dukras. Vai
kaičiu ypač džiaugiasi senelis 
Feliksas Zaleskas, kurį visi pa
žįsta kaip Dzūkų karalių. Jis 
sako, kad Zalesko pavardė ne- 
išnyksianti.

Bostono aukštesniosios litua
nistinės mokyklos ateinančių 
mokslo metų tėvų komitetą su
daro šie tėvų atstovai: pirm. 
Valė Čepienė, sekr. Irena Kal- 
vaitienė, ižd. Reda Simonaitie- 
nė ir narės Janina Gražulienė 
ir Aleksandra Moriarty.

Savininkė: Aldona Adomonienė

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

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

BnnKBvmnu 
Postngepaid both ūmius 

Fnst, [onvenientpriuiite, snfe,free! 
Thot's uihnt BnnKinCBV-mRIlis.
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- f] 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs H

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- 
M ar Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

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

mas, kad jūsų pinigai P°,no aukščiausius
procentus, ✓ -r"?

leidžiamus Įstatymų.
’ Oėl lengvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 West Broadvvay
South Boston
9 AM lo 3 30 PM -
Monday Ihru Fnday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

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

8 30 AM to l2Noon

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

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

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

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

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

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ................ $80.00
Jeans “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

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
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Lietuvių Bendruomenės 25 
metų sukaktis bus paminėta 
gruodžio 3. Sukakties proga bus 
surengtas banketas ir koncertas, 
išleistas leidinys. Gi gruodžio 
4 bus pamaldos Maspetho lietu
vių bažnyčioj. Lietuvių Bend
ruomenė buvo pradėta organi
zuoti New Yorke. Čia veikė 
Laikinasis Organizacinis Ko
mitetas — LOKas, čia buvo ir iš
kilmingas tos Bendruomenės 
atidarymo aktas. Tad patogu ir 
privalu, kad New Yorkas sureng
tų tokią minėjimo akademiją.

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 akademiją 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 Salinskienė. Bilietus taip 
pat galima gauti ir lietuviškų 
parapijų raštinėse. Iškilmes ren
gia specialus komitetas, sudary
tas Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos valdybos 
iniciatyva.

Pranciškietės seselės iš Pitts- 
burgho, M. Francesca ir M. Al- 
vema Valutkevičiūtės, grįž
damos iš Lietuvos vyčių sei
mo, Providence, R.I., lydimos 
seselės Urbanos, užsuko į Kultū
ros Židinį. Čia taip pat apžiū
rėjo pranciškonų vienuolyno 
koplyčią, Darbininko įstaigas. 
Darbininko administracijoj įsi
gijo lietuviškų drožinių bei kitų 
suvenyrų, užsisakė Darbininką. 
Seselė M. Francesca dalyvauja 
lietuviškoj veikloj ir motiniška
me name t\ trko lietuviško me
no skyrių. \ iešmas lydėjusi se
selė Urbana, šeštadieninės mo
kyklos mokytoja, ateinančiais 
metais švenčia 50 metų vienuo
linio gyvenimo sukaktį. Sesuo 
Urbana dabar gyvena Maspęth, 
N.Y.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkporte, Maine, dau
gelis lietuvių džiaugiasi ramiu 
poilsiu, kvepiančiais 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.

Pranciškonų vasarvietės pastatai Kennebunkport, Maine. Į šią 
garsią vasarvietę Darbo dienos savaitgalį organizuojama eks
kursija iš Brooldyno. Smulkiau gretimame pranešime. Šioj 
vasarvietėj taip pat atpiginami vasarotojam kambariai net 
20% — kviečiami atvykti ir pasidžiaugti saule ir pajūriu 
nuo rugpiūčio 22 iki rugsėjo 6.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Lietuvių Tautinės Sąjungos I 
skyrius New Yorke rugpiūčio 19 
dienos susirinkime išrinko nau
ją skyriaus valdybą: pirm. Apoli
naras Vebeliūnas, vicepirm. dr. 
Eugenijus Noakas, sekr. Kazi
mieras Bačauskas, ižd. Jadvyga 
Gasiliūnienė, valdybos narys 
Alfonsas Koncė. Susirinkimas 
pavedė naujai valdybai imtis 
iniciatyvos suruošti spalio 2 dr. 
J. Basanavičiaus minėjimą. Mi
nėjimui ruošti numatyta kviesti 
platų komitetą iš visų New Yor
ke veikiančių lietuviškų organi
zacijų atstovų.

