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JAV LB ATSTOVAI LANKOSI 
WASHINGTONE

Savaitės 
įvykiai
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ NEW YORKE

Prancūzijos komunistų parti
jos kongresas priėmė rezo
liuciją, atsisakančią nuo Sov. S- 
gos doktrininio marksizmo ir 
pripažįstančią, kad diktatūra 
Prancūzijoj yra neįmanoma.

Nepaisant, kad sergantį Kini
jos min. pirm. Chu En-lai nuo
lat pavadavo jo pavaduotojas 
Teng Hsiao-ping, einančiu min. 
pirm, pareigas buvo paskirtas 
mažai kam težinomas saugumo 
ministeris Hua Kuo-feng. Mano
ma, kad šis paskyrimas liudijąs 
tam tikrą Kinijos politinį skili
mą.

JAV ambasados Maskvoj 
personalas yra susirūpinęs, kad 
sovietų žvalgybos organų pa
state įrengti sekimo ir pasiklau
symo įtaisai, naudoją mikro ban
gas, gali būti pavojingi amba
sados tarnautojų sveikatai.

Kubos kariniai daliniai An
goloj užėmė provakarietiškų są
jūdžių sostinę Huambo ir porą 
pajūrio miestų ir baigia į savo 
kontrolę paimti vienintelę gele
žinkelio liniją, einančią nuo 
pajūrio į krašto gilumą.

Graikija pasiprašė priimama į 
Europos bendrosios rinkos na
rius.

Italija pagaliau sudarė naują 
mažumos vyriausybę iš vienos 
krikšč. dem. partijos. Jos min. 
pirm, vėl būsiąs tas pats Aldo 
Moro. Nors socialistai pažadėjo 
nebalsuoti prieš vyriausybės po
litiką, tačiau jos ilgesnis gyva
vimas yra labai netikras.

Guatemalos žemės drebėjime 
žuvo apie 27,000 gyventojų. Pa
galba nukentėjusiem plaukia ne 
tik iš JAV vyriausybės, bet ir šal
pos organizacijų ir kitų valsty
bių.

Jugoslavijos slaptame teisme 
teisiami 4 jugoslavai, kurių 
tarpe vienas buv. Kroatijos 
min. pirm, ir vienas Tanjug 
žinių agentūros pareigūnas, už 
bandymą nuversti vyriau
sybę.

Grįžę iš Angolos britų kari
niai samdiniai pasakoja, kad vie
ni samdiniai tupėjo sušaudyti ki
tus samdinius4 tiž norą grįžti į 
Britaniją. Britanijos vyriausybė 
reikalą tiria.

Sov. S-gos Pravda išspausdi
no Prancūzijos komunistų parti
jos vado George Marchais parti
jos kongrese pasakytą kalbą, bet 
praleido tas vietas, kur buvo kri
tikuojama Sov. S-ga.

JAV rabinų taryba kreipėsi į 
katalikų ir protestantų bažny
čių vadus, kad Vatikanas pripa
žintų Izraelio valstybę.

Amerikos Lockheed korpora
cija išleido per 22 mil. dol. ky
šiam įvairiem svetimų valstybių 
pareigūnam ir piliečiam. Į ky
šius esą įvelta Olandijos 
princas Bemhardas, žymūs 
Japonijos politikai ir Meksikos, 
Kolumbijos, P. Afrikos, Nige
rijos ir Ispanijos pareigūnai.

Nepakeldami moralinių ir fi
zinių persekiojimų, Rytų Vokie
tijos protestantų kunigai vyksta 
gyventi į Vakarų Vokietiją. R. 
Vokietijos protestantų vyskupai 
buvo priversti laišku kreiptis į 
pastorius nepalikti savo gano
mųjų.

Ispanijos vyriausybė nutarė 
suteikti daugiau teisių parla
mentui, leisti šaukti susirinki
mus be leidimų pastatų viduj ir 
su leidimais — lauke.

Daniel P. Moinyhan, pasitrau
kiąs iš JT JAV ambasadorius, 
aštriai susikirto JT posė
džiuose su Sov. S-gos atstovu 
Jakov A. Maliku.

Portugalijos socialistai atsi
sakė rinkimų reikalam susiblo
kuoti su komunistais, nes nepa
sitiki, kad komunistai laikysis 
demokratinių principų.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė, surengta New Yorke va
sario 15 Kultūros Židiny, šiemet 
sutraukė labai daug žmonių.
Joj dalyvavo gana daug žymių 
amerikiečių iš valdžios sluoks
nių. Savo kalbose pabrėžė tautų 
apsisprendimo laisvę, pabrėžė 
etninį įvairumą Amerikoj, pasi
sakė už galingą Ameriką, nes tik 
Amerika yra visų pavergtųjų vil
tis.

-O-
Šventę rengė Altą, kuriai šie

met pirmininkauja architektas 
Antanas Varnas. Pats būdamas 
demokratas ir turėdamas kontak
tų su demokratų partijos vadovy
be, jis pasirūpino, kad šven
tėj dalyvautų įtakingų žmonių 
iš valdžios viršūnių. Tokia buvo 
viešnia — New Yorko valstybės 
gubernatoriaus pavaduotoja'

buvo sutikta audringais ploji- Tada ji su paskaita pakvietė 
mais ir publikai atsistojus. Sa- prof. dr. Antaną Klimą iš Ro- 
vo žodį pradėjo, kad ji atvežė chesterio, N.Y. Jo kalba padarė 
sveikinimus iš gubernatoriaus ir 
tuoj paskaitė gubernatoriaus pri
imtą ir pasirašytą rezoliuciją, 
kad vasario 16-toji skelbiama 
New Yorko valstybėj Lietuvos 
nepriklausomybės diena. To
liau savo trumpam žody prisi
minė, kiek imigrantai yra įne
šę daug į šį kraštą. Ir jos tėvai 
buvo imigrantai iš Lenkijos. Pa
brėžė Amerikos stiprumą, prisi
minė ir Amerikos nusivalymą 
iš vidaus ir palinkėjo, kad Lie
tuva ir kiti pavergti kraštai būtų 
kuo greičiau laisvi.

visiem gilų įspūdį, nes taikliai 
palietė mūsų gyvenimo svar
biausius momentus. Kvietė vi
sus prie vienybės ir kad ta vie
nybė būtų pasiekta, kiekvienas 
turi labiau savęs atsižadėti, nusi
žeminęs daugiau dirbti Lietuvos 
labui, kad jai greičiau priartė
tų laisvės dienos.

Po jos kalbos tolimesnį vado
vavimą perėmė Irena Veblaitie- 
nė. Ji vaizdžiais žodžiais prisi- 

(heutenant govemorjMarie Ann minė nepriklausomybės pras-
Krupsak. Bene tai buvo aukš
čiausia pareigūnė, bet kada da
lyvavusi Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime New Yorke.

Šventė pradėta su pavėlavi
mu. Laukė atvykstančių įvairių 
atstovų. Pradėjo Altos pirminin
kas Antanas Varnas, angliškai 
paaiškindamas Vasario 16 
prasmę. Po įžanginio žodžio į- 
neštos vėliavos, sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Invokaciją sukalbėjo Tėv. dr. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM. 
žiai supindamas Lietuvos 
eitį su dabartimi.

Pirmąjį sveikinimo žodį
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, prisimindamas Vasario 
16 reikšmę ir prasmę. Paskui 
kalbėjo angliškai visiem Lietu
vos draugam. Šitoj kalboj jis pri
siminė dabartį, ryškino mintį, 
kad Amerika būtų galinga, o 
neitų nuolatinių nuolaidų keliu. 
Galinga Amerika yra visų pa
vergtųjų viltis. Tegu tą viltį 
išlaiko gyvą ir toliau, tegu rei
kalauja tautų apsisprendimo 
laisvės, kad pačios pavergtos 
tautos galėtų gyventi laisvai ir 
nepriklausomai. Jo kalba buvo 
bent kelis kartus pertraukta plo
jimais.

mę, sudėtas dėl laisvės aukas ir 
jų prisiminimą paprašė pagerbti 
tylos minute. Toliau ji perskaitė 
New Yorko miesto burmistro 
Abraham Beame proklamaciją, 
kuria skelbia Lietuvos nepri
klausomybės dieną.

Suminėjo jis ir svarbiausius 
paskutinius karžygiškus mo
mentus, svarbiausias knygas, 
raštus, kurie liudyte liudija mū
sų tautos pastangas išsivaduoti 
iš okupacijos. (Jo kalba bus 
spausdinama Darbininke).

I
Toliau sveikinimo žodį tarė 

kongreswoman B e 11a Abzug, at
vykusi iš Manhattano į šį minė
jimą. New Yorko valstybės sena
torius Martin Knorr, kuris visada 
dalyvauja lietuvių šventėse, 
perskaitė rezoliuciją, kurią pri
ėmė N.Y. valstybės senatas ir le-

gra- 
pra-

tarė

Tada Altos pirm. A. Varnas 
pristatė Marie Ann Krupsak. Ji

(nukelta i 7 psl.)

New Yorko miestas įteikia proklamaciją, kuri skelbia Lietu
vos nepriklausomybės dieną. Kairėje N.Y. Altos pirm. Antanas 
Varnas, dešinėje — ambasadorius Angier Biddle Dūke, 
New Yorko miesto komisijonierius viešiesiem reikalam.
Nuotr. L. Tamošaičio

Norėdami atsverti Lietuvos 
valstybingumui nepalankius 
Helsinkio konferencijos nutari
mus ir prisidėti prie reikiamos 
nuotaikos sudarymo, minint Va
sario 16-ąją kongrese, JAV Lie
tuvių Bendruomenės atstovai 
vasario 4 lankėsi Washingtone. 
Delegaciją sudarė LB visuome
ninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantas Gečys, LB krašto 
valdybos vicepirmininkai Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr ir Rimas Če
sonis ir Pietryčių apygardos 
pirm. Kęstutis Česonis.

LB delegacija Washingtone 
buvo priimta demokratų partijos 
centrinio komiteto pirmininko 
Robert Strauss ir jo štabe tauty
bių reikalam atstovavo Andrew 
Waluchek. Įteiktame LB memo
randume pareikšta, kad šiais rin
kiminiais metais JAV lietuviam 
ypač rūpi palankus demokratų 
partijos ir jos esamų preziden
tinių kandidatų teigiamas nusi
teikimas ir toliau nepripažin
ti Baltijos valstybių inkorporaci
jos į Sov. Sąjungą. Taip pat pra
šyta remti JAV kongrese deda
mas pastangas įsteigti komisiją, 
kuri prižiūrėtų, kad Helsinkio 
konferencijos akte pasirašyti įsi
pareigojimai Sov. Sąjungos būtų 
vykdomi.

Demokratų partijos centri
niame komitete pavergtos Lie
tuvos klausimas ir šiandieninė 
jos būklė yra gerai žinomi. Tai 
LB penkerių metų darbo vai
sius, užmezgant ir palaikant su 
juo kontaktą, kada kitų veiksnių 
vadovai persimetė opozicinės 
partijos pusėn. JAV LB krašto 
valdyba, tikėdama, kad Lietuvos 
laisvės klausimas negali būti 
rišamas su viena partija, sten
gėsi neaplenkti ir demokratų 
partijos vadovų. Andrew Wa- 
luchek asmeny čia rastas mūsų 
tautos siekimus suprantąs 
žmogus. Ir šio apsilankymo me
tu sulaukta nuoširdaus dėme
sio, pasimatymo net su partijos 
pirmininku. JAV LB buvo pa
kviesta liudyti kovo mėnesio pa
baigoj demokratų partijos plat
formos komisijos vedamuose ap
klausinėjimuose. Tenka pažy
mėti, kad centrinio komiteto pir
mininko R. Strauss esama ypač 
tvirto antikomunisto. Būdamas 
kilimu iš Rusijos, pereitais me
tais lankydamas Europos valsty
bes, jis atsisakė įkelti koją į 
Sov. Sąjungos teritoriją ir savo 
apsisprendimą paskelbė viešai. 
Dėl šio įvykio sovietai pareiškė 
nepasitenkinimą valstybės de
partamentui.

LB delegacijos taip pat pasi
matyta su pirmaujančiu demo
kratu į JAV prezidento postą 
senatorium Henry Jackson. Tai 
tvirčiausioj antisovietinėj pozi-

i

SIMAS KUDIRKA KREIPIASI Į LAISVUOSIUS TAUTIEČIUS
Prasimušus į laisvę ir turint gai proletariato diktatūros giljo- 

tą brangiausią teisę laisvai mąs- tinai, kad už tą vėliavą, savą 
tyti ir kalbėtų norisi ta teise pa- himną ir Bažnyčią Lietuva su- 
sinaudoti ir visus tautiečius nuo
širdžiai pasveikinti Vasario 16- 
tosios proga.

Atsimenu, kai nepriklausomoj. 
Lietuvoj dar buvau mažas ket
virto skyriaus mokinukas. Su ko
kiu džiaugsmu tada švęsdavom 
Vasario 16-tąją! Griškabūdžio 
pradžios mokyklos mokytoja 
ponia Valuckienė (vardo neatsi
menu) mum aiškindavo nepri
klausomybės atgavimo laikotar
pio kovas ir jų didžią reikšmę 
mūsų tautai. Klasė būdavo iš
puošta nedidutėmis trispalvė
mis vėliavėlėmis. Gal tai buvo 
nesąžininga, bet vieną iš jų 
pasiėmiau kaip prisiminimą ir 
išsaugojau net
metų. 30 metų šis mažutis mū
sų tautos suverenumo simbolis 
išgulėjo paslėptas tarp žurnalo 
puslapių. Laikas išdildė spalvas 
popierėly, tačiau sąmonėj paliko 
gilų ir gyvą laisvų dienų ženk
lą.

Ir kas 1940 Vasario 16-tąją 
galėjo pasakyti, kad po kelių mė
nesių toji vėliava sovietinio oku
panto bus šiurkščiausiai nuplėš
ta, išniekinta ir sutrypta, o trijų 
milijonų gyventojų darbšti, se
na, kūrybinga tauta bus iš anks
to vampyrų pasmerkta siaubin-

dės neįsivaizduojamai gausias 
gyvybių, kančių, sielvartų ir 
skriaudų aukas! . . Tą nuosta
bią žiemą, paskutinę laisvą ir 
nesujauktą, mūsų jaunos širdys 
net nejuto, kad svetimųjų gro
buonių pirktam ir parduotam 
taikiam kraštui jau paskirti nau
jieji korikai Muravjovai ir ke
liem iš trisdešimties klasėj yra 
lemta kun. A. Mackevičiaus da
lia .. . Mūsų mielai gerajai mo
kytojai Valuckienei tada net ne- 
sisapnavo, kad už du tūkstan
čius Lietuvoj parazituojančių 
įvairiataučių socialinių ir mora
linių padugnių (įskaitant ir sa
vuosius janičarus) priesaiklau-

iki 1970-ųjų i žė Maskva kamuos ir kryžiuos 
šimtus tūkstančių ...

visose pavergtose tautose vykdo 
beatodairišką rusifikaciją.

Sovietinėj imperijoj bet koks 
tautinės sąmonės pasireiškimas 
veda į KGB. Sovietinė konstitu
cija — tai prityrusio gangsterio 
blizgė, kuria naudojasi miklus 
Kremliaus šeimininkas užsieni
nėm varnom gaudyti. Tai pri
valu žinoti visiem tiem, kurie 
dar tiki, kad ten galioja šiokie 
tokie įstatymai ar deklaracijos. 
Gi Maskva, pagal sezoną, užsi
dėjusi veidmainystės kaukę ir 
pasipuošusi socializmo idealais,

Visame leninistinės moralės 
pasauly vardan naujojo sovieti
nio žmogaus išugdymo buvo 
įvesta proletariato diktatūra, su
kurtos koncentracinės stovyklos, 
praplėsti kalėjimai, sveikiem — 
psichiatrinės ligoninės ir spe
cialūs tremties rajonai “nepatai
somiem”. Vardan leninistinių 
idėjų melagystės imperijoj su
šaudyta, nukankinta, išsekinta 
nepakeliamu darbu ir numarinta 
badu bei ligomis su viršum 60 
milijonų žmonių.

Ko verta ta sistema, nors ir 
“pažangiausia”, kuri yra privers
ta apsistatyti elektronine sig
nalizacija, minų laukais, mir
ties zonomis ir Berlyno sieno
mis, gaudydama sprunkančius 
baudžiauninkus iš sukurto “ro
jaus”? Jei sovietinis marksiz- 
mas-leninizmas iš tikrųjų neša 
žmonijai laisvę, lygybę, meilę 
ir brolybę, tai kodėl milijonai 
pabėgo į “beširdžius” Vakarus, 
o tie farizėjai veidmainiai, sėdė
dami Vakaruose, iki koktumo su
sižavėję leninistine inkvizicija 
ir “mūrine” Lietuva, kodėl 
vargsta čia ir niekina tai, ką 
turi?

Ar tie farizėjai nežino, kad 
apie 500,000 lietuvių buvo iš

cijoj esąs demokratas. Prieš ke
letą metų jis Sov. Sąjungą pri
lygino vagiui viešbuty, kuris 
bando visas duris, tikėdamas, 
kad ras kai kurias neužrakintas. 
Savo antikomunistinį nusistaty
mą jis išreiškė pasmerkdamas 
Helsinkio konferencijos sutari
mus, darbuodamasis dėl Simo 
Kudirkos ir A. Jurgučio šeimos 
laisvinimo, 1975 liepos 28 ko
munikatu pasmerkdamas prez. 
G. Fordo išleidimą iš pareiški
mo spaudai paragrafų, liečian
čių Baltijos valstybių okupacijos 
nepripažinimą. LB atstovai šen. 
Jacksonui padėkojo už Lietuvos 
interesų rėmimą. Pokalbio metu 
paaiškėjo, kad prieš vieną dieną 
senatoriaus lankytasi PhiladeI- . 

phijoj, kur jis dalyvavo oficia
liame T. Kosciuškos gyvento, 
dabar restauruoto, namo atidary
mo iškilmėse. Tai sudarė progą 
jam priminti, kad T. Kosciuškos 
būta lietuvio.

LB atstovų jausta pareiga ap
lankyti senatorių Clifford Case 
ir kongresmanę Millicent Fen- 
wick, asmenis, į JAV kongresą 
įnešusius rezoliucijas,siūlančias 
įsteigti jungtinę administracijos 
ir kongreso atstovų komisiją, 
kuri prižiūrėtų Helsinkio pasi
rašytų sutarčių vykdymą. To
kiai komisijai galėtume pateikti 
žinias apie sovietų trukdymus 
sujungti išskirtas šeimas, lanky
tis JAV-ėse ar pavergtoj Lietuvoj 
bei apie sovietų vykdomus žmo
gaus teisių pažeidimus. Iš patir
ties žinom, kad tai greičiausiai 
sovietų nepaveiktų, bet propa
gandine prasme komisija suda
rytų galimybę plačiau atskleisti 
sovietinį melą. JAV LB-nei mi

nimų rezoliucijų pravedimą re
miant ir ta linkme darbuojantis, 
susitikimas su šen. Case ir 
kongr. Fenwick buvo itin nau
dingas. Teko patirti, kad valsty
bės departamentas daro žygius 
abiejų rezoliucijų pravedimą su
stabdyti. Taip pat sužinota, kad 
senate rezoliucija yra sulaukusi 
kiek opozicijos; šen. Case dar
buojasi vykdant kai kuriuos 
turinio pakeitimus. Atstovų rū

muose kongr. Fenvvick rezoliu
cija įgauna vis daugiau pritari
mo; šiuo metu ją jau remia 61 
narys. LB atstovai pažadėjo sa
vąją akciją dar labiau išvystyti.

Norėta pasimatyti su kitais 
dviejų Baltijos valstybių klausi
mu rezoliucijų sponsoriais — 
kongr. Alphonzo Bell ir šen. 
Carl Curtis. Deja, jų būta iš 
Washingtono išvykusių. Šen. 
Curtis įstaigoj kalbėtasi su M. 
Hathevvay, kuri seka eigą rezo
liucijos, pabrėžiančios, kad 
Helsinkio konferencijoj Bal
tijos valstybių inkorporacija į 
Sov. Sąjungą buvusi nepripažin
ta. Iš jos patirta, kad dabartiniu 
metu yra prie rezoliucijos prisi
jungę jau trylika senatorių. Nau
jai šiomis dienomis prisijungė 
senatoriai Taft, Weicker, Steven- 
son ir lietuviam maža - prie
lankumo iki šiol rodęs Edward 
Kennedy.

JAV LB visus kviečia dėti 
pastangas senato rezoliucijai 
Nr. 319 skubiai pravesti, kad ga
lėtume vėliau sukoncentruoti 
visas pastangas į kongr. Bell,

tremta į Sibirą, didesnioji dalis 
numarinta, o kitiem, išsunkus gy
vybinius syvus, suluošintiem 
buvo leista grįžti Lietuvon, tai 
laikant didele okupanto malo
ne? Ar jie nežino, kad 50,000 
su viršum lietuvių partizanų 
žuvo Lietuvos miškuose, kai jau 
seniai buvo nutilusios karo sal
vės? Genocido tikslu daugiau kongr. Fenwick ir šen. Case re

zoliucijų pravedimą.
(nukelta į 2 psl.) A.G.

Įžymus antikomunistas, kandidatuojąs demokratas į JAV pre
zidento postą, senatorius Henry Jackson su JAV 
LB krašto valdybos atstovais. Iš k. LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. Algimantas Gečys, vicepirm. Aušra Mačiu- 
laitytė-Zerr, šen. H. Jackson ir vicepirm. Rimas Česonis. 
Nuotrauka Kęst Česonio
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Savaitės
Įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

Jurašų žodis laisviesiem:

DARYKIME TAI. KO NEGALI DARYTI LIETUVIAI 
PAVERGTAME KRAŠTE

Jordano karalius savo dekretu 
atidėjo parlamento rinkimus 
ir, norėdamas užsitikrinti ir savo 
pasisakymą dėl vakarinio Jorda
no kranto ateities, sušaukė po
sėdžio senąjį parlamentą. Anks
čiau arabų valstybės buvo nu
tarusios, kad dėl vakarinio kran
to ateities sprendimus darys tik 
Palestinos išlaisv. org-ja.

Romoj buvo sudarytas žemės 
ūkio našumui kelti neturtingose 
valstybėse fondas. Tai yra viena 
iš 1974 įvykusio pasaulio maisto 
konferencijos išdavų.

Prancūzija pasiuntė į Afers ir 
Issas srities uostą Džibuti 800 
karių ten esančiai įgulai sustip
rinti. Prancūzija susirūpinusi, 
kad uostas netektų Somalijai, 
kuri tada leistų juo naudotis 
Sov. S-gos karo laivam.

Texas šen. Lloyd Bentsen at
šaukė savo kandidatūrą į JAV 
prezidentus.

Ispanijos policija kelissek- 
madienius kovojo Barcelonoj su 
katalonais, reikalaujančiais Ka- 
talonijai autonomijos. Pirmoji 
respublikinė vyriausybė tokią 
autonomiją jai buvo suteikusi, 
bet gen. Franco ją panaikino.

Ūkiniam atsigavimui stiprė
jant, JAV bedarbių skaičius per 
sausio mėn. sumažėjo 800,000.

R. M. Nixon su žmona vasario 
pabaigoj lankysis Kinijoj. Jis 
ten buvo pakviestas Mao Tse- 
tungo. Prez. Fordas šiuo vizitu 
nėra patenkintas.
• Sovietai surengė iš Izraelio 
grįžusių žydų spaudos konferen
ciją, kurioj jie aštriai kritikavo 
gyvenimo sąlygas Izraely.

Prancūzija vetavo JT saug. ta
rybos priimtą rezoliuciją, ra
ginančią Prancūziją atšaukti Ko- 
moro salų grupės vienoj saloj 
vykdomą gyventojų atsiklau-

® Aušra-Marija ir Jonas Jurašai aktyviai dalyvavo LFB 
Los Angeles sambūrio suruoštame sausio 24-25 Los An
geles Hllton viešbuty tradicinio politinių studijų savaitgalio 
programoje • Jurašų ir kitų programos dalyvių mintys iš 
to politinių studijų savaitgalio.

“Darykite tai, ko negali daryti 
lietuviai pavergtame krašte. 
Kelkite savo balsą visa jėga ir 
nuolat laisvojo pasaulio spau
doj, radijo ir televizijos progra
mose, suvažiavimuose bei kon
ferencijose, kiek galima stipriau 
pasisakydami prieš terorą ir 
lietuvių naikinimą komunistų 
pavergtame krašte ir reikalau
dami Lietuvai pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės”.

Šiais ir panašiais žodžiais Auš
ra Marija ir Jonas Jurašai kreipė
si į LFB Los Angeles sambū
rio suruošto politinių studijų 
savaitgalio dalyvius. Tas savait
galis vyko sausio 24-25 Hilto- 
no viešbuty.

Abu Jurašai aktyviai dalyvavo 
visoj politinių studijų savaitga
lio programoj, tardami trumpes
nius žodžius ir pasakydami kal
bas. Sausio 25 dalyvavo Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos pa
maldose (sumoj). Parapijos kle
bonas prel. J. Kučingis pakvietė 
juos abu tarti žodį bažnyčioj. 
Jų abiejų jautrūs žodžiai išspau
dė daugeliui pamaldų dalyvių 
ašaras.

Visas politinių studijų savait
galis buvo iškili ir didi laisvės 
pavergtai Lietuvai demonstra
cija. Šis politinių studijų, sa- 

• vaitgalis buvo auksinė proga da
lyviam pasisemti naujų minčių 
kovoj dėl Lietuvos laisvės ir iš-

judino Pietų Kalifornijos lietu
vius didesniem darbam bei žy
giam labiau, negu kad bet kada 
praeity.

simą dėl salos ateities. Gyvento
jai 99 proc. balsų pasisakė už 
norą pasilikti Prancūzijos 
valdžioj.

Kongresmanas Bell pasveikino 
Jurašus

Aušros-M arijos ir Jono Jurašų 
bei jų sūnelio Jorio garbei buvo 
politinių studijų savaitgalio ren
gėjų suruošti specialūs pietūs 
Los Angeles Hilton viešbuty. 
Pietuose dalyvavo kongresma
nas Alphonzo Bell (R.-Calif.), 
garsiosios H. Con. Res. 368 re
zoliucijos autorius. (Rezoliucija 
reikalaujama Lietuvai pilna 
laisvė ir nepriklausomybė. Jau 

. per 30 legislatorių yra prisidėję 
prie kongresmano A. Bell rezo
liucijos. Jie kviečia JAV Kong
resą tą rezoliuciją kaip galima 
greičiau priimti.)

Kongresmanas Alphonzo Bell 
savo ir savo kolegų vardu pasvei
kino Aušrą-Mariją ir Joną Jura
šus ir jų sūnelį Jorį ir kvietė 
juos jaustis JAV-se kaip na
mie. Kongresmanas A. Bell savo 
žody akcentavo, kad amerikie
čiai negalį tenkintis vien tik 
Baltijos kraštų okupacijos nepri
pažinimu. JAV Kongresas turįs 
priimti jo įneštą rezoliuciją (H. 
Con. Res. 368), ir JAV vyriausy
bė turinti kelti Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų bylos klausimą 
Jungtinėse Tautose, reikalauda
ma sovietus pasitraukti iš tų šas), 
kraštų. Anot kongresmano A. 
Bell, JAV vyriausybės gerai pa
ruoštas ir tinkamai Jungtinėse

Tautose pristatytas Baltijos kraš
tų bylos klausimas susilauktų 
daugumos Jungtinių Tautų 
narių pritarimo.

Simpoziumų ir paskaitų temos
Politinių studijų savaitgalio 

simpoziumuose ir paskaitose 
buvo nagrinėti patys aktualiausi 
ir opiausi lietuvių ir Lietuvos 
bylos klausimai. Štai simpoziu

mų ir paskaitų temos, jų pagrin
diniai pranešėjai ir paskaitinin
kai:

Jaunimo ir jaunosios kartos 
pilnas įsijungimas į Lietuvos 
laisvinimo darbą (simpoziumas; 
pagrindiniai pranešėjai — A. 
Gricius, L. Kojelis ir J. Pažė
raitė; moderatorė dr. Ž. Brinkie- 
nė);

Lietuviškos spaudos misija 
kovoje dėl Lietuvos laisvės 
(simpoziumas; pagrindiniai pra
nešėjai — Bem. Brazdžionis, 
prof. J. Kuprionis, I. Medžiu
kas ir dr. G. Valančius; mode
ratorius L. Valiukas);

Lietuviškoji įtampa: priežas
tys ir galimi sprendimai (simpo
ziumas; pagrindiniai pranešėjai 
— E. Arbas, J. Gliauda? J. Koje
lis ir V. Vidugiris; moderatorius 
P.A. Raulinaitis);

Lietuviškoji strategija po Hel
sinkio konferencijos (simpo
ziumas; pagrindiniai pranešėjai 
— dr. VI. Juodeika, L. Kojelis 
ir P.A. Raulinaitis; moderato
rius L. Valiukas);

Išeivio misija Lietuvos lietu
vių akimis (paskaita — dviejų 
dalių; paskaitininkai — Aušra 
Marija Jurašienė ir Jonas Jura-

(Bus daugiau)

BŪKIM INFORMACITOS BIURO 
TALKININKAIS

SIMAS KUDIRKA KREIPIASI Į 
LAISVUOSIUS TAUTIEČIUS

Brangūs Lietuviai,

Tarptautinei padėčiai susi
komplikavus ir Lietuvos bylos 
klausimui pakrypus nepalankia 
mum linkme, esam priversti vis 
daugiau ir daugiau pasitikėti sa
vo jėgomis. Tai reiškia, kad tu
rim dar daugiau dirbti, dar dau
giau ir garsiau skelbti pasauliui 
apie Lietuvos padėtį. Tai 
reiškia, kad tos pastangos parei
kalaus žymiai didesnio pasi
šventimo bei darbų ir nepalygi
namai daugiau lėšų — mūsų 
visų aukų Lietuvai gelbėti.

Kaip pasakyta praėjusios sa
vaitės bendrame Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto ir 
Tautos Fondo pirmininkų atsi
šaukime, Vlikas organizuoja In
formacijos Biurą, kuris vykdys 
pagrindinius ir didžiuosius do
kumentacijos ir informacijos už
davinius, susijusius su Lietuvos 
laisvinimo darbu.

Informacijos Biurą aprūpinti 
pakankamomis ir nuolatinėmis 
lėšomis, kad jis galėtų veikti 
profesioniniame lygyje, yra Tau
tos Fondo pagrindinis rūpestis.

Jūsų mieli lietuviai, parama 
praėjusiais metais padrąsino 
mus šiam darbui ryžtis. Eltos In
formacijos Biuro pastoviam fi
nansavimui užtikrinti kreipia-

mės į jus prašydami netarpiškos 
paramos ne tik šios Vasario Še
šioliktosios sukakties proga, bet 
ir visomis progomis, visų metų 
būvyje.

Kviečiam aukas siųsti tiesiog 
Tautos Fondui, kaip iki šiol, 
arba tapti šio darbo talkininkais 
įstojant į Tautos Fondą nariais.

Tautos Fondo nariais gali pa
sidaryti asmenys įmokėję ne ma
žiau kaip 100 dol. metam. Na
riai turi teisę asmeniškai arba 
per įgaliotinius dalyvauti meti
niame Fondo suvažiavime, ku
riame renkama Fondo taryba ir 
svarstomi kiti šio organizacijos 
reikalai.

Lietuviškos patriotinės orga
nizacijos taip pat gali pasidaryti 
Tautos Fondo narėmis; jos ma
loniai kviečiamos.

Tautos Fondas yra inkor
poruota organizacija. Visos au
kos Tautos Fondui atskaitomos 
nuo JAV-bių mokesčių.

Aukas prašom siųsti užpildant 
pridedamą atkarpą. Čekius 
rašyti Lithuanian National 
Foundation vardu ir siųsti adre
su: 64-14 56th Road, Maspeth, 
N.Y. 11378.

Nuoširdus ačiū.
Aleksandras Vakselis 
Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas

prašome Iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti

aukoju $

Vardas ir pavardė ...

Aukas siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine., 65-14

56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ įSTAIGA. Greitas Išsiunti
mas, specialus Įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
Įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir 
pirmadieniais patarnaujama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296- 
5250. DOVANA, 80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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

AN* ANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir Daorastus. 
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.).

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

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

___

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

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — irrt- 
pert u o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant >pakietus į Europą. Užeikite Ir įsiti
kinsite! .
-Į - ■ —•

DALĖ POVILAUSKAiTĖ-SELLEI, sav., “Frlendly Spiritą Wlnes & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051.Tel. 224-4809. 
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.

(atkelta iš 1 psl.)

kaip 110,000 Lietuvos pajėgiau
sių vyrų prievarta buvo suvaryta 
į raudonąją armiją. Jie buvo 
išblaškyti tarp kitataučių rekrū
tų dalinių (ukrainiečių, armėnų, 
gruzinų, uzbekų, tadžikų ir tt.) 
ir išsiųsti kariauti prieš Vokieti
ją. Tikslas — kuo daugiau iš
žudyti lietuvių svetimomis ran
komis. Taip buvo su visais So
vietų “išvaduotais” kraštais. Ku
rie išdrįso nepaklusti, galiojo 
specialus “humaniškas” įsaky
mas — sušaudyti vietoj . . .

Aš esu liudininkas, kaip Gali
nių kaime buvo nušautas Albi
nas Vizgirda. Specialūs NKVD 
daliniai šukavo kaimus ir sody
bas, rinkdami kariuomenei tinka
mus vyrus. Albinas (28-30 m.), 
pamatęs ateinant enkavedistus, 
šoko per langą, tikėdamasis pa
sprukti, bet sode buvo nušautas.

Nenorintieji eiti į okupanto 
armiją išėjo į mišką ir tapo par
tizanais. Jie pasirinko geriau 
žūti savame krašte, nei eiti ka
riauti už priešo interesus, mirti 
nuo vokiečių kulkų. Surinkti ka
riuomenei vyrai buvo vežami iš , 
Lietuvos gyvuliniuose vago
nuose toliau į užfrontę, į Ukrai
nos, Gudijos ir Rusijos teritori
jas, kaip areštantai, su ginkluota 
apsauga. Skubotas apmokymas. 
Sąlygos nepakenčiamos, nes 
trūko maisto. Po dviejų mėnesių 
jie vėl buvo susodinti į gyvuli
nius vagonus, pristatyti į pa
frontę, išskirstyti į dalinius ir ap
ginkluoti, siunčiant į pirmąsias 
linijas. Užpakaly juos sekė 
NKVD, o prieky jų laukė vokie
tis .. . Tuo tarpu sovietinė pro
paganda ir šiandien pasauliui te- 
beskelbia apie “entuziastingą” 
Lietuvos vyrų stojimą savano
riais į raudonosios armijos eiles! 
Ėmimas į armiją yra tik vienas 
iš daugelio pavyzdžių, kaip 
buvo įgyvendinta šiandieninė 
santvarka Lietuvoj ir, aplamai, 
visuose sovietinio imperializmo 
užgrobtuose kraštuose.

pantas “maištininkus” marina 
psichiatrinėse “gydyklose” ir 
koncentracijos stovyklose. Lie
tuviška trispalvė, nors ir gedulu 
perrišta, puošia svetimų kraštų 
rotušes, aikštes ir sales. Laisvi 
ir civilizuoti žmonės nebijo vė
liavų, nesigėdina savųjų himnų 
ir garsiai ištartų teisingų žodžių.

Visų mūsų didžioji pareiga 
demaskuoti Kremliaus inkvizi
torių padarytas ir tebedaromas ALICE’S FLOR1ST SHOP, lietuviškam rajone — Įletuviška gėHų par-' 
mūsų tautai piktadarybes. Var
dan laisvės, tikėjimo ir teisingu
mo idealų, vardan visų aukų, 
kuriomis taip brangiai šimtme
čiais mokėjo svetimųjų drasko
ma mažutė Lietuva, nutraukim 
mūsų vienybę ardančius ginčus. 
Likim iki galo ištikimi partiza
nam. Neapkartinkim savo nesu
tarimais kenčiančios tėviškės. 
Ji atidžiai seka mus. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikai rei
kalinga labai jautri ir tvirta, kaip 
granitas, atrama. Ta atrama.
— visa lietuviškoji išeivija, jos 
sąmoningumas ir darnus, vie
ningas darbas.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos— pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės irflr- 
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 sunumi 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./

duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149. 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

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

BOSTON, WORCESTER,
BROCKTON, MASS. — WHIL 
1430 ir FM 107.9, sekmad. 11-12 
vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402. Tel. JU 
6-7209.