Dr. J. Basanavičiaus 125 m. 
gimimo ir 50 m. mirties sukak
tim minėti kviečiamos visos 
New Yorke esančios organiza
cijos atsiųsti savo atstovus rug
piūčio 30, antradienį, 7:30 vai. 
vak. į Kultūros Židinį. Pasitari
me bus sudarytas rengimo ko
mitetas. Iniciatoriai — LTS I 
skyriaus valdyba.

Kultūros Židinio Antano Ma
ceikos vardo biblioteka bus ati
daryta nuo rugpiūčio 28 kiekvie
ną sekmadienį nuo 12 iki 2 
vai. po pietų.

Kultūros Židinio Antano Ma
ceikos vardo biblioteka dėkoja 
dail. T. Petraičiui, Elizabeth, 
N.J., už bibliotekai paaukotas 
knygas.

Pabaltiečių Žygio už Žmogaus 
Teises pasisekimui reikia visuo
menės dalyvavimo ir finansinės 
paramos. Finansinė parama rei
kalinga ruošiant demonstraciją 
Washingtone ir mobilizuojant 
vykstančius iš įvairių miestų. 
Pagal JAV valdžios įstatymus 
aukos turi būti skiriamos atski
rai šiem tikslam. Aukos, skirtos 
centriniam komitetui rengiant 
patį žygį, siunčiamos: Baltic Hu- 
man Rights Rally, Ine., 1617 
Fairvvay Lane, Naperville, 111. 
60540. Čekius rašyti Baltic Hu- 
man Rights Rally, Ine. vardu. 
Aukotojai prašomi neužmiršti, 
kad New Yorko komitetui taip 
pat reikia lėšų organizuojant 
vietinių lietuvių dalyvavimą ir 
ruošą. Remiant New Yorko ko
miteto darbą, aukos siunčiamos 
komiteto pirmininkei B. Radzi- 
vanienei, 84-16 UOth St, Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418. Čekius 
rašyti B. Radzivanas vardu.

Pabaltiečių Žygio už Žmogaus 
Teises darbo New Yorke koor
dinavimui transporto, nakvynių, 
reklamos ir kitais klausi
mais New Yorko žygio komite
tas kviečia lietuvių, latvių ir es
tų veikėjų posėdį rugpiūčio 31, 
trečiadienį, 7:30 vai. vak. Kul
tūros Židiny. Organizacijų atsto
vai ir susidomėję privatūs asme
nys kviečiami savo dalyvavimu 
prisidėti prie bendro darbo.

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

Apreiškimo parapijos gegužinėj — piknike rugpiūčio 7 Lietuvos vyčių grupė su 
dvasios vadu ir vyriausiu pikniko šeimininku klebonu kun. Pranu Raugalu. Dešinėj 
vyčiai, atvykę iš Massachusetts. Nuotr. C. Binkins

Kelionė į Miuncheną vienai . 
savaitei (rugsėjo 9-17) kainuoja 
tik 319 dol. Šie pinigai apmoka 
lėktuvu kelionę, viešbutį, daik
tų pervežimus ir kitus smulkius 
patarnavimus. Maistas iš priva
taus biudžeto. Suinteresuoti ne
delsdami telefonuokite agentū
rai Vytis: 769-3300.

Dantų gydytoja M. Kregž- 
dienė praeitą mėnesį krito savo 
bute ir susilaužė klubo kaulą. 
Šiuo metu guli ligoninėj po sun
kios operacijos. Gydytojas lan
kytojam pataria susilaikyti nuo 
vizitų.

Arch. Bronius Balčiūnas, 
sveikdamas ir stiprėdamas na
mie, Ocean County vasarvietėj, 
su šeima dėkoja visiem priete- 
liam už užprašytas mišias jo 
sveikatos intencija, už visų mal
das, lankymą, visokeriopą pa
guodą telefonu, raštu bei žodžiu 
ir už visokeriopą pagalbą, nuo
širdumą ir dovanas. Didysis 
Daktaras, prikėlęs jį, testiprina 
ir globoja visus. Ačiū už geru
mą visiem prieteliam.