BCŠTON, MASS.—WLYN 1360 
ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. 
Minkus, 502 E. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. 02127. Tol. 
268-0489.

Ten, pavergtoj tėviškėj, už Ne
priklausomybės vardo paminėji
mą ir slaptai iškeltą vėliavą oku-

Aš puikiai suprantu, kad jūs 
pavargot, ilgais dešimtmečiais 
kovoję ir labai skaudžiai apsivy- 
lę Vakarų politikų neatleistinu 
vištakumu. Reikia didelės kant
rybės, ištvermės ir pasiau
kojimo, ir tai nelengva. Aš tai 
žinau. Bet prisiminkim Romą 
Kalantą, pasiaukojusį liepsno
se .. . Štai ir Nijolė Sadūnaitė 
— Dieve, kaip jai sunku . .. 
Daugelis mūsų tai žinom, nes 
esam gėrę iš tos karčios tau
rės.

Visa tai susumavę ir pasvėrę, 
suraskim savy Jėgų ryž
tingai pastoti kelią baisiai 
proletariato diktatūros 
prievartai ir melui. Tad savo 
dvasinės ir fizinės energijos ne- 
barstykim pavėjui, bet pavers- 
kim taikliais tiesos šūviais kovoj 
su melu. Kiekvienas suaukotas 
centas, kiekvienas parašytas 
laiškas Lietuvos laisvės reikalu 
niekados nenueis veltui. Pasiti- . 
kėkim Dievu!

Simas Kudirka

Aidai — žurnalų išeivijoj...
vienas geriausių kultūros Arjuosprenume'ruoji?

GRUPINĖS KAINOS PAVIENIAMS ASMENIMS
4 DIENŲ KELIONĖ Į

VIEŠBUČIAI:
LAŠ VEGAS

KAINA ĮSKAITO:

Stardust $249 
Flamingo 259 
Aladdin 259 
Circus Circus 259 
Hilton 279
Ceasar’s Palace 289 
MGM Grand 299

Šių kelionių

Skridimai lėktuvu
Viešbutis nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio
Pervežimai iš aerodromo Į vieš
buti ir ataal 
visi lėktuvų ir viešbučių taksai 
Bagažų nešiojimai 
Dveji pusryčiai
Sauja nikelių

ir kitais kelionių reikalais 
kreiptis j

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
ROMAS KEZYS, SAV.
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Ar pakankamai panaudojome?
Visi suprantam LKB Kronikos, 

Aušros ir kitų Lietuvos pogrin
dy gimstančių leidinių nepa
prastą reikšmę. Tai daugelio 
mūsų brolių rižikos, kančios ir 
aukos kaina apmokami doku
mentai. P. Plumpa, N. Sadūnai- 
tė, J. Gražys, V. Jaugelis ir kiti 
dėl jų kenčia priverčiamųjų dar
bų stovyklose.

Vien surinkti šiuos dokumen
tus ir archyvuose išsaugoti bu
simom kartom yra per maža. 
Jie yra pavergtos tautos pagal
bos šauksmas, kuris kuo sku
biausiai turi pasiekti ne tik visų 
kraštų lietuvius, bet ir viešąją 
pasaulio opiniją.

Aę pakankamai atliekam šį 
dvigubą uždavinį?

1) Pasaulio lietuvių tarpe šių 
dokumentų medžiaga pasklinda, 
gal būt, patenkinamai. Ją mie
lai spausdina užsienio lietuvių 
laikraščiai ir skelbia radijo va
landėlės. Ji Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos Rėmėjų orga-* 
nizacijos dėka yra surenkama į 
atskiras knygas ir platinama viso 
pasaulio lietuvių bendruome
nėse. Laisvės, Vatikano ir kiti ra
dijai su šiais dokumentais su
pažindina ir visą Lietuvą, nes 
tiesioginis jų skleidimas kraš
te yra labai sunkus ir pavojin
gas.

Vis dėlto ir čia, atrodo, dar 
būtų galima kai ką pagerinti. 
Asmenys, kurie pirmiau iš Lie
tuvos gauna LKB Kroniką, Auš
rą af kitą dokumentinę* medžia- 
gą/turfetų visu rimtumu atkreipti 
dėmesį į prašymą, kuriuo yra 
pradėdamas kiekvienas LKB 
Kronikos numeris: “Perskaitęs, 
duok kitam!” Jeigu asmuo, ku
riam minėti leidiniai pirmiausia 
patenka į rankas, neturi galimy
bės jų atitinkamai multiplikuoti 
ir išsiuntinėti lietuviškai spau
dai, radijam ir kitiem lietuviš
kos informacijos veiksniam, jis 
turėtų jausti pareigą juos greitai 
perduoti Vlikui, Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybei, Lietu
vių Katalikų Religinei Šalpai ar 
kitai organizacijai, kuri iš savo
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pusės įsipareigotų leidinius tuoj 
pat perteikti visai lietuvių spau
dai ir bent pagrindinėm radijo 
programom.

Būtų didelė skriauda pogrin
džio informacijų leidėjam, jei jų 
leidiniai, prasiveržę pro geleži
nę uždangą, čia užsigulėtų kie
no nors stalčiuj.•Čia ne vieta žur
nalistinei konkurencijai. Svar
bu, kad informacinė ir doku
mentinė medžiaga kuo greičiau 
ir kuo plačiau pasklistų lietuvių 
ir užsieniečių tarpe. Teko girdė
ti nusiskundimų ypač dėl nuo
traukų, kurios drauge su doku
mentais ateina iš Lietuvos. Svar
būs lietuviškos informacijos 
centrai turi padėti daug pastan
gų ir sugaišti daug laiko, kol jas 
suranda pas privačius asmenis 
ir išsiprašo tarptautinės informa
cijos tikslam.

2) Dar svarbesnis, gyvybinis 
uždavinys yra iš Lietuvos atėju
sią informaciją ir dokumentinę 
medžiagą skubiai perduoti vie
šajai pasaulio opinijai. Laisvojo 
pasaulio lietuvių pagalba pa
siekti pasaulio sąžinę ir pažadin
ti laisvų žmonių solidarumą dėl 
elementariausių savo teisių 
kovojančiai lietuvių tautai yra 
pagrindinis šių leidinių tikslas.

Ar mūsų informaciniai veiks
niai, siekdami šio tikslo, jau yra 
prisiderinę prie naujos padė
ties? Deja, ne! Eltos ir kitų 
lietuviškų veiksnių informaci
nės struktūros yra išaugusios 
tada, kada iš Lietuvos ateidavo 
tiktai labai negausi informacinė 
medžiaga. Nuo 1972 padėtis 
esmiškai pasikeitė. LKB Kroni
kos numeriai kasmet dažnėja, 
pasirodė naujas pogrindinis lei
dinys Aušra. Nenuostabu dėl to, 
kad senieji Eltos Informacijų 
biuleteniai įvairiomis kalbomis 
neįstengia šios visos informaci
nės medžiagos išversti ir greitai 
perteikti užsienio spaudai. Jos 
vertimai į anglų, italų, vokiečių 
kalbas pasirodo labai pavėluo
tai. Pavyzdžiui, LKB Kronikos 
17 numerio vertimas į italų kal-

(nukelta į 4 psl.)
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Šiuo metu KGB siaučia Lie

tuvoje, kad surastų įrodyrmį 
bylai Nr. 345. Įvyko teismo pro
cesai, įvairiomis lagerių baus
mėmis nuteisti P. Plumpa-Plui- 
ra, P. Petronis, J. Stašaitis, V. 
Jaugelis, J. Gražys, B. Kulikaus
kas, J. Ivanauskas, Poetas Min
daugas Tamonis prievarta patal
pintas psichligoninėn (Vilnius, 
Vasaros g.), kur budeliai su bal
tais chalatais jį naudoja sveika
tą griaunantiems eksperimen
tams.

Byla Nr. 345 įgavo visasąjun
ginę reikšmę, kratos ir tardymai 
vyksta, siekiant sunaikinti “LKB 
Kroniką”. Ypač piktina, kad KGB 
organai be jokių įrodymų perse
kioja visiškai su ta byla nesu
sijusius žmones: Sergejų Ko
valiovą štai jau pusmetis tardo 
KGB izoliatoriuje Vilniuje, jo 
žmoną L. Boicovą, Andrejų 
Tverdochlebovą, A. Pliusiną, 
Galią Solovą, Malviną Land, Iri
ną Korsunską ir kt. Jų dalyvavi
mas “LKB Kronikoje” neįrody
tas. Tai aiškiausiai rodo ir tas 
faktas, kad, juos suėmus Lietu
voje ir Vakaruose pasirodė nau
ji “LKB Kronikos” numeriai (ra
šant jau buvo pasirodęs Nr. 16). 
Be to, lietuviai katalikai yra įsiti
kinę, kad pati byla yra neteisė
ta sovietinių įstatymų ir konsti
tucijos atžvilgiu. Netgi “LKB 
Kronika” reiškiasi sovietinių į- 
statymų ribose, nespausdina ne
patikrintų žinių, gina konstituci
jos garantuojamą sąžinės laisvę.

“LKB Kronika” nesutinka su 
Bažnyčios nuo valstybės atskyri
mo praktika ir klaidingu bei ten
dencingu LTSR Baudž. kodekso 
143 str. taikymu.

Tokia problema, prašokanti 
atskirai paimto krašto įstatymi
nes ribas, nušviečiama ir inž.

Aušra-Marija ir Jonas Jurašai su LFB politinių studijų savaitgalio rengėjais, programos daly
viais ir jų šeimų nariais. I-je eilėje iš k. (sėdi): L. Valiukas, J. Tamienė (J. Jurašo teta), P.A. 
Raulinaitis, A. Raulinaitienė, Bėm. Brazdžionis, Aušra-Marija Jurašienė, Jonas Jurašas, J. 
Kojelienė, dr. Z. B rinkis, dr. A. Šliūpaitė ir dr. J. Jusionis. Stovinčiųjų tarpe matosi (iš kairės): 
A. Kulnys, L. Kojelis, J. Pažėraitė, dr. G. Valančius, E. Arbas, V. Vidugiris, R. Medziukaitė- 
Bureikienė, dr. V. Juodeika, J. Kojelis, Alė Rūta-Arbienė, I. Medžiukas, D. Mackialienė, J. 
Gliaudą, prof. J. Kuprionis ir kiti. Nuotr. L. Kanto

TARPTAUTINIAM SACHAROVO VARDO 
TYRINĖJIMUI KOPENHAGOJ
Lietuvių tautos persekiojimų klausimu

JONAS JURAŠAS

V. Vaičiūno atvirame laiške 
LTSR AT prezidiumui bei laik
raščių redakcijoms. Savo rašte 
“Įstatymas ir tikinčiojo žmogaus 
sąžinė” Vaičiūnas rašo:

“Lietuvos tikintieji priėjo gy
venimo kryžkelę, kurioje kryp
ties rodyklės skelbia: dešinėje 
— “įstatymų” veikimo zona, kai
rėje — krikščioniška sąžinė. 
Tenka apsispręsti, ką pasirinkti. 
NorėčiauJcadJūs bent valandėlę 
pabūtumėte su čia atėjusiais 
Lietuvos katalikais. Atkreipkite 
dėmesį į čia atėjusių tautiečių 
tragediją ... Aš bijau, kad istori
kai šioje kryžkelėje nepastatytų 
trečios rodyklės — lietuviškos 
moralės kapai”.

Ir tai joks bergždžias klausi
mas, nes ši aitri dorinė proble' 
ma persmelkia visus visuomeni
nio gyvenimo klodus: plaukti 
pasroviui nedorų įstatymų nute
kamuoju grioviu ar gyventi 
pagal amžinus Sąžinės, Moralės, 
Gėrio dėsnius?

Šitas klausimas pritaikomas 
ne tik dvasiniam visuomenės 
gyvenimui, kur jis labiausiai jau
čiamas, bet ir ūkiniam, moksli
niam, kūrybiniam — visur, kur 
pažangos siekiai atsimuša į kur
čią sukaulėjusių įstatymų, melo, 
neteisybės ir prievartos sieną.

Aš pats asmeniškai savo gy
venime buvau priverstas iš
spręsti šitą dilemą. Būdamas sa
vo kūrybinių laimėjimų, karje
ros ir, gal būt, meistriškumo 

viršūnėje, supratau, kad toliau 
nebegaliu daryti kompromisų 
su savo sąžine, “neišvengiamų” 
nuolaidų kaina, sunaikinančia 
pačią individo prigimtį, pirkti 
teisę į tikrų sielos apsireiškimų 
trupinius, gyventi dvilypiu gy
venimu. Net jeigu tai pateisina
ma aukštais idealais: išsaugoti 
žudomą tautos kultūrą, tarp 
melo srautų kartais prašnabž
dėti tiesą, pusę tiesos, ketvir
tadalį tiesos, palaipsniškai su- 
smulkėjančios iki neatpažįsta
mos sumaišytos substancijos 
melo dulkelių.

Sovietinės okupacijos trisde
šimtmetis atnešė lietuvių tautai 
nepataisomą žalą. Dešimtys 
tūkstančių deportuotųjų, nu
kankintų sovietiniuose vergiškų 
“komunizmo statybų” lage
riuose; tradicinio Lietuvos že
mės ūkio suardymas nusikaltė
lišku, prievartiniu žemės suko
lektyvinimu; krašto ištekliais 
nepateisinamas pramoninimas, 
turįs vienintelį tikslą — asimi
liuoti beribėje sovietinės impe
rijos erdvėje; Lietuvos paver
timas kolonija, kur prievartauja
mos pagrindinės žmogaus teisės 
— infprmacijos, judėjimo, spau
dos, rinkimų, sąžinės ir kitos 
laisvės. Štai sąrašas, toli gražu 
nepilnas, kurį reikia parodyti 
Lietuvos ir viso Pabaltijo 
sovietinei valdžiai.

Okupacijos išdavoj mano tri- 
milijoninė tauta šiandien suka
pota į tris kraujuojančias dalis: 
viena dalis gyvena savanoriš

koje ar priverstinėje tremtyje, 
laukdama laisvės valandos; ant
ra — didžiausioji dalis veda 
vergišką gyvenimą gimtajame 
krašte, netekdama vilties ir tikė
jimo pasaulio teisingumu; gi tre
čioji, jau nebemaištaujančioji 
dalis, kurios kaulai ilsisi neži
nomuose milžiniško kančių sa
lyno pakraščiuose, turi plačias 
realiausias galimybes susijungti 
su savo broliais ir seserimis ... 
anapus gyvenimo.

Lietuva skaldoma ir iš vidaus 
okupantų trisdešimtmetinė- 
mis pastangomis pakeisti lietu
viškąją savimonę apgaulinga 
“tarybinio žmogaus” idėja. 
Anksčiau, Stalino laikais, buvo 
veikiama paprasčiau — išplė
šiant gyvybę. Dabar išplėšiama 
tautybė, dvasingumas. Tautybė, 
kaip ją suprantame tikra žodžio 
prasme, pakeista klasių kovos 
baidykle.

Okupacija atnešė žalą ne tik 
lietuvių tautai, bet ir tautinėm 
mažumom, taikiai gyvenusiom 
Lietuvoje iki 1940 m. be sker
dynių, naciškų nuotaikų, pogro
mų. Netgi hitlerinės okupacijos 
laikais Lietuva buvo vienintelis 
okupuotas kraštas, kuriame ne
buvo SS legiono, kad ir kaip 
naciai stengėsi sutepti mūsų 
rankas krauju. Tik pavieniai išsi
gimėliai nuėjo išlaižyti atėjūnų 
dubens. Sovietiniams pavergė
jams sekasi geriau: jie jau daž
nai išsiverčia be savo pastangų, 
prisiauginę savo kadrus iš tų, 
kurie atvirai įsikibo ant tautos 
kaklo užnertos virvės.

Betgi yra žmonių, kurie Tė
vynę myli labiau už gyvenimą. 
Tokie tikri laisvės kankiniai yra:

Petras Paulaitis, atliekąs “lie
tuviškąją bausmę” nuo 1947,

Petras Paltarokas — nuo 1950,
Klemensas Širvys — nuo 

1952,
Liudvikas Simutis — nuo 

1955.
Jų kiekvieno biografija galėtų 

būti literatūrinio, dorinio ar po
litinio nagrinėjimo dalykas. Pa
vyzdžiui, Liudvikas Simutis, g. 
1935, tautinio pogrindžio daly- 
vys, dar vaikystėje susirišęs su 
“miško broliais”. Sukaustytas 
sunkios ligos (stuburo džiova), 
ligoninėje suimtas, tardomas ir 
teisiamas. Ypatingo posėdžio 
pasmerktas myriop, vėliau suj 
šaudymą pakeitus 25-riais me
tais lagerio.

(Bus daugiau)

Vytautas

_______

SUVALKIJOS ŪKININKO 
ATSIMINIMAI

Vieną dieną pašaukė mane 
kuopos v^das. Pasveikino su 
pakėlimu į vyresniuosius puska
rininkius ir pridėjo: “Apie 
tamstą buvo surinktos žinios, 
kad nesi savanoris. Šių metų 
sausio 15 buvo paskelbta kari
ninkų ir puskarininkių, tarna
vusių svetimose armijose, mo
bilizacija. Jei tamsta būtum atė
jęs į kariuomenę prieš mobiliza
cijos paskelbimą, tai būtum lai
komas savanoriu. O dabar laiko
mas mobilizuotu. Tamsta buvai 
rusų armijos puskarininkis.”

Dėl to man nebuvo ko ginčy
tis. Tik žinojau viena: kad negir
dėjau jokios mobilizacijos pa
skelbimo, nes dar buvau ligonis, 
ir negalvojau apie jokius sava
norius. Tik pasveikęs susirūpi
nau Lietuvos likimu. Lietuvos 
kariuomenė jau buvo pradėta 
organizuoti 1918 lapkričio 23.

' Vėliau Lietuvos seime buvo 
pravestas tam tikras įstaty
mas, atsižvelgiąs į daugelį aplin
kybių. Daug kas negalėjo laiku 
atvykti į kariuomenę dėl kokių 
nors aplinkybių. Pagal tą įstaty
mą ir aš buvau įskaitytas į 
savanorius ir gavau žemės kaip 
savanoris.i

Veislinės kumelės ir 
bekonai...

Lietuvos nepriklausomybės 
pradžioj agronomai keliavo per 
kaimus, skaitydami paskaitas 
apie ūkininkavimą. Patardavo 
eiti prie pieno ūkio sistemos. 
Pieno produktų esąs didelis pa
reikalavimas. Kartu piršo ūki
ninkam pirktis užsieny veislines 
kumeles (arkliai buvo labai 
brangūs). Ragino statydintis pa
vyzdingas kiaulides, kad būtų 
galima lengviau ir daugiau už
auginti bekonų, kurių pareikala
vimas buvo didelis. Pavyzdin
gų kiaulidžių statybai Žemės 
Ūkio Rūmai davė ūkininkam 
pašalpas. Gavau 400 litų ir aš.

Daug ūkininkų per Žemės 
Ūkio Rūmus užsisakė iš užsie
nio tas peršamas veislines ku
meles, atsieinančias po 3,000 
litų. Kai kas užsisakė ir aukš
tos pieno reprodukcijos repro
duktorius. Buvo ir tokių ūki
ninkų, kurie užsisakė iš užsie
nio eržilus.

Kurie turėjo savo kapitalo, 
tie tik nuostolių turėjo. O kurie 
skolinosi iš banko, tie labai nu
kentėjo. Kada po trejų ketverių 
metų ūkininkas užaugindavo 
arklį pardavimui, arklio kaina 

jau būdavo kritusi 70 nuošim
čių ir nepateisindavo paskolos iš 
banko. Buvo pusė bėdos tiem, 
kurie užaugindavo lengvo tipo 
arklius, tinkančius kariuomenei. 
Bet Lietuvoj kariuomenei maža 
arklių tereikėjo. Jai arkliai būda
vo superkami Klaipėdos krašte, 
tuo būdu palaikant Klaipėdos 
krašto ūkininkus; jiem ir moka
ma būdavo brangiau, negu Di
džiojoj Lietuvoj.

Su bekonais buvo dar blogiau. 
Greitu laiku ūkininkai priaugi
no bekonų labai daug. Tada jų 
pareikalavimas buvo mažesnis. 
Krito ir kainos. Supirkinėtojai 
ėmė smarkiai juos rūšiuoti. Tai 
per riebus, tai per liesas, ir pa
našiai, o anksčiau tiko visokie. 
Kada reikėdavo bekoną parduo
ti, būdavo daugiau vargo, negu jį 
užauginti.

Pas mus, Pilviškiuose, beko
nus supirkdavo trečiadieniais. 
Pradžioj, kada bekonai nebū
davo rūšiuojami, suvažiavę ūki
ninkai trečiadieniais juos ir par
duodavo. Vėliau buvo prieita 
prie to, kad ūkininkai suvažiuo
davo šeštadieniais. Sustodavo į 
eilę. Palikdavo žmogų prižiūrėti 
bekonų, o arklius atsikabinę par- 
sivesdavo namo. Jau šeštadienį 
eilė vežimų su bekonais susi
darydavo ilgesnė kaip kilomet
ras. Trečiadienį ūkininkas, atsi
vedęs arklius, važiuoja su beko
nų vežimu prie svarstyklių. Pir
kėjai visų ūkininko atvežtų be
konų neperka. Kartais paima du 
iš penkių, bet dažniausiai tik po 

vieną, jei tinka pirmai rūšiai. 
Apie kokią pirmą valandą 
pranešimas: šiandieną daugiau 
bekonų neperkama. Ūkininkų 
didžiausias nepasitenkinimas, 
piktumas. Vyriausybės keiki
mas. Keturias dienas išstovėjusi 
daugiau kaip pusės kilometro 
ūkininkų vežimų eilė su beko
nais turi grįžti namo. Per ketu
rias dienas bekonai, dėžėj susi
spaudę, netenka daug svorio.

Buvo didelė nelaimė, kada vo
kiečiai, keršydami Lietuvai už 
Klaipėdos “neumannininkų” 
nuteisimą, uždarė savo rinką 
Lietuvos ūkio gaminiam.

Labiausiai nukentėjo tie ūki
ninkai, kurie neapgalvoję, kad 
ūkio gaminiai gali atpigti, ėmė 
iš bankų trumpalaikes paskolas 
su 12 arba 14 nuošimčių; o čia, 
metam praėjus, viskas pasikeitė.

Antras dalykas: tėvai padarė 
didelę klaidą užrašydami vie
nam vaikui ūkį, iš kurio turėjo 
būti atmokamos dalys kitiem 
vaikam. Tuo laiku tos dalys gal 
ir teisingai buvo paskirstytos. 
Bet, ūkio gaminių ir gyvulių 
kainom kritus, pasidarydamos 
per didelės, jos privedė daug 
ūkininkų prie katastrofos.

Nenukentėjo tie ūkininkai, 
kurie rūpinosi, kad tik duonos 
sau turėtų. Jie ir liko ūkinin
kais, ir niekas iš jų ūkių ne
atėmė. Jie nelakstė, dirbo ne
sunkiai, nebadavo. Anksti rytais 
nekėlė, nebėgo melžti karvių 
nei bekonų į turgų nevežė, o 
liko daug turtingesni už tuos, 

kurie viskuo rūpinosi, net ne
turėdami kartais laiko pailsėti.

Bet kaip būtų gyvenus valsty
bė, jei visi tokie būtų buvę?

Teorija rodo vienaip, 
praktika — kitaip

Pažinojau išsimokslinusį ag
ronomą Vitkauską. Girdėjau 
keletą jo paskaitų, skaitytų mū
sų ir kaimyninio kaimo ūkinin
kam.

Žemės Ūkio Rūmai agrono
mui Vitkauskui buvo davę pa
vyzdinio ūkio vedimui 20 hekta
rų I rūšies žemės iš Viščia- 
kaimio dvaro, esančio netoli Vil
kaviškio. Tą ūkį vesdamas, jis 
bankrutavo. Padarė 20,000 litų 
skolos. Dėl to agronomas Vit
kauskas labai susirūpino ir su
sirgo. Dėl kokių klaidų toji skola 
buvo padaryta, nežinau. Po to jis 
buvo atvykęs pas mane į ūkį. 
Klausinėti buvo nepatogu, nes 
mačiau, kad yra ligonis.

Mano nuomonė buvo, kad ant 
20 hektarų žemės negalima pa
rodyti jokio pavyzdžio. Pavyz
dingą ūkininkavimą galima pa
rodyti tik ant stambesnio ūkio.

Buvo gražu, kad Lietuvos ūki
ninkai norėjo daryti pažangą, 
kad rūpinosi šviesesne ateitim. 
Bet pirmiausia buvo jiem reika
linga dešimtį kartų gerai viską 
apskaičiuoti. Reikėjo būti atsar
giem su paskolom.

Turim ir gerų pavyzdžių. Po 
1914-18 karo daugelis ūkininkų, 
kurių ūkiai buvo sudeginti, pra
dėjo kurtis ant grynos žemės iš 

nieko. Po kelerių metų jie pra
lenkė tuos, kurių namai buvo 
nesudeginti.

Lengviau būti geru, 
negu prastu

1926 pradėjau savarankiškai 
ūkininkauti. Tuo laiku ūkiniai 
gaminiai turėjo labai geras kai
nas.

1927 pavasarį nuvežiau į su
pirkimo punktą keturis bekonus. 
Nežiūrėjo, ar per riebūs, ar per 
liesi. Kada man kasininkas mo
kėjo pinigus, šalia stovėję ūki
ninkai kalbėjosi: “Ot, gražūs pi
nigai!” Tokią pat sumą už be
konus gavau ir rudenį. O kada 
ūkininkai užaugino jų daugiau, 
kainos krito.

Mano ūkis buvo tik trisdešim
ties hektarų. Žemė lengva, pil
ka šilainė, nebijanti giedros. 
Grūdų ūkiui ji netiko. Tiko pie
no ūkiui. Labai gražiai augo šak
niavaisiai ir dobilai.

Kreipiausi į melioracijos cent
ro valdybą, ir ji atsiuntė du 
valdininkus. Vienas buvo Degu
tis, antrojo pavardę pamiršau. 
Sudarė planą ne tik mano, bet ir 
viso kaimo žemei nusausinti, 
nors ir atsirado tam priešingų 
ūkininkų.

Žemę nusausinus, visas pie
vas išplėšiau, išariau. Pievos 
buvo prastos, o dirvos labai 
geros. Sudariau devynių laukų 
sėjomainą ir užvedžiau pieno 
ūkį (tuo laiku tai buvo pelnin
giausia ūkio šaka).

(Bus daugiau)
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PENKTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTĖ Jos dvigubas uždavinys

Vieniem tautiniai šokiai yra 
sportas, kitiem socialinis pa
bendravimas, tretiem reprezen
tacija prieš kitus. Svetur augan
čiam mūsų jaunimui tautiniai 
šokiai yra kartu ir priemonė 
palaikyti lietuvybei. Daugeliu 
atvejų šie motyvai susilieja į 
vieną srovę, kurią galim pava
dinti tautine reprezentacija. 
Kiekvienam tautinių šokių šokė
jui yra svarbus šokio malonu
mas, o kiekvienam šokėjų an
sambliui ar grupei svarbu popu
liarumas bei pasiekimai. Mūsų 
tautinių šokių grupės nuolat turi 
įvairius pasirodymus mūsų pa
čių ir kitataučių tarpe. Mūsiš
kiai šokėjai nuolat pirmauja 
tarp kitų tautybių šokėjų ir tuo 
būdu garsina Lietuvos vardą, 
skleidžia mūsų tautinę kultūrą. 
Ir todėl nenuostabu, kad plačioji 
lietuvių bendruomenė šokėjus 
pasirenka mūsų tautos ambasa
doriais, reprezentantais. Mūsų 
tautinių šokių šventės, sutrau
kiančios kelis tūkstančius šokė
jų iš viso pasaulio, geriau kalba 
apie Lietuvą kitataučiam, negu 
geriausias kalbėtojas. Laisvąjį 
pasaulį apimančios lietuvių tau
tinių šokių šventės yra pasida
riusios didžiausiais mūsų tau
tinės ir valstybinės reprezenta
cijos įvykiais.

Penktajai lietuvių tautinių šo
kių šventei, rengiamai Chicagoj 
1976 rugsėjo 5, teko ypatingas 
uždavinys. Galima sakyti, dvi
gubas uždavinys: pakelti tautinį 
gyvastingumą mūsų pačių tarpe 
ir, kaip tautinei grupei, dalyvau
ti JAV 200 metų sukakties mi
nėjime. Amerikos Bicentennial 
nudarė tokią puikią progą mūsų 
.autinei reprezentacijai, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė ir 
Lietuvių Tautinių Šokių Insti- 
;utas nusprendė nelaukti 1977 
metų, šventes reguliariai ruo
šiant kas 5 metai, bet ruošti 
ją šiais metais. Tai buvo pui
kus sprendimas, dabar stebint ir 
matant, kiek svarbos amerikie
čiai skiria valstybės 200 metų 
sukakties minėjimui.

Šis sprendimas tačiau mum 
uždėjo didelę tautinės reprezen
tacijos atsakomybę. Šios tauti
nių šokių šventės suruošimas 
reikalauja vieningumo, susi
klausymo ir kieto darbo ne tik 
iš šventės rengėjų bei dalyvių, 
bet ir iš visų lietuvių. Penktoji 
lietuvių tautinių šokių šventė, 
kaip pagrindinis visų lietuvių 
reprezentacinis įvykis, regist
ruota JAV National Bicentennial 
Administration Washingtone, 
Illinois Bicentennial Commis- 
sion ir Chicago Bicentennial 
Committee, įgavo labai didelę 
reikšmę. Į šventės garbės komi
tetą yra pakviesti aukščiausi JAV 
valdžios asmenys iš VVashingto
no, D.C., senatoriai, kongreso 
nariai, Illinois gubernatorius, 
Chicagos burmistras, miesto, 
valstijos ir JAV Bicentennial pa
reigūnai, mūsų vyskupai,

NASHUA, N.H.

Vasario 16 minėjimas ir šie
met yra ruošiamas darniai talki
nant Šv. Kazimiero parapijai ir 
Balfo skyriui. Advokato Alfonso
J. Raudonio sumanymu, vyriau
siu kalbėtoju pakviestas Simas 
Kudirka, kuris sutiko atvykti va
sario 29. Nusamdyta didžioji 
Arts and Science salė, 14 Court 
St., kurioj neseniai vyko vietos 
graikų tautinis prisistatymas ry
šium su Amerikos Bicentennial. 
Kadangi tai bus pirmutinis Ku
dirkos atsilankymas New Hamp- 
shire valstijoj, kuri yra gretima 
Massachussets, kur įvyko plačiai 
pagarsėjęs jo žygis į Amerikos 
laisvę, norima vizitą suruošti 
plačiu mastu, ypač pritraukiant 
amerikiečius. Nuspręsta tam rei
kalui sudaryti platesnį veikėjų 
komitetą. Į jį sutiko įeiti teisėjas 
Leonardas G. Velishka, klebonas 
kun. Juozas Bucevičius, adv. 
Alfonsas J. Raudonis, ilgus me
tus miesto taryboj tarnavęs Jo
nas Chesson, apdraudos agen
tai Jonas W. Latvis ir Danielius 

diplomatinė tarnyba, pagrindi
nių lietuvių organizacijų vado
vai ir buvusieji keturių lietuvių 
tautinių šokių švenčių pirminin
kai. Bus dedamos pastangos į šią 
šventę sukviesti kuo daugiau 
įtakingų amerikiečių, kultū
rininkų ir politikų, kad Lietuvos 
laisvės byla būtų plačiau žinoma 
ir mūsų tautiniai lobiai geriau 
pažįstami, kad mūsų draugų 
skaičius tarp amerikiečių smar
kiai padidėtų. Tam neužtenka 
mūsų konsularinės tarnybos. 
Tam reikalingi visi lietuviai. 
Kad šventė pasisektų, turim prie 
jos prisidėti darbu, lėšomis ir 
vieningomis pastangomis.

šo- 
Bi- 
di-

Penktoji lietuvių tautinių 
kių šventė šiais Amerikos 
centennial metais turi būti 
dingiausias lietuvių reprezenta
cinis įvykis ir vieningiausia mū
sų visų tautinė demonstracija 
JAV respektui ir Lietuvos labui.

Bronius Juodelis
Šventės Komiteto pirmininkas

Degasis ir keli kiti. Sudarytas 
specialus lėšų fondas, į kurį 
aukos puikiai plaukia. Progra^ 
mai tikimasi turėti Onos Ivaš- 
kienės jaunimo tautinių šokių 
grupę iš Bostono ir ten susi
dariusios šaulių kuopos unifor
muotą sargybą vėliavom į salę 
įnešti.

Grupė vietos rėmėjų Indiana 
senatoriaus Birch Bayh kan
didatūrai į Amerikos preziden
tus suruošė susipažinimo kavu
tę. Ji vyko senose Nashua High 
mokyklos patalpose. Atsilankė 
300 su viršum asmenų. Klausi
mų metu Vytautas Sirvydas pa
klausė apie senatoriaus laiky
seną senato rezoliucijos Nr. 319 
už Lietuvą ir jos kaimynes at
žvilgiu. Senatorius atsakė: “Aš 
esu tos rezoliucijos rėmėjas.”

Vedusių porų klubas, kuris 
ypatingai rūpinasi Šv. Kazimie
ro parapijos reikalais, savo me
tiniame susirinkime įvesdino 
naują valdybą: pirmininkas Al-

Detroito tautinių šokių ansamblio Šilainės jaunesnioji grupė su vadove Galina Gobiene ir jos 
padėjėja Asta Banionytė. Nuotr. Jono Urbono

I

fonsas Palevičius, vicepirminin
kas Tama Daley, sekretorė Elai- 
ne Palevičienė, iždininkė Virgi- 
nia Walsh. Senajai valdybai na
riai padėkojo atsistojimu ir smar
kiomis katutėmis. Ją sudarė: pir
mininkas James Morrison, vice
pirmininkas Juozas Swekla, sek
retorius Rober Chantal, iždi
ninkė Madelena Rousseau. Ji 
suruošė eilę draugiškų pobū
vių nariam, pusryčius pirmosios 
komunijos vaikučiam ir Kalėdų 
eglutę. Naujoji valdyba vasario 
28 parapijos salėj ruošia užkan
džių ir šokių vakarą, kurio metu 
bus leidžiamos į loteriją trys do
vanos. Pelnas skiriamas praplės
ti ir pagerinti parapijos salei.

Vytautas Sirvydas susidomė
jo prof. Antano Klimo recenzi
ja Lituanus žurnale, susisiekė 
su recenzuoto veikalo “Jerusa- 
lem of Lithuania” leidėjais ir iš 
jų gautą skelbimą bei pačią 
recenziją įteikė vietos žydų 
bendruomenės rabinui Bella 
Fisher, vildamasis, bene rasis jo 
bendruomenėj Vilniaus krašto 
žydų, kurie norėtų tris veikalo 
tomus, atsieinančius $42, pado
vanoti miesto knygynui, kad su 
tos temos Vilniaus istorija susi
pažintų platesni sluoksniai. Ra
binas telefdnavo, kad radosi trys

Baltimorės žinios
-> • <

Lietuvių svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių pietus 
kovo 7, sekmadienį, nuo 1 iki 6 
vai. popiet Lietuvių svetainės 
kambariuose. Be jautienos bus ir 
kitų valgių. Geras orkestras gros 
šokiam. Veiks loterija. Bilietus 
galima gauti pas šėrininkus ir 
Lietuvių svetainėj prie baro.

Šv. Vardo draugijos vyrai savo 
metinius pusryčius turės kovo 
14, sekmadienį, Šv. Alfonso mo
kyklos salėj. Pirmininkas Algir
das Veliuona kviečia visus na
rius dalyvauti 8:30 mišiose Šv. 
Alfonso bažnyčioj ir po mišių 
pusryčiuose.

jo bendruomenės nariai, kurie 
tomus nupirko, bet, kadangi kny
gų tik ketvirta dalis anglų kal
ba, o kitos trys — hebrajų, 
žydų ir rusų, esą tiksliau veika
lą laikyti bendruomenės knygy
ne, kuris prieinamas visiem ir 
atidaras po pietų.

Kor.

/

ŽINIOS APIE KELIONES Į LIETUVĄ 
1976 VASARAI PARUOŠTOS DVI 

PROGRAMOS:

Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių Posto 154 legionie
riai kovo 21 Eastern Center sa
lėj, Eastern Avė.