Rimas Česonis, JAV LB Kraš
to valdybos vicepirmininkas, at
siuntė Darbininkui 25 dol. Tai 
JAV LB aštuntosios tarybos narių 
auka Darbininkui, kaip padėka 
už tarybos rinkimų metu telktą 
paramą. Už auką nuoširdžiai dė
kojam.

Lietuvė studentė ieško vieno 
kambario, su teise naudotis vir
tuve, arti Elizabeth General li
goninės arba Union College, 
Cramford, N.J. Skambinti 201 
361-7408.

Ozone Parke — VVakefield 
skubiai parduodamas gerame 
stovy vienos šeimos namas. 3 
miegamieji. Moderni virtuvė ir 
vonia. Dvigubas garažas, priva
tus įvažiavimas, gazo šildymas. 
Savininkai grįžta į Vokietiją. 
Skambinti nuo 5 iki 9 vai. vak. 
tel. 843-0847. Kaina labai pri
einama.

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

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

Mechanics Institute teikia 
nemokamus vakarinius kursus 
įvairiose profesijose nuo rugsė
jo 14 iki kovo 30. Registra
cijos mokestis 15 dol. Dėl re
gistracijos ir kitų informacijų 
telefonas 212 687-4279. Institu
to adresas: 20 West 44th Street, 
New York, N.Y. 10036.

EKSKURSIJA į 
KENNEBUNKPORT, ME.

Autobusas išvažiuos nuo 
Kultūros Židinio, 341 Highland 
Blvd., Brooklyne, rugsėjo 3, 
šeštadienį, 9 vai. ryto ir pa
keliui sustos prie Šalinskų šer
meninės, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Grįžtama į Kul
tūros Židinį rugsėjo 5, pirma
dienį, 5 vai. vak.

Autobuse dar yra likusios 
kelios vietos.

Tel. 296-2244.

Nuo a.a. Emilijos Milukienės 
mirties šiemet sueina 10 metų. 
Ta proga rugsėjo 11, sekmadie
nį, 10 vai. ryto lietuvių pranciš
konų koplyčioj (Kultūros Židiny) 
bus aukojamos mišios jos inten
cija. Giminės ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti.

Tautos šventės minėjimas 
vyks rugsėjo 24, šeštadienį, 7 
vai. vak. Lietuvių Laisvės sa
lėj, 269 Second St., Elizabeth, 
N.J. Žodį tars Lietuvos gene
ralinis konsulas Anicetas Simu
tis. Meninę dalį atliks solistė 
Angelė Kiaušaitė. Po oficialios 
dalies bus vakarienė ir šokiai. 
Įėjimo auka 15 dol. asmeniui. 
Rengia Elizabetho Tautinės Są
jungos skyrius.

Tėv. Albertas B. Rutkauskas, 
domininkonas, iš Cicero Šv. An
tano lietuvių parapijos, Juozo 
Giedraičio lydimas, lankėsi Dar
bininko redakcijoj, pranciškonų 
spaustuvėj ir Kultūros Židiny.

Išnuomojamas butas pirmam 
aukšte, keturi kambariai ir virtu
vė, Cypress Hills rajone. Pagei
daujama dirbančių žmonių pora. 
Butas bus laisvas lapkričio 1. 
Ten pat parduodami baldai — 
geros rūšies, bet už prieinamą 
kainą, nes savininkai išsikelia į 
šiltesnį klimatą. Dėl buto telef. 
M1 7-3971, dėl baldų telef. 
827-3278.

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. ryto 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.

Thls announcement Is nelther an of'er to sėli nor a solicitatlon of ąn offer to buy any of these securlties 
The offfer Is made only by the Offering Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CiRCULAR” ADRESU:

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

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

Pabaltiečių Žygis už Žmogaus 
teises organizuojamas VVashing- 
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 441-9720 ir Rasa Milukaitė 
516 681-6172.

Godos. Litą Lanka. Eiliuotas 
vaidinimas jaunimo kongresui 
paminėti. 26 psl. Kaina 1.50 dol. 
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

Mario Cuomo, New Yorko 
valstijos sekretorius, kandida
tuoja į New Yorko burmist
rus demokratų sąraše. Pirmi
niai rinkimai įvyks rugsėjo 8. 
Mario Cuomo kviečia visus 
lietuvius, įsirašiusius balsuoti 
demokratų sąraše, savo balsą 
atiduoti už jį.

RENGIAMĖS VYKTI 
1 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. 
Euciid, 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.
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