Veronika Bielskienė, pir
mos kartos lietuvė, sulaukus gra
žios senatvės, po sunkios opera
cijos Šv. Agnietės ligoninėj mirė 
vasario 6. Velionė buvo linksmo 
būdo moteris, susipratusi lie
tuvė, ištikima Šv. Alfonso para
pijos narė. Už jos vėlę mišios 
buvo aukotos vasario 10 Šv. Al
fonso bažnyčioj. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko dukra Adelė.

\

Baltimorės miesto valdyba, 
vadovaujant majorui J. Donald 
Schaeffer, paskyrė lietuviam 
sklypą žemės netoli nuo lietuvių 
salės. Tai bus vadinamas Lietu
vių Parkas. Lietuviai džiaugiasi 
iš miesto gavę tos žemės. Ne
tolimoj ateityj bus šaukiamas 
susirinkimas, kuriam vadovaus 
Bernardas Karpavičius ir kur 
bus aptarta ateities parko planai.

Jonas Obelinis

Ar pakankamai panaudojame?
N. Y, SKAUTAMS REMTI KOMITETAS
KVIEČIA PRALEISTI 1976 VELYKŲ ATOSTOGAS

(atkelta iš 4 psl.)

bą pasirodė tik šių metų sausio 
mėnesio pradžioj. Tuo tarpu iš 
Lietuvos Vakarus jis yra pasie
kęs praėjusių metų rugsėjo mė
nesį. Belaukiant jo vertimo, iš 
Lietuvos atėjo jau kiti trys Kro
nikos numeriai. Toks pavėla
vimas labai sumažina dokumen
tų ir informacijų aktualumą.

Pateikiant užsienio viešajai 
opinijai trimis mėnesiais pasen
dintą informaciją, kai kurie joj 
minimi faktai jau būna įgavę 
kitą linkmę arba galėtų būti pa
pildomi naujais duomenimis. 
Dėl tokio pavėlavimo, pavyz
džiui, Nijolės Sadūnaitės teis
mas — jos jaudinanti gynymosi 
kalba, bausmės paskyrimas — 
iki šiol Vakarų pasaulio spaudoj 
yra beveik nežinomas. Kas ir ka
da viešajai pasaulio opinijai pa
teiks Lietuvos katalikų laišką, 
skirtą kardinolui A. Bengsch 
(LKB Kronika, Nr. 19)? Kas ir 
kada išvers į užsienio kalbas 
Mindaugo Tamonio likimą lie
čiančius dokumentus drauge su 
dramatišku lietuvių kreipimusi į 
Vakarų intelektualus (LKB Kro
nika, Nr. 20)? Juo vėliau šie 
dokumentai bus pateikti už

sienio spaudai, juo tos spaudos 
atgarsis bus silpnesnis.

Šios padėties akivaizdoj išky
la neatidėliotinas reikalas:

a) Sustiprinti Eltos Informaci
jas užsienio kalbomis;

b) Sukurti pagalbines, prie 
naujos padėties pritaikytas, in
formacines struktūras, kurios 
padėtų iš Lietuvos gaunamą do
kumentinę bei informacinę me
džiagą greitai specialiomis lai
domis perteikti pasaulio viešajai 
opinijai;

c) Koordinuoti atskirų infor
macijos srity dirbančių veiksnių 
(Vliko, Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnybos, Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos ir kt.) veik
lą, vieningai siekiant visiem 
bendro tikslo.

Iš Lietuvos ateinanti doku
mentinė ir informacinė medžia
ga pasaulio viešosios opinijos 
organam turėtų būti perduota 
tuoj pat — jei ne per kelias 
dienas, tai bent per kelias savai
tes. Tik taip ji bus aktuali, įdo
mi ir galės geriau pasiekti savo 
tikslą.

Tai, mūsų įsitikinimu, šiuo 
metu yra svarbiausias laisvojo 
pasaulio lietuvių uždavinys.

Italijos Lietuvių Kunigų 
Sąjungos Valdyba

NUO BALANDŽIO 19 IKI 23 DIENOS

WALT DISNEY
WORLD FLORIDOJE

Į kelionės kainą įsiskaito:
1. Kelionė lėktuvu, Solage viešbutyje nakvynė ir asmenų bei bagažo 

pervežimas Iš aerodromo Į viešbutį Ir atgal.
2. Dvi dienos WaltDisney World parke, įskaitant 16-kos paviljonų lankymą.
3. Viena diena Cypress Gardens, įskaitant kelionę Ir įėjimo mokestį.
4. Viena diena Cape Kennedy Space Center, įskaitant kelionę Ir 

įėjimo mokestį.
5. Visi taksai ir patarnavimo mokesčiai (tips)

KAMBARYS DVIEM PO 234.50
KAMBARYS VIENAM 274.50
VAIKAI IKI 12 METŲ po 169.50

ASM.

ASM.

ASM.

REZERVUOKITE VIETAS. SIŲSDAMI 25 
ASMENIUI. ČEKIS RAŠOMAS:

LITHUANIAN SCOUTS ASS N., INC.

ADRESAS: VYTAUTAS KULPA
84-01 101 St.
Richmond Hili, N.Y. 11418

DOL. KIEKVIENAM

Sekantis 100 dol. mokestis siunčiamas iki 1976 sausio 19 
dienos. Paskutinis kelionės mokestis turi būti gautas ne vėliau 
1976 kovo 10.

(Kelionės atsisakymai priimami Iki šešių savaičių prieš išvykimą 
be pabaudos)

Pirma kelionė: LIETUVA IR NORVEGIJA

Leningrade 2 dienos, Vilniuj 5 dienos, Maskvoj 2 dienos 
Norvegijoj 4 dienos.

Išvykstama iš JAV ir Kanados birželio 16 ir 30, liepos 14. Birželio 
14 ekskursiją palydės aktorius Vitalis P. Žukauskas.

Antra kelionė: LIETUVA IR LENKIJA

Varšuvoj 3 dienos, Krokuvoj 2 dienos, Vilniuj 4 dienos, Druski
ninkuose 2 dienos, Vilniuj 1 diena, Varšuvoj 1 diena.

Išvykstama iš JAV ir Kanados gegužės 30, birželio 20, liepos 4 
Ir 18, rugpiūčio 8, rugsėjo 5 ir 19.

Dėl rezervacijų kreiptis:

BALTIC-AMERICAN 
HOLIDAYS

BY

ROBERT J. ELLYN TRAVEL I NO

501 FIFTH AVENUE (at 42nd Street) 
SUITE 1605

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel. (212) 687-0250

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS

DAINAVA
30 METŲ SUKAKČIAI ATŽYMĖTI STATO 

DVIEJŲ VEIKSMŲ MUZIKINĮ VEIKALĄ

PAMARIO PASAKA

Libretas — Danutė Brazytė-Bindokienė
Muzika — Aloyzas Jurgutis
Režisūra — Zita Kevalaitytė-Visockienė 
Dekoracijos — Jurgis Daugvila 
Apšvietimas — Česlovas Rukuiža 
Choreografija —Jaunutis Puodžiūnas 
Akompanlatorė ir chormeisterė — Emilija Pakštaitė

D i r i g u o j a — Aloyzas Jurgutis

LAIKAS: 1976 metais
Premjera—vasario 28 d. 8 vai. vak. (šeštadienj) 
Antras spektaklis — vasario 29 d. 3 vai. p.p. 

(sekmadienj) 
VIETA: Marijos Auštesniosios Mokyklos Auditorijoje 

6727 So. California Avė.

BILIETAI: “Marginių” prekyboje, 2511 W. 69th St.;
Telef. PR 8-4585

KAINA: $8, 7, 6, 5, 4, 3.

SOLISTAI: 
Margarita Momkienė 
Valentinas Liorentas 
Nella Paulauskaitė 
Julius Savrimas 
Vytas Radys

BALETAS:
Violeta Karosaitė Ir

Jaunučio Puodžiūno studijos 
šokėjai

Simfoninis orkestras
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SUNNY HILLS
Šiaurės vakarų Florida Jonas Zubavičius

(tąsa iš praeito nr.)
Atostogos

Lankiausi šioj vietovėj 1974 
su ekskursija, o 1975 su žmona 
čia praleidau dvi pirmąsias lie
pos mėnesio savaites. Mus ap
lankė ir kartu praleido savaitės 
atostogas V. Mamaitis.

1975 birželio 29 rytą Sunny 
Hills radom saulėtą ir maloniai 
šiltą. Prie administracijos pa
stato mus pasitiko Deltonos at
stovas, kuriam ir pranešėm apie 
savo atvykimą. Po trumpo pokal
bio skubėjom į išsinuomotą na
melį po ilgos kelionės persi
rengti ir susitvarkyti. Manęs ši 
kelionė nenuvargino, bet mano 
žmonai, nors ji ir nesiskundė, 
manau, įkyrėjo, nes ji viena čia 
iš New Jersey atvairavo.

SPAUDOS 
VAJAUS 

EIGOJ
JAV Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdybai paskelbus lietu
viškos spaudos vajų, renkamos 
laikraščių ir žurnalų naujos pre
numeratos. Ir Darbininkas su
laukė naujų skaitytojų. Kai ku
rios organizacijos ir pavieniai 
skaitytojai šio vajaus proga pri
sideda ir vienkartine auka. Skai
tytojai, atsilygindami už kalen
dorių, prie prenumeratos mo
kesčio prideda irgi savo auką. 
Su aukomis gauta ir palankių 
laiškų, įvertinančių Darbininko 
atliekamą lietuviško spausdinto 
žodžio puoselėjimą.

Ką tik aukų prisiuntė:
100 dol. — prel. J.A. Kučin

gis, Los Angeles, Calif.
13 dol. — Rita Bureikienė, 

Los Angeles, Calif.
11 dol. — kun. V. Katarskis, 

Dayton, Ohio.
10 dol. — LKVS Ramovės 

Hartfordo skyrius, LB Queens, 
N.Y., apylinkė.

8 dol. — kun. dr. Adomas 
Pupšys, Middletown, Conn.

Po 5 dol. — Francis Karalius, 
P.O. Burton, Ohio., J. Bagdana- 
vičius, Hot Springs, Ark., Irena 
Dvorak, Richmond Hill, N.Y.

4 dol. — S. Čiurlys, Nevv Bri
tain, Conn.

Po 3 dol. — M. DamijOnaity
tė, Boys Town, Nebr., A. Ra
manauskas, New Haven. Conn., 
Pr. Surma, Philadelphia, Pa., A. 
Žukauskas, Metuchen, N.J., Sta
sys Kreivėnas, VVoodhaven, 
N.Y., D. Skučas, APO, N.Y.,
K. Jankevičius, Baltimorė, Md.,
S. Vashkys, So. Ozone Park, N.Y.

2 dol. — I. Ceras, Jamesburg, 
N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

ŠĮ PAVASARĮ LIETUVA LANKOMA 
su UNION TOURS

(PATIRTIS RYTŲ EUROPOS KELIONĖSE NUO 1931)
3 PAVASARIO KELIONĖS SKANDINAVIJOS 

ORO LINIJOM

1 naktis Maskvoj — 5 naktys Vilniuj — 1 naktis Kopenhagoj

Išvyksta iš Nevv Yorko balandžio 5 — 
grįžta balandžio 12, 725 dol.

Išvyksta iš Nevv Yorko gegužės 9 — 
grįžta gegužės 17, 765 dol.

Išvyksta iš Nevv Yorko gegužės 16 — grįžta 
gegužės 24, 765 doį.

Atskiro kambario priedas 75 dol.

Kelionės kainon įskaitoma visi skridimai, primos klasės vieš
bučiai su privačia vonia — du asmenys kambary, pervežimai, 
bagažų priežiūra, visi valgiai Sovietų Sąjungoj (kitur tik pusryčiai), 
Vilniaus apžiūrėjimas, ekskursijos į Kauną ir Trakus, angliškai 
kalbąs vadovas.

Skambinkite arba rašykite klausdami informacijų vasaros ir 
rudens kelionėm į Lietuvą.

Dėl rezervacijų ir Informacijų kreiptis:

UNION TOURS, INC. (212) 679-7878 
6 EAST 36TH STREET
NEVV YORK, N.Y. 10016

1976 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Nr. 2 Gegužės 10 iki gegužės 19
Nr. 3 Gegužės 16 iki gegužės 24
Nr. 4 Gegužės 31 iki birželio 15
Nr. 5 Birželio 14 iki birželio 29
Nr; 6 Birželio 28 iki liepos 12
Nr. 7 Liepos 5 iki liepos 19
Nr. 8 Liepos 12 iki liepos 26
Nr. 9 Liepos 19 iki rugpiūčio 2
Nr.10 Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23
Nr.11 Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30
Nr.12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7
Nr.13 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28
Nr.14 Spalio 4 iki spalio 18
Nr.15 Spalio 11 iki spalio 19
Nr.16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9
Nr17 Gruodžio 7 iki gruodžio 15
Nr.18 Gruodžio 20 iki sausio 4

KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEVV YORKO ARBA BOSTONO. 
NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI $119.00

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS Į 

KAUNĄ TAIP PAT IR Į TRAKUS 1/2 DIENOS.
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 TEL. (312) 238-9787

Air fares subject to change and/or government approval.

Išlipimas po kelionės iš maši
nos namie nedaro didesnio rū
pesčio, bet Sunny Hills išlipęs 
lyg aptirpsti. Tyla, kurią buvai 
pamiršęs, oro skaistumas ir leng
vas pagavimas garsų, nuo kurių 
buvai atpratęs, momentui lyg 
sukompromituoja jausmų sis
temą. Atrodo, lyg gali toliau ma
tyti, geriau užuosti. O savo klau
sa net stebiesi: girdi ne tik 
paukštelių čiulbesius, bet ir jų 
sparnelių plasnojimus.

New Jersey paliktoji aplinka 
savo vasarišku žalumu nepasi
žymėjo, tuo tarpu čia radom vis
ką gražiai žaliuojant. Tėkėjomės, 
kad kiemų žolynai tikrai bus ge
rokai apdegę, bet išėjo priešin
gai: namie jie rodė vasaros karš
čio pasekmes daugiau negu čia.

Iškrovę savo lagaminus, sku
bėjom į Boat ežerą nusiplauti ir 
pirmą kartą šiame ežere ir pa
plūdimy atsigaivinti, pailsėti. 
Vanduo buvo švarus, bet ne
įprastai šiltas: net nejunti, kaip į 
į jį brendi. O vietiniai kitaip 
atsiliepė: girdi, kiek šaltokas. 
Vandens švarumas ir šiltumas 
traukia ilgokai jame pasilikti.

Pirmasis mudviejų apsilanky
mas prie šio ežerėlio padarė 
abiem kitokį įspūdį, negu tikė
jomės. Visų pirma, mes ten tikė
jomės rasti pensininkus. O ra-

Dayton, Ohio
Joną Jaškauską palaidojus
Trumpai sirgęs, Šv. Elžbietos 

ligoninėj sausio 14 mirė Jonas 
Jaškauskas.

Velionis buvo gimęs 1896 sau
sio 26 Viskėnų kaime, Utenos 
Valsčiuj ir apskrity. Pirmojo pa
saulinio karo metu jis daug 
pergyveno, nes jam teko tarnau
ti rusų kariuomenėj. Karui pasi
baigus, grįžo į Lietuvą ir tuoj 
įsijungė į jos atstatymo darbą. 
Nepriklausomoj Lietuvoj dirbo 
prekyboj (Lietūky). Veikė šaulių 
organizacijoj, daugiausia meno 
kuopelėse. Artėjant antru kartu 
raudonajam siaubui, pasitraukė į 
Vakarus, kur pergyveno tremti
nio dalią. 1949 atvyko į JAV. 
Pradžioj gyveno Philadelphijoj, 
vėliau Clevelande, o nuo 1960 
Daytone.

1920 spalio 6 sukūrė šeimą su 
Veronika Raslonaite.

Gyvendamas Lietuvoj, bend
radarbiavo spaudoj. Atvykęs į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
rašė Darbininke, Drauge, Dirvoj 
ir Laiškuose Lietuviams. 1965 
už savo rašinį gavo Laiškų Lie
tuviams antrąją premiją. 1970 
paskelbė apysaką “Lemtingos 
dienos'’. Darbininkas ją išleido 
atskira knyga. Paskutinė jo apy
saka buvo išspausdinta Drauge. 

dom apie 70 nuošimčių jauni
mo. Manėm smėlį būsiant tokį 
karštą, kad negalima bus ant jo 
gulėti ar net juo vaikščioti. Bet 
apsirikom.

Mudviejų išsinuomotas name
lis iš tikrųjų tai buvo namas 
su dviem miegamaisiais, visas 
vėsinamas, išbaigtai apstatytas 
baldais. Be to, kiemo pusėj ve
randa leido maloniai praleisti 
vakarus ir stebėti aplinką. 
Pilnoj tvarkoj esanti ir gerai 
veikianti virtuvė įgalino greitą, 
lengvą ir gerą užkandžių pasiga- 
minimą. *

Paužkandžiavę bei kiek pasi
dalinę pirmaisiais įspūdžiais, 
nutarėm išsiimti atsivežtą ter
mometrą ir patikrinti, kaip iš tik
rųjų ta virš galvos esanti saulu
tė mus šildo. Verandoj termo
metras, pakilęs iki 96 laipsnių, 
ne tik patvirtino radijo žinių pra
nešėjo 92 laipsnių duomenis, bet 
ir įspėjo mus, kad, vadovaujan
tis savo šiluminiais pojūčiais, 
čia reikia būti atsargiem, nes 
oras neatrodo toks karštas.

Apžiūrėtu savo sklypu, ku
riame numatėm statyti sau gy
venvietę, nebuvom visiškai pa- 
tehkinti, bet radom vietos admi
nistraciją labai palankią klijentų 
patarnavimui ir, gavę eilę gali
mų pakeitimui sklypų, išsirin
kom sau kitą, kuriame ir pra
leidom nemažą savo atostogų 
dalį, planuodami savo busimojo 
įsikūrimo galimybes.

Jo raštai pasižymi didele meile 
savajam kraštui.

Velionis nepaliko daug žemiš
kų gėrybių, bet lietuviškos lais
vinimo ir šalpos organizacijos 
liks jam dėkingos. Savo lietuviš
kąją misiją atliko su kaupu ir pa
liko šviesų prisiminimą.

Laidotuvių koplyčioj su juo at
sisveikinta sausio 16, dalyvau
jant dideliam skaičiui lietuvių 
bei draugų amerikiečių. Su
kalbėtas rožančius. Karstas buvo 
gausiai apstatytas gėlėmis.

Gedulingos pamaldos vyko 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
bažnyčioj sausio 17. Jas aukojo 
kun. V. Katarskis; savo pamoks
le iškėlė velionio gyvenimo 
bruožus bei nuveiktus darbus. 
Steponas Bučmys įspūdingai pa
giedojo solo “O Visagalis’’ ir 
“Kai širdį tau skausmas”. Pamal
dom pasibaigus, visi dalyviai 
dar sugiedojo “Amžiną atilsį” ir 
“Marija, Marija”.

Ilga automobilių vilkstinė ve
lionį palydėjo į amžino poilsio 
vietą Kalvarijos kapinėse.

Velionis paliko liūdin
čius žmoną Veroniką, dukrą dr. 
Valeriją, žentą dr. J. Masilionį, 
dukraites Aldoną, Daną, Birutę . 
su vyru Tomu ir daug giminių 
bei draugų.

J-s

Kitos dienos kelionė į Panama 
City ir jo paplūdimį vyko taip 
pat gražiame ore. Pajūris buvo 
pilnas, daugiausia jaunimo. Ne 
veltui šis įlankos pajūris vadina
mas Miracle Strip. Smėlio baltu
mas, minkštumas bei švarumas 
ir vandens tyrumas tikrai atitin
ka tą pavadinimą. Kurie ten lan
kėsi, gali tai patvirtinti. Malonu, 
kad ir Boat ežeras turi tokį 
pat smėlį. Mūsų nustebimui, 
jūros vanduo savo šiltumu ne
siskyrė nuo Boat ežerėlio- .van
dens. Bet, nežiūrint to, tiek eže
re, tiek jūroj ne tik maloniai 
jauti vėsinimą, bet, išėjus iš van
dens, net 90 laipsnių oro,tem
peratūra atrodo vėsoka.

Panama City nepasižymi savo 
dideliais ar aukštais pastatais, 
bet tuojau galima pastebėti šva
rumą, krautuvių tvarkingumą, 
prekių kokybę ir malonų patar
navimą.

-o-
Ankstų liepos 4-osios rytą išsi- 

leidom į kelionę aplankyti J. ir
K. Strazdų sūnaus šeimos, gyve
nančios Fort Rucker, Alabamoj. 
Kapitonas Algimantas ir ponia 
Marytė Strazdai kaip tik tuo me
tu susilaukė pirmosios dukrytės. 
Buvo nepaprastai maloni proga 
ne tik praleisti su jais šią didelę 
Amerikos šventę, bet ir prisidėti 
prie jų šeimyninio džiaugsmo. 
Jų gyvenvietei esant tik apie 70 
mylių į šiaurę nuo Sunny Hills, 
žinoma, dalis pokalbių lietė 
klausimus apie patikimą ir gali
mybes ten gyventi. Malonu 

BALTIJOS KELIONĖ 
15 DIENŲ 

LIETUVA
BIRŽELIO 16-30 1050 DOL.
LIEPOS 14-28 1110 DOL.

LENINGRADAS
VILNIUS (6 DIENOS SU DIENOJ?

EKSKURSIJA { KAUNĄ)
RYGA 
TALINAS 
HELSINKIS

I kainą įeina visa transportacija, pirmos klasės viešbu
čiai, taksai, pervežimai, maistas, vizos sutvarkymas Ir 
visi patarnavimai!

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, N.Y. 11418
Attention: Rasa
212-441-6799

REGISTRUOKITĖS DABAR — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) ........... 760.00

Maskva, Vilnius, Ryga ............................... 931.00
Maskva, Vilnius, Roma ........................... 1180.00
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00

Maskva, Vilnius, Roma .......................... 1160.00
Maskva, Vilnius, Šveicarija ......................1206.00
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00
Maskva, Vilnius, Roma ........................... 1160.00
Maskva, Vilnius, Šveicarija .................. 1206.00
Maskva, Vilnius, Ryga ...........................   1051.00
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00
Maskva, Vilnius, Ryga ............................. 931.00

Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00
Maskva, Vilnius, Ryga ......................... 876.00

buvo sužinoti, kad gamtinės 
sąlygos ir galimybės prie jų pri
sitaikyti nesudarė jokių sunku
mų. Radom abu patenkintus oru 
ir gamta. Ponia Marytė pabrėžė, 
kad ten nesą nuostabu Naujųjų 
Metų dieną nusiskinti pie
tum braškių.

Grįžtant pavakariais, turėjom 
ir nedidelį nemalonumą.. Mano 
žmona už per greitą yažiavimą 
gavo bilietą, kurio išpirkimas 
Floridoj yra 25 dol.

Kitas pirmosios savaitės die
nas skyrėm smulkiam Sunny 
Hills vietovės apžiūrėjimui, mė
gindami nepraleisti nė vieno ke
lelio, kuriuo įvažiavimas ir grį
žimas buvo galimas. Norėtųsi 
paminėti, kad ten keliukai smė
lėti, todėl reikia saugotis įklim- 
pimų. Skersai ir išilgai keliauda
mi per šią vietovę, beveik nema
tėm ten žvėrelių, bet paukščių 
matėm daug ir įvairių. Ypatingą 
įspūdį padarė gražiai švilpaująs 
paukštelis. Mūsų išvykos pa
prastai baigdavosi prie Boat 
ežero.

Sekmadienio ryto pamaldose 
dalyvavom su vietiniais, kurių 
prisirinko pilna maloniai įruošta 
bažnytėlė. Po pamaldų lietus vi
sus greit išskirstė. Čia lietu
čio yra nemaža, bet jis trumpas, 
kartais savo perkūnu triukšmin
gas, bet po jo vanduo greit su
sigeria, nepalikdamas balų, ir 
vėl šviečia skaisti saulutė.

(Bus daugiau)

4*

•P
— JAV Atstovų Kūmuose, VVa

shington, D.C., Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo minėji
mas bus kovo 4, ketvirtadienį, 
12 vai. Minėjimą globos Daniel 
J. Flood.

— Vliko valdybos nariai kal
bės Vasario 16-tosios minėji
muose: Algis Vedeckas — va
sario 29 Linden, N.J., Bronius 
Bieliukas — vasario 15 Nevvark,
N. J. ir Paterson, N.J. (E)

— Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisijos paskutinis 
posėdis 1975 pelnui skirstyti 
vyko sausio 16. Metų pelnas — 
41,000 dol. Šį kartą išskirstyta 
25,000 dol., nes 16,000 dol. buvo 
išskirstyta 1975 spalio 16.

— Lietuvių Tautinių Šokių 
šventės komitetas yra įsiregist
ravęs Chicagos Bicentennial 
komitete. Komiteto koordina
torė Rose Farina pareiškė, kad 
tai bus didingiausia šventė iš 
visų etninių grupių Bi
centennial minėjime.

— Trijų lietuviškų operų— 
J. Kačinsko “Juodasis laivas” 
(libreto A. Landsbergio), J. Gai
delio “Gintaro šaly” (lib. A. 
Kairio) ir V. Marijošiaus “Prie
saika” (lib. B. Sruogos)—pir
mieji pastatymai bus gegužės 
8-9 ir 15-16 Chicagoj, Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėj. 
Pastatymui Lietuvių operos ko
lektyvas sparčiai ruošiasi. Tris 
spektaklius diriguos V. Mari- 
jošius, vieną — A. Jurgutis. So
listai: D. Stankaitytė, M. Mom- 
kienė, R. Mastienė, N. Linkevi
čiūtė, Kogūt, St. Baras, A. Bra
zis, J. Vaznelis, A. Liorentas, 
J. Savrimas, S. Vicikas.

— Čiurlionio darbų. skaidrės, 
rodytos Museum of Contempo- 
rary Art Achicagoj Čiurlionio 
minėjime, dabar yra padaugina
mos. Besidomį šiuo rinkiniu 
gali kreiptis adresu: Čiurlionio 
darbų skaidrės, 6721 S. Rock- 
well, Chicago, III. 60629.

— Juozas Masilionis, Chica
gos aukštesniosios lituanisti
kos mokyklos direktorius, bus 
dešimtosios mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitės vadovas rugpiū
čio 8-15 Dainavoj.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis,
O. P., pastoracijos ir paskaitų 
reikalais iš Washingtono bus 
išvykęs nuo vasario 18 iki kovo
I, nuo kovo 13 iki 21 ir nuo ba
landžio 4 iki 17.

— VI. Bakūnas, iš Californijos 
Naujienose rašąs istoriniais ir vi
sais kitais klausimais, vasario 4 
tame laikrašty paskelbė naujie
ną, kad Jacąues Lipchitz, Drus
kininkuose gimęs skulptorius, 
“dabar gyvena Amerikoje”. Iki 
šiol tikėjome istoriniu faktu, kad
J. Lipchitz mirė 1973 gegužės 
26 Capri saloj ir palaidotas Iz
raely.

— Putnam, Conn., lietuvaičių 
seselių sodyboj gavėnios susi
kaupimai vyks šiais savait
galiais: kovo 12-14 vyram, kovo 
19-21 moterim. Vadovauja prel. 
V. Balčiūnas. Informacijos reika
lais kreiptis: Sister M. Palmira, 
Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn., 06260. 
Tel. 1 203-928-5828.

— PLIAS centro valdyba, su
sitarusi su prof. Stepono Kairio 
paminklui statyti vykdomuoju 
komitetu, anksčiau paskelbė 
konkursą paminklui projektuoti. 
Konkursas pratęsiamas iki gegu
žės 1. Taisyklės skelbtos anks- 

i čiau. Premijos: 500 ir 150 dol. 
Dėl konkurso ir projekto taisyk
lių bei dėl prof. S. Kairio bio
grafinių duomenų kreiptis į 
PLIAS GV narį inž. B. Masioką, 
6033 N. Sheridan Rd. 44 M, 
Chicago, III. 60660. Tel. 312 
271-4333.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Staras, Worcester, Mass., 
J. Misiūnas, Fair Lawn, N.J., 
A.K. Masaitis, Westfield, Mass., 
A. Barsevičius, Avon, Conn. Už
sakė kitiem: H. Misliauskas, 
Media, Pa. — Ad. Špąrkevi- 
čiui, Philadelphia, Pa. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant prenumerata 
visiem 12 dol. metam.
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ŠACHMATĄ!

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo krepšininkės. Pirmoj eilėj 
iš kairės: Danutė Gvildytė, Rima Vebeliūnaitė, Laura Naro- 
nytė, Gina Vebeliūnaitė. Antroj eilėj: Daiva Bobelytė, Rita 
Liogytė, Audronė Katinaitė ir Jolita Gudaitytė. Nuotr. A. Šimkaus

T
=S

Veda Kazys Merkis
— Australijos lietuvių sporto 

šventės (XJI 26-31) šachmatų 
varžybas laimėjo A. Baltutis iš 
Melboumo.

— Rytų sporto apygardos 
šachmatų p-bės įvyks kovo 13- 
14 New Yorke, draug su krep
šinio, tinklinio ir stalo teniso Ry
tų apygardos varžybomis.

— Bostono tarpklubinės rung
tynės Boylston at Lithuanian 
paskirtos vasario 20, So. Bostono 
LPD klube. Pradžia 8 v.v.

Šachmatai telefonu. 
Naujai įkurtoji JAV National 
Chess League pradėjo tarpmies
tines rungtynes, žaidžiamas te
lefonu. Dalyvauja 9 didmiesčiai. 
Pirmose rungtynėse Bostonas į- 
veikė Clevelandą 3.5-2.5, Wein- 
stein — Vukcevich 0.5-0.5, Pe- 
ters — Ghizdavu 0-1, Strauss— 
Wozney 1-0, Leow — Sprague 
1-0, Curdo — Burns 0-1, Har- 
rington — Blocker 1-0.

Vasario 25 rungsis: Chicago- 
Washington, Los Angeles-Cle- 
veland, Miami-Houston, New 
York-San Francisco.

W SPORTAS
Sporto žaidynės New Yorke
New Yorko lietuvių sportinėj 

veikloj kasmet būna du svarbūs 
įvykiai: Rytų sporto apygardos 
žaidynės ir didžiosios ŠALFAS 
sąjungos krepšinio bei tinklinio 
pirmenybės. RSA žaidynės šie
met įvyks kovo 13-14 New Yor
ke. Į šias žaidynes suvažiuos 
sportininkai iš artimesniųjų At
lanto pakraščio vietovių persi- 
rungti krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso ir šachmatų varžybose. 
Rungtynės prasidės šeštadienį, 
9 vai. ryto dviejose vietose: Kul
tūros Židiny ir St. Mary Gate of 
Heaven parapijos salėj 104 gat
vėj, Ozone Parke. Kultūros Ži
diny vyks krepšinis, tinklinis, st. 
tenisas ir šachmatai, o Gate of 
Heaven tiktai krepšinis. Šešta
dienio vakarą K. Židiny bus šo
kiai jaunimui, o apatinėj salėj 
pasilinksminimas suaugusiem. 
Sekmadienį bus trumpos iškil
mės ir žaidynės tęsis toliau K. 
Židiny. Šią sporto šventę rengia 
Rytų sporto apygardos komite
tas, vadovaujamas Irenos Jan
kauskienės. N.Y. Lietuvių Atle
tų Klubas prisideda žaidynių 
rengimo ir pravedimo darbuose. 
Lietuvių sporto klubai kviečia
mi skubiai apie dalyvavimą pra
nešti I. Jankauskienei, tel. 212 
641-4906, arba Pr. Gvildžiui, 
212 356-7871.

Tinklinis
Mergaičių tinklinio pinnas ] 

krikštas CYO lygoj pavyko ne- -svyros, bet šį kartą uždirbtos 
blogai. Prieš St. Sylvester para
pijos komandą LAK jaunosios 
sportininkės laimėjo 2:1 (7-10, 
15-4, 15-0). Pirmam sete jautėsi 
nervuotas netikrumas. Servas 
nuolatos keitėsi, kamuoliai 
klimpo tinkle, ir skuboti grąžini
mai klaidžiojo po užribius. Pa
gal riboto laiko taisyklę, po 8 
minučių pirmo seto laimėjimas 
buvo paskirtas priešininkėm. Po 
pertraukos mūsiškės atgavo pa
sitikėjimą ir be vargo laimėjo 
antrą setą. Trečiam sete St. Syl
vester merginos nebeįstengė pa
rodyti jokio pasipriešinimo. Be
veik vien tik servais mūsiškės 
nušlavė jas nuo aikštės. Atrodo, 
kad servavime ir yra mūsų ko
mandos stiprybė. Čia ypač efek
tingai darbavosi Gina Vebeliū
naitė, Eglė Zikaraitė, Danutė 
Gvildytė ir Hasa Vilgalytė.

CYO lygos mergaičių tinkli- 
. nio rungtynės Kultūros Židiny

-

dabar vyksta kiekvieną antradie- Šimas didžiosiom žaidynėm ba
ilį. Tinklinio mėgėjam proga pa- landžio 4-5 Toronte, 
matyti mūsų mergaičių padarytą 
pažangą.

Antros rungtynės CYO lygoje 
mūsų mergaitėm buvo dar leng
vesnės. Prieš St. Barbara visi 
trys setai laimėti 15:2 pasekme. 
CYO lygoj kiekvienas rungtynes 
žaidžiama po 3 setus. Po dvie
jų rungtynių LAK mergaitės 
veda 5:1 pasekme.

Krepšinis
Vasario 12, ketvirtadienį, Kul

tūros Židiny įvykusiose krepši
nio varžybose mūsų jaunių ko
manda laimėjo 51-42 pasekme 
prieš Our Lady of Miraculous 
Medai žaidikus. Ši priešininkų 
komanda tik pirmą kartą pralai
mėjo. Taškus įmetė: Šimkus — 
16, Birutis — 12, Česnavičius 
— 14, Naronis — 7, Lora T. — 
2. — LT.

-Ū-

New Yorko jauniai krepšinin
kai pereitą savaitę turėjo ketu
rias rungtynes. Dvejos draugiš
kos rungtynės buvo pralaimė
tos, o CYO lygos varžybose vie
nos pralaimėtos, o kitos laimė
tos. Pereitą ketvirtadienį prieš 
St. Theresa mūsiškiai turėjo 
progą iškovoti laimėjimą, bet, 
prastokai sužaidę, atidavė 
taškus 41:47 (19:15) pasekme. 
Daugiausia buvo kaltas netaik
lus baudų mėtymas. Iš 22 meti
mų tiktai 9 rado taikinį. Tas la
biausiai ir nulėmė pralaimėjimą. 
Žaidė: Birutis 6, Gvildys, T. 
Lora 6, Matulaitis 15, Naronis 7 
ir Šimkus 7.

Sekmadienį prie gražaus bū
rio žiūrovų K. Židiny mūsų jau
niai sudorojo Our Lady of Hope 
komandą 52:32(26:15). Prieši
ninkas fiziniu žaidimu stengėsi 
mūsiškius išmušti iš pusiau-

baudos nulėmė mum pergalę. Iš 
34 metimų 24 pelnė taškus, kas 
sudarė beveik pusę mūsų taškų 
skaičiaus. Buvo šiek tiek nema
lonu, kad priešininkai, praradę • 
pusiausvyrą, nebesiskaitė su 
veiksmais ir žodžiais. Pora mi
nučių prieš galą, po keturių 
techniškų baudų, CYO teisėjai 
sustabdė rungtynes ir oficialiai 
paskyrė mūsiškiam laimėjimą. 
Mūsų komanda šį kartą žaidė 
pilnam sąstate: Česnavičius 3, 
Birutis 10, Gvildys 2, Janušas, T. 
Lora, Matulaitis 10, Naronis 14 
ir Šimkus 14.

CYO lygoj šiam sezone dar li
ko žaisti trejos rungtynės, visos 
ketvirtadieniais Kultūros Židi
nyje. Po penkiolikos rungtynių 
laimėjimų santykis yra 9:6 mū
siškių naudai. Pasibaigus CYO 
lygos sezonui, prieš akis stovi 
kovo 13-14 RSA pirmenybės 
New Yorke ir po to pasirųo-

Sekmadienį taip pat įvyko ir 
mergaičių krepšinio rungtynės. 
LAK merginos žaidė prieš Holy 
Child Jesus komandą. Po šių 
rungtynių gal reiktų paminėti 
tiktai tiek, kad mūsų mergaitės 
tinklinį geriau žaidžia, negu 
krepšinį. Holy Child priešinin
kės mūsiškes nugalėjo 19:11 
(5:3) pasekme. Rita Liogytė įme
tė 6 taškus, L. Naronytė 4 ir D. 
Gvildytė 1. Taip pat žaidė A. Ka
tinaitė, D. Bobelytė, D. Liogy
tė, Gina ir Rima Vebeliūnai- 
tės.

Sporto naujienos
NY Lietuvių Atletų Klubo pa

siūlymu Rytų sporto apygardos 
vadovės pareigom pakviestą 
žinoma skaučių seserijos veikėja 
ir jaunimo organizatorė Irena 
Jankauskienė. Jinai pamilo 
sporto varžybų nuotaiką, bevaži- 
nėdama su newyorkiečiais į 
Worcesterio skautų sporto šven
tę. Pabaigusi skaučių Atlanto 
rajono vadeivės kadenciją, p. 
Jankauskienė mielai sutiko per
imti sporto veiklos organizavi
mą Rytų apygardoj. Buvęs RSA 
vadovas Pranas Gvildys, šiuo 
metu LA klubo vicepirminin
kas, džiaugiasi suradęs ener
gingą vadovę ir tikisi, kad spor
to klubai padės jai tęsti gyvą 
lietuviško sporto gyvenimą.

-o-
Lietuvių Atletų Klubo valdyba 

pasikeitė pareigomis. Abipusiu 
sutikimu Antanas Matulaitis 
perėmė antrojo vicepirmininko 
ir parengimų vadovo pareigas, o 
Vacys Steponis sporto reikme
nų inventoriaus ir klubo turto 
direktoriaus vietą. Kiti valdybos 
nariai paliko savo išrinktose po

zicijose. Pirmininko St. Prapuo
lenio iniciatyva klubo valdyba 
posėdžiauja kiekvieną savaitę ir 
ruošia ateinančių metų veiklos 
planą.

-o-
Sausio 31 Washingtone Rytų 

pakraščio amerikiečių stalo teni
so turnyre dalyvavo ir LAK žai
dėjų komandos. Moterų grupėj 
D. Gvildytė ir G. Vebeliūnai
tė mėgėjų klasėj iš septynių ko
mandų pasiekė penktą vietą. Vy
rų grupėj T. Vainius, Pr. Gvil
dys ir Paulius Gvildys iš 20 
komandų iškovojo septintą vie
tą. Didesnio masto stalo teniso 
turnyrą LA Klubas šį pavasarį 
ruošiasi pravesti New Yorke, K. 
Židinio patalpose.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
Nevj Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middle Village, N. Y. Qūeens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
vis dar siunčiami. Sustabdyta tik dovanų pažymėjimai, 
automašinų ir kitų panašių prekių užsakymai.

Atsakydami Į gausius užklausimus, pranešam, kad 
dėl siuntinių išsiuntimo nėra Įvykę jokių pasikeitimų, jie 
siunčiami sena tvarka ir Lietuvoj už juos jokio primokėji- 
mo nereikalaujama.

Naudokitės Rimos ir Juozo BRUŽŲ SIUNTINIŲ ĮSTAIGA, 
94-08 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

Darbo dienos: ketvirtadieniai, penktadieniai ir šešta
dieniai nuo 10 vai. ryto. Kitomis dienomis pagal susitarimą. 
Telef.: 441-4712 arba 471-5909.

PASINAUDOKITE PROGA!

MAŽOJ! LIETUVA III tomas pasirodys spaudoje šių metų 
pavasarį ir kaina bus $15.00. Iš anksto užslsakiuslem 
jis tekainuos tik $10.00. Knyga turi virš 300 puslapių, joje 
yra 6 studijos apie Mažąją Lietuvą su žemėlapiais, kurių 
dalis dar niekur nebuvo paskelbta. Knygą redagavo prof. 
Martynas Brakas.

Neatidėliodami siųskite knygos užsakymus, $10.00.

LITHUANIAN RESEARCH INSTITUTE 
29 West 57th Street 
New York, N.Y. 10019

NEW CARSTEN’S RESTAURANT 
OPEN 7 DAYS A WEEK SERVING 

BREAKFAST — LUNCH — DINNER FRESH 
SEAFOOD OUR SPECIALTY, STEAKS & CHOPS 
ALL BAKING DONE ON PREMISES 820 FLATBUSH

AVF zrnRNER CATON» PALL- 282-5908

■
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BLDING LOTS FOR SALE
BUILDERSWELCOMEINVESTMENTPROPERTIES 

AVAILABLE LARGE & SMALL TRI-STATE 
DEVELOPERS JACK HALAHAN (914) 343-2813

'•4

WHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT 
PATH OLD COUNTRY ROAD WYANDANCH, N.Y. 

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

ANY DOOR in our stock Irom ‘67-73 $25 
ea. We wlll Install & palnt for aa low aa $75 
additlonal. Ouarter paneik $75 ea., rear end 
$50 ea., aeats $40 a aet, gas tanks $10 ea. 
Free estlmnta on bodv work, 439-9745

¥

-

TRUCKING SERVICE
AVAILABLE LOCAL 

ALL BOROS 
REASONABLE

CALL (516) SU 1-4132 OR CA 84562

j
i

ELDERLY PERSONS BOARD 
Wayside Resldence

ROOMS APARTMENT HALL
HOMES. OFFICE SCHOOLS ETC. EXCELLENT 

CRAFTSMAN NOT EXPENSIVE 
SPECIAL LOW WINTER RATES CALL NOW 

(201) 434-7288

ELECTRICAL CONTRACTOR 
OFFERING LOW, LOW PRICES 

ON ALL TYPES OF ELECTRICAL 
WORK. CALL DAY OR NIGHT.

J201) 471-4168

HAVE A CLEAN LOOK.
ALL PAINTING DONE AT LOW COST. COMMER

CIAL OR RESIDENTIAL. SATISFACTION 
GUARANTEED. CALL FOR FREE ESTIMATE 

(201) 865-7044

2 MILĖS FROM ASBURY PARK, IN VVAYSIDE, 
N.J. NEW BUILDINGS — ALL MEALS “PRIVATE 
BATH IN EACH ROOM” LAUNDRY AND CARE 
RATES — $62.00 PER WEEK FOR INFORMATION 

PHONE: MRS. JENSEN (201) 493-3096 
STATĖ APPROVED

c

$

I

*4 ■

RONEE ENTERPRISES
311 WEST 43RD STREET N.Y.C.

CLOTHES FOR THE ĖNTIRE FAMILY
CALL: 247-4587

4

t
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EXPERIENCED PAINTER
Commercial—Resldentlal Home, Office or School. 
Satisfaction Guaranteed. Call now for Free 

Estimate.
(201) 481-3823

RECOMMENDED ROOFING 
Gutters, leaders, shlngling, flat rooflng all types 
of repalrs, slate & tlle our specialty.

HALF PRICE
526-8466

SAM’S HARDWARE
AN AMERICAN HARDVVARE STORE RED DEVIL 
PAINT PARAGON PA1NT PLUMBING ROOFING 
LOCKS KEYS TOLLS MASONRY ELECTRICAL 
HCUSEWARES BUILDING

95 COURT ST. 858-5250

X

ABLE CONTRACTORS
HOMES, BUSINESS, INDUSTRIES REPAIRS, 

ADDITIONS, CARPENTRY WORK MASON WORK 
— PAINTING, INTERIOR OR EXTERIOR. ETC. 
ALL WORK EXPERTLY DONE, FULLY INSURED.

GOOD RATES, CALL FOR FREE ESTI MATĖS
(201) 939-6755

BELMONT HOTEL 
$165 PER MONTH

Ali the comfort of an elegant home at a prlce 
you can afford. Continuous love & Care, 3 meals 
daily, private carpeted rooms, 1 block ocean, 
Asbury Park, New Jersey.

CALL COLLECT (201) 774-8686

CARPENTRY AND HOME REPAIRS 
BATHROOMS, KITCHENS, BASEMENTS, BOOK- 
CASES WIND0WS, DOORS, C LOS ET S, DECKS 

AND PANELING, HOMES, BUSINESS OR 
INDUSTRYFREEESTIMATES. CALL (201) 339-4242

Alg. Š.

ASHLEY W00D HEATERS
THERMOSTATIC DOVVNDRAFT MEANS 
ECONOMY WITH COMFORT. WOOD LASTS UP TO 
12 HOURS. OELIVERY AVAILABLE ANYVVHERE. 
CHECK OUR LOW PRICES. FREE SPECIALTY 
CATALOGUE.

YANKEE TRADER
BOX N-74C WESTPORT, MASS 02790

(617) 636-5229

LITO Bendrovės Nekilnojamo Turto Skyrius 
PERKAM, PERKAM & PARDUODAM, LTD. 

kaip FHA pripažintas agentas siūlo

DIDELĮ APARTMENTINĮ NAMĄ
Viso yra 102 butai gerame Brooklyno, N.Y. rajone 

499 East 8th Street

Amerikos valdžia (HUD) parduoda ŠĮ projektą iš varžytinių. 
Pasiūlymus galima duoti per LITĄ.

Mažiausia priimtina kaina: $64,000 grynais, perimant $572,uuu 
pirmą mortgičių 48-iem metam.

Darant pasiūlymą (witn Did) reikia įmokėti $30,000, kurie, žino
ma, sugrąžinami, jei varžybos nelaimėtos. PASIŪLYMAI PRIIMA
MI IKI KOVO 4, 1976.

Litas nėra šio pastato savininkas.

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

aa DEXTER PARK
PHARMACY K

SF’ Wm. Anastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA AV'EnUE 

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

WE DELIVER
TĘLEF. 296-4130

A.K.C. PUPPIES 
Ali Breeds From $69 and Up 

King Kennels 
(516) 585-6942

i

CAPITAL HOME IMPROVEMENT
EXPERT ROOF REPAIRS GUTTERS AND 

LEADERS ROOFING AND SIDING FOR HOMES 
COMMERCIAL & INDUSTRIAL PLACES — CALL

212 939-0636
b

L

LITTLE FERRY NEW 2 FAM. HOMES ONLY
15 MIN. N.Y.C.

6 over 6. Full bths each apt. Lrg. plote low, low 
taxes. For Into call (201) 473-8080. Also Apts 
For Rent

WEAREVER PLASTIC COVERS 
102-18 Jamaica Avė. 
Rlchmond HIII, N.Y. 

Phone: VI 9-1620

PLEASANT VIEW LODGE
THEIDEAL WINTER RESORTFREEHOLD38, N.Y.

BOX C

INDOOR PO O L, SAUNA, COCKTAIL LOUNGE 
PRIVATE BEGINNERS' SLOPE, FIREPLACES 

CROSS COUNTRY SKIING AVAILABLE ON 
PREMISES NEAR HUNTER & WINDHAM MTS. 

FEEE SKIING ON PREM. SNOWMAKERS 
FOR INFO & BROCHURE CALL N.Y. TEL. (212) 

564-1818 N.J. TEL. (201) 272-3399
FOR DEFINITE RESV.: CALL (518) 634-2523 

BIG DISCOUNTS ON OUR
MARCH VVEEKENDS 

Reserve Early!

irs-

SEAMSTRESS 
Expert Design & Alterations 

For Ali Womens Clothing Also 
Men’s Shlrts Reasonable 

467-2123

A & C REPAIRS
Refrlgerators (Commercial & 

Domestlc) and Phone Answering 
Machines 

(212) 342-2930

• <- .yb-.y
ACCOUNTING AND INCOME TAXES 

f INDIVIDUAL OR BUSINESS AS LITTLE AB $5 
AND UP IN OUR OFFICE. SLIGHTLY MORE IN

YOUR HOME. NOTARY PUBLIC 23 YEARS 
EXPERIENCE IN PREPARING INCOME TAX 

SCHUMACHER & ASSOC. (201) 278-5903f I

1

EXP. UPHOLSTERER
MUŠT HAVE 0WN TOOLS. STEADY WORK. GOOD 

, SALARY GEE JOS CUSTOM COACH OF
VVESTCHESTER 705 SOUTH FULTON ST. MT. 

VERNON, NEW YORK CALL: (914) 668-1872

I
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NEW HOMES 
DANBURY 

BROOKFIELD z 
CALL BUILDER 
(203) 775-3808

?

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPEČTORS
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

FRANK MANCINI AND SON 
CONTRACTOR

INDUSTRIAL & COMMERCIAL AND HOMES 
WE TAKE PRIDE IN OUR WORK 

441 GRAHAM AVĖ. BROOKLYN, N.Y.
CALL (212) 388-3465

. '/f S jį

BLUE FARE RĘST. & 
CATERING 

165-01 NORTHERN BLVD., 
FLUSHING — FL 3-2244 

Complete Dinner Free Parklng 
BEST DEAL IN OUEENS

SHRIMP COCKTAIL, HERRING OR SOUP 
BROILED LOBSTER TAIL OR HALF LOBSTER 

STUFFED WITH CRAB MEAT $6.95 
MANY OTHER ENTREES — FROM

S4..95 — $9.75
SERVED WITH STUFFED BAKED POTATOE, 

SALAD, HOMEMADE DESSERTS COFFEE

FOR PARTIES LUNCHEON OR DINNER 
SERVING 30-100 $3.95 & UP PER PERSON

■ >

ADOLF SCHRAGER’S BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS

10%-40% NUOLAIDOS

7 •

- ?

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 

Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai 

S C H R A G E R’S 
366 EAST 86TH ST. (tarp 1 ir 2 Avės.)

NEW YORK CITY TEL. TR 9-0400

.xl

Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

4
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ NEVY YORKE
(atkelta iŠ 1 psl.)

gislatūra. Rezoliucija įpareigoja 
gubernatorių paskelbti Lietuvos 
dieną Nevv Yorko valstybėj. Jis 
dar pridėjo žodį, pritaikytą šiam 
momentui, linkėdamas, kad kuo 
greičiau visi pavergti kraštai bū
tų laisvi.

čia buvo pristatyti visi garbės 
svečiai.

Pakviestas Peter Wytenus 
perskaitė raštą — rezoliuciją. 
Rašte apžvelgiama dabartinė pa
dėtis ir reikalaujama, kad bū
tų sustabdytas sovietinis kolo
nializmas, išvesta kariuomenė 
ir kad Lietuva tuoj vėl būtų 
laisva. Rezoliucija visų susirin
kusių buvo priimta. Ji bus pa
siųsta visiem valdžios pareigū
nam, prezidentui, Valstybės 
sekretoriui.

Išnešus vėliavas, baigta pir
moji dalis. Po pertraukos antrą
ją dalį pradėjo Perkūno choras. 
Dirigavo Vytautas Daugirdas. 
Choras padainavo šias dainas: 
Ramovėnų maršas — St. Gaile- 
vičiaus, Šiaurės pašvaistė — St. 
Sodeikos, Nurimk, sesute — VI. 
Jakubėno, Pražydo jazminai — 
A. Gečo, Į kovą — A. Račiū
no. Akomponavo Andrius Rajec
kas.

Toliau buvo tautiniai šokiai. 
Šoko N.Y. tautinių šokių ansam
blis, vadovaujamas Jadvygos 
Matulaitienės. Grupė išaugusi, 
atėjo labai daug jaunimo. Tas 
jaunimas jau įvedamas į šokius. 
Vieną šokį šoko tas pradedąs 
jaunimas, kitą vyresnieji. Visa 
buvo suderinta, kad eitų sklan
džiai, be sustojimų. Į šokių tar-

ELIZABETH, N.J.
Vasario 16-toji minima 

ŠĮ sekmadienį
Elizabetho ir apylinkių lietu

viai Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį paminės 
vasario 22, sekmadienį, 12 vai. 
30 min., Lietuvių Laisvės salėj, 
269 Second St., Elizabeth, N.J. 
Prieš minėjimą Šv. Petro ir Pau
liaus lietuvių bažnyčioj bus pa
maldos.

Kalbės Lietuvių Bendruo
menės vykdomasis vicepirmi
ninkas organizaciniam reikalam 
Balys Raugas ir neseniai iš Lie
tuvos pasitraukęs disidentas 
Vaclovas Sevrukas. Abu kalbė

tojai čia dar niekuomet nebuvę. 
Kaip žinom, V. Sevrukas yra 
protestavęs bado streikais prieš 
Lietuvos religinių ir tautinių pa
sireiškimų persekiojimą. Nėra 
abejonės, kad abiejų kalbėtojų 
mintys bus įdomios.

Meninę dalį atliks Dr. V. Ku
dirkos vardo Elizabetho šešta
dieninės mokiniai, LB Nevv Jer
sey tautinių šokių grupė Lieps
na, vadovaujama Birutės Vai
čiūnaitės, palydint akordeonis
tei Rūtai Raudytei, ir parapijos 
choras, vadovaujamas Vinco 
Mamai čio.

LB Elizabetho apylinkės val
dyba kviečia visus gausiai 
šiame minėjime dalyvauti.

j.p. v.

NEVVARK, N.J.
Lietuvos vyčių 29 kuopa kovo 

7, sekmadienį, pagerbs savo glo
bėją šv. Kazimierą. 10 vai. na
riai renkasi į parapijos salę, iš 
kur su vėliava organizuotai žy
giuos į Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčią. 10:30 vai. mišias au
kos Tėv. Antanas Jurgelaitis, 
OP, Providence, R.I., Lietuvos 
vyčių centro valdybos dvasios 
vadas. Jis bus ir pagrindinis kal
bėtojas per pusryčius, kurie 
vyks po mišių parapijos salėj.

Svč. Trejybės parapija New- 
ark, N.J. rugsėjo mėnesį mini 75 
metų sukaktį. Parapijai dabar va
dovauja prel. Jonas Scharnus. 

pus buvo • įterpta poezijos 
posmelis, kuris savo nuotaika 
ryškino šokį. Poeziją skaitė Ire

na Veblaitienė.
Pašoko šiuos šokius: suktinį, 

žakelį, piemenėlį, audėjėlę 
(kuri bene geriausiai pasisekė), 
berneliai apgavikai, vėdarą, su
batėlę. Akordeonu grojo Anta
nas Razgaitis.

Pabaigoje į sceną suėjo visa 
grupė. Įteikta gėlių.

Tuo ir baigtas minėjimas — 
Lietuvos nepriklausomybės
šventė. Visi turėjo dar 
progos pasišnekučiuoti,
pabuvoti. Mažojoj salėj buvo pa
vaišinti minėjimo garbės sve
čiai (p .j.)

Marija Vitkauskienė
Marija Vitkauskienė po sun

kios ir ilgos ligos mirė vasario 
13 Hebrevv Hospital for Chronic 
Siek. Buvo pašarvota Shalins 
šermeninėj Woodhavene. Palai
dota vasario 17 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Švč. Trejy
bės kapinėse Brooklyne šalia sa
vo vyro Juliaus, mirusio 1948. 
Paskutiniu metu gyveno Far 
Rockaway. Pasižymėjo savo ge
raširdiškumu. Geru žodžiu prisi
mena ją naujieji ateiviai, kuriem 
ji daug padėjo. Globojo sunkiai 
sergantį Lietuvos operos solistą 
Vladą Ivanauską, padedamajam 
visais galimais būdais. Rėmė lie
tuvius pranciškonus, Balfą ir 
bendrai lietuvišką veiklą. Daug 
siuntinių pasiuntė į pavergtą 
Lietuvą savo giminėm ir net ne
pažįstamiem. Laidotuvėmis rū
pinosi sol. Mečys Razgaitis.

NAUJAS 
LIETUVIŲ 
MOTELIS

Kas galėtų patikėti, kad lie
tuviai yra milijoninio motelio 
savininkai! O tai yra tikrovė. 
1975 pabaigoj J. ir D. Liuter- 
mozai su vienu amerikiečiu da
lininku įsigijo puikų motelį 
Palm Beach vasarvietėj, nuosta
biai gražioj vietoj: 70-ties kam
barių motelis yra išsitiesęs tarp 
Atlanto ir Lake Worth ežero 
krantų.

Adresas: Ocean Holiday Re
sort Motei, 3120 South Ocean 
Blvd., Palm Beach, Fla. 33480. 
Tel.: (305) 582-7447.

Čia man tenka pasidžiaugti, 
kad Jonas ir Danutė Liūtermo- 
zai yra aktyvūs Lietuvių Bend
ruomenės nariai Auksinio Flori
dos Kranto apylinkėj. D. Liuter- 
mozienė yra LB Floridos apy
gardos vicepirmininkė, visuo
meninių reikalų skyriaus vado
vė. Visi lietuviai, kurie nori ra
mioj aplinkoj praleisti savo atos
togas prie Atlanto kranto ir susi
pažinti su kitais apylinkiės lie
tuviais, yra maloniai kviečiami 
pažinti šį naują ir tikrai puikų 
pajūrio viešbutį. Visi yra laukia
mi! u. Aušrotas

DUOKIT 
KANDIDATŲ 

Į ‘AMERIKOS 
LIETUVIŲ 
SENATĄ”!

JAV Lietuvių Bendruome
nės N.Y. apygardos suvažiavime 
pirmininkas A. Vakselis išsitarė, 
kad Bendruomenės taryba tai 
lyg “Amerikos lietuvių senatas”. 
Taip ar ne, bet vistiek šio pla
taus krašto lietuvių išrenkami 
atstovai taryboj turi labai svarbų 
įgaliojimą: nustatyti, tai yra tęsti 
ar keisti Lietuvių Bendruome
nės veiklos kryptį ir veiklos bū
dus.

Kaip tik dabar tas klausimas 
labai gyvas. Balandžio 24-25 
rinksime naują L. Bendruo
menės tarybą. Jau prasidėjo lai
kas kandidatam siūlyti, ir jo yra 
tik iki kovo 1.

Iš Nevv Yorko apygardos rink
sim keturis atstovus. O jeigu 
visi neatvėsusieji lietuvių soli
darumui būsim paslankūs bal
suoti, tai galim gauti net penke
tą ar šešetą vietų taryboj. Todėl 
gera būtų turėti bent aštuonetą 
kandidatų, o nekenktų ir visas 

tuzinas ar net ir kiek daugiau.
Kandidatų siūlymas nėra tik 

esamųjų Bendruomenės parei
gūnų privilegija. Bent dešimt 
(ar daugiau) kad ir eilinių šios 
apygardos dalyvių Bendruome
nėj gali siūlyti vieną, kelis ar net 
keliolika kandidatų. Turintieji 
pasiūlymų, nebūkit perdėtai 
kuklūs — nedelskit, tardami, 
kad nenorite kitiem siūlytojam 
“užbėgti už akių”. Verčiau keli 
būreliai tepasiūlo nors ir tuos 
pačius kandidatus, negu, visi 
kuklaudami, niekas nieko nepa
siūlytų.

Kandidatų siūlymus reikia į- 
teikti ar siųsti apygardos rinki
mų komisijai šiuo adresu: V.

AN INVITATION
Peter Lasauskas invites all who dream of vislting Lith- 

uania to join him on a pleasant 15 day tour to Vilnius, 
Moscow, Leningrad and Warsaw, with optional side trips, 
from June 21 to July 5,1976. For information and reserva
tions, apply to: Petras Lasauskas, Gintaras Tours, 11 
VVellesley Street, Maplewood, N.J. 07040. Tel. (201)* 
761-5472 (home) or (212) 254-8779 (NYC).

Vilnius

Greičiausias ir tiesiausias kelias Į Lietuvą 
1976 m. kelionės j Lietuvą 

Vienos savaitės kelionės Į į Lietuvą
Dviejų savaičių kelionės j Lietuvą, Austriją, 

Bavariją, Vokietiją
Vienos savaitės kelionės į Lietuvą: 6 naktys Vilniuj, 

1 diena Kaune, 1 naktis Frankfurte 
balandžio 15-23 — 729 dol.
gegužės 6-14 — 779 dol. 
gegužės 13-21 — 779 dol. 
rugsėjo 1524 — 779 dol. 
rugsėjo 30 — spalio 8 — 779 dol. 
spalio 14-22 — 779 dol.

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją, Bavariją, 
Vokietiją: 6 naktys Vilniuj, 3 naktys Vienoj, 4 naktys 
Miunchene 
gegužės 20 — birželio 3 — 979 dol. 
birželio 17 — liepos 1 — 1099 dol.
liepos 15-29 — 1099 dol. 
rugpiūčio 19 — rugsėjo 2 — 1099 dol.

Kelionės kainon įskaitoma: kelionė lėktuvu turistine klase, 
pirmos klasės viešbučiai — po du kambary, trys valgiai kas
dien, Austrijoj Ir Vokietijoj du valgiai kasdien, miestų aprody
mas, bagažų priežiūra ir transportas. Kainos bazuojamos pagal 
oro kelionių iš Bostono, Nevv Yorko ir Montrealio kalnas. Dėl 
informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS
8 VVhite Oak Road
Nevvton, Mass. 02168 
Tel.: 617 969-1190

OR 
GALAXY TOURS & TRAVEL

141 Linden Street
VVellesiey, Mass. 02181
Tel.: 617 237-5502

Rastenis, 86-06 86 Avė., VVood
haven, N.Y. 11421.

Tiksliai nežinantieji, kaip su
daryti siūlomuosius raštus, tei
raukitės savo apylinkė^ valdy
boj arba telefonu pas apygardos 
rinkimų komisijos narius: V. 
Padvarietį — 847-5619 ar V. 
Rastenį — 849-8831.

JAV LB NY Apygardos 
rinkimų komisija

BROCKTON, MASS.

Brocktono ir apylinkių lietu
viai Vasario 16-tąją minės vasa
rio 22, sekmadienį. Minėjimas 
prasideda mišiomis 10 vai. ryto 
Šv. Kazimiero bažnyčioj Brock- 
tone.

Po pietų 3 vai. Šv. Kazimiero 
parapijos pagrindinėj salėj mi
nėjimas — aktas. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus kun. prof. Pranas 
Manelis. Brocktono meras 
David Crosby kalbės miesto var
du. Dalyvaus taip pat miesto po
licijos vadas Robert Gallatti. 
Meninę dalį atliks Šv. Kazimie
ro parapijos choras, vadovau
jamas komp. Juliaus Gaidelio, ir 
Brocktono lietuviškosios mo
kyklos mokiniai, kurių paruoši
mu rūpinasi ilgametė mokyklos 
vedėja Elzbieta Ribokienė ir 
mokytojos Dana Alksninienė ir 
Irena Lewis.

Po programos numatytos vai
šės, kurių paruošimu sutiko pa
sirūpinti Moterų Sąjungos 15-ji 
kuopa. Kuopos pirmininke šiuo 
metu yra Ona Eikinienė.

Minėjimo ruošą koordinuoja 
Brocktono Lietuvių Taryba, ku
riai pirmininkauja Bronius Bur
ba. Pasiruošime aktyviai daly
vauja Brocktono Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė.

B. Pikas

PADĖKA
Mano brangiai mamytei Mari

jai Binkienei mirus, reiškiu sa
vo gilią padėką kunigam V. Za
karui ir dr. Vald. Cukurui už 
gedulingas mišias, aukotas Ma
tulaičio namų koplyčioj, bei 
apeigas kapinėse, prelatam Pr. 
Jurui ir dr. V. Balčiūnui už pa
lydėjimą į kapines, vienuolyno 
ir Matulaičio namų seselėm už 
sukalbėtą rožančių šermeninėj 
ir už giedojimą pamaldų metu 
koplyčioj bei kapinėse.

Gilią padėką reiškiu Matu
laičio namų seselėm ir medici
nos bei pagalbiniam personalui 
už rūpestį ir paslaugas, mamytei 
esant gyvai, ypač seselei Aloy
zai, mamytę globojusiai jos pas
kutinėmis valandomis ir visoke
riopai man padėjusiai jos nete
kus, taip pat ir vienuolyno se
selėm už malonų laidotuvių da
lyvių priėmimą.
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SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts
" Kur dūkstanciaf- taupo miuįohus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula? a/c — 5%% ei year Term Deposit - 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%< * ‘ ■

-------- All Accounts Compounded Daily--------

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
- IŠ -

BOSTONO, MONTREALIO ir NEVY YORKO

balandžio 15 — $645.00 liepos 28 — $1045.00
gegužės 20 — $725.00 rugsėjo 1 — $925.00
gegužės 26 — 899.00 rugsėjo 16 — $725.00
liepos 14 — $1045.00 gruodžio 22 — $875.00

BALTIC HOMELAND TOURS
TO

VILNIUS 5 NIGHTS

VVARSAVV 2 NIGHTS

Eight Departures--------------- Reserve Your Date
FEBRUARY 23rd $679.00
MARCH 22nd $679.00
APRIL 12th $735.00
MAY 17th $779.00
SEPTEMBER 20th $779.00
OCTOBER 25th $745.00
NOVEMBER 15th $679.00
DECEMBER 13th $679.00
Program Includes:
Transatlantic flights via KLM and Aeroflot within U SSR
All rail transportation to and from Warsaw and Vilnius
All transfers to and from airports and railroad stations, plūs 

baggage handling
First-class accommodations with private bath, based on 

double occupancy
Three meals per day in Vilnius (breakfast and dinner m 

Warsaw)
Sightseeing tours in both cities
English speaking guides throughout
For Reservations Contact:

PAT KELTNER or LARRY GEMMELL
PHONE: 212 943-6995

AT
FIGARO TRAVEL INC.

17 BATTERY PLACE 
NEVV YORK, N.Y. 10004

Deposit of $100.00 will hold yourreservation until 30 days 
before departure

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu, New Yorke.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Braodvvay, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Go.vernment approval
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Užgavėnių balių vasario 28 
rengia Lietuvių Bendruomenės 
Brocktono apylinkė lietuvių sa
lėj, 666 N. Main St., Brocktone.

Kaziuko mugę kovo 7 rengia 
Baltijos ir Žalgirio skaučių ir 
skautų tuntai.

Birutės Onos Aleksaitės Nau
josios Anglijos konservatorijos 
baigimo rečitalis konservatori

jos Recital Hali patalpose bus 
kovo 14.

Be to, mano nuoširdi padėka 
visiem atsilankiusiem šerme
ninėj bei atvykusiem į laidotu
ves, taip pat ir visiem užpra- 
šiusiem mišias bei pareišku- 
siem užuojautą žodžiu ar raštu.

Nuliūdime likusi duktė
Elena Kondratienė su šeima

A.A.
JUOZUI LUKOŠIUI

staiga mirus, žmoną Jadvygą, dukras Birutę, Ireną ir Ritą 
bei Jų šeimas Jų didžio skausmo valandoj nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Danutė ir Algirdas Alksniniai su šeima

4
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Apreiškimo parapijos bažny
čioj, Brooklyn, N.Y., minint Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimą, koncelebracines mišias 
aukojo klebonas kun. P. Rauga
las, Tėv. V. Gidžiūnas, OFM, 
kun. S. Raila, kun. A. Račkaus
kas. Mišių pirmą skaitymą skaitė 
jaunimo atstovai, antro skaity

mo vietoj kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis. Šventei pri
taikytą pamokslą pasakė Tėv. V. 
Gidžiūnas, OFM. Mišių metu 
giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muziko A. Kača- 
nausko, ir solistai.

Liet. Religinės Šalpos vedėjo 
pareigas, kurias ėjo kun. St. Rai
la, vysk. V. Brizgio patvarkymu, 
nuo kovo 1 perima kun. Kazi
mieras Pugevičius.

Vasario 16 proga Lietuvos 
gen. konsulą Anicetą Simutį pa
sveikino New Yorko miesto kon- 
sularinio korpuso direktorė 
Dawkins miesto burmistro Abra- 
ham Beame ir savo vardu.

Senatorius Henry M. Jackson, 
kandidatuojąs demokratų parti
joj į JAV prezidentus, Korneli
jui Bučmiui, Darbininko re
daktoriui, atsiuntė sveikinimo 
telegramą Vasario 16 proga. Pra
šo sveikinimus perduoti visiem 
laisvės trokštantiem lietuviam. 
Priminęs savo pastangas emigra
cijos iš SSSR reikalu, pareiškia, 
kad remia JAV senate rezoliuci
ją nr. 319, pažada talką Baltijos 
kraštų laisvės kovose.

Lietuviškas užgavėnes ruošia
L.K.Moterų Sąjungos 29 kuopa 
vasario 29, sekmadienį, 1 vai. po 
pietų Apareiškimo parapijos sa

lėj, Brooklyn, N.Y. Įėjimo auka 5 
dol.

Tradicinis Užgavėnių kaukių 
balius vyksta vasario 28, šeš
tadienį, Kultūros Židiny. Bus 
kaukių paradas. Už geriausias 
kaukes skiriamos premijos. Ren
gėjai pageidauja, kad kuo dau
giau žmonių būtų su kaukėm. 
Įėjimas su kauke — 10 dol., be 
kaukės — 12.50, jaunimui su 
kauke —5 dol., be kaukės —7.50 
dol. Baliaus. pradžia 8 v.v.

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES 

ruošia L. Katalikių Moterų Sąjungos 29 kuopa vasario 29, 

sekmadienį, 1 vai. po pietų Apreiškimo parapijos 

salėj, Brooklyn, N.Y. Įėjimo auka 5 dol. asmeniui.

1976 vasario 28, šeštadienį,
8 vai. vak. Kultūros Židinyje

UŽGAVĖNIŲ
KAUKIŲ BALIUS

Ateitininkių gaminti valgiai

Geri gėrimai ant stalo

Šokiam gros daug kam jau žinomas 
labai geras 

ALEX PERRY ORKESTRAS
Premiios geriausiom ir dovanos visom kaukėm

Vietas ir stalus rezervuoti skambinant:
RENATAI ALINSKIENEI GL 6-6672 
STASEI BOBELIENEI MI 7-6637 
LORETAI VAINIENEI 296-6860 
Jaunimas:
PETRUI TUTINUI 647-1406

Įėjimo auka: $12.50
Stud. ir moksl.: $7.50

N.Y. ATEITININKAI

_________________________________________ i

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207 J

Juozas Lukošius, vasario 13 
vakare, lošdamas šachmatais, 
staiga sukrito ir mirė. Buvo 71 
metų. Palaidotas vasario 18 iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Buvo 
pašarvotas M. Šalinskienės šer
meninėj. Nuliūdime liko jo žmo
na Jadvyga, dukros Birutė, Ire
na ir Rita su šeimomis. Velio
nis buvo nepriklausomos Lietu
vos policijos tarnautojas, ėjęs 
įvairias pareigas Mažeikių ap
skrity. Į Ameriką atvyko su 
tremtinių banga ir čia išgyveno 
per 25 metus.

Liet. Rašytojų Draugija yra 
paskelbusi romano, dramos ir 
povelės konkursą Valančiaus 
lema. Už romaną skiriama 1000 
dol. premija, už dramą — 500 
dol., už novelę — 250 dol. Pre
mijų mecenatas — dr. Jonas 
Lenktaitis. Konkurso terminas 
— kovo 31. Konkursui skirtus 
rankraščius reikia siųsti šiuo ad
resu: Valančiaus konkursas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Dabar Rašytojų draugija 
sudaro šiam reikalui jury ko
misiją.

Elenos Juciūtės knyga “Pėdos 
mirties zonoje” turi nepaprastą 
pasisekimą. Knyga buvo pradėta 
platinti praeitų metų sausio mė
nesį. Per vienerius metus buvo 
išplatintos dvi laidos. Dabar lei
dėjai pasirašė sutartį su spaustu
ve ir tuoj išleidžia trečią laidą. 
Knygą išleido ir ją platina New 
Yorko Simo Kudirkos šaulių 
kuopa. Spausdina pranciškonų 
spaustuvė New Yorke.

Rožė Mainelytė-Jasinskienė 
praneša, kad ji su vyru laimin
gai grįžo iš povestuvinės kelio
nės. Buvo išvažiavę į Jamaicos 
Montigo Bay.

Tryptinis, Nevv Yorko tautinių 
šokių ansamblis, dalyvavęs 
meninėj programoj Vasario 16 
minėjime Nevv Yorke, vasario 22 
šoks Hartforde rengiamam Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjime. Ansambliui va
dovauja J. Matulaitienė.

Daily News sausio 29 įsidė
jo E.W. Baranausko laišką iš 
Schenectady. Laiške rašoma, 
kodėl Jungtinės Tautos leido 
Palestinos išvadavimo organiza
cijai apskųsti Izraelį. Tai kodėl 
neleidžia Baltijos valstybių at
stovam apskųsti Rusijos už ne
teisėtą Baltijos kraštų okupa
vimą.

šv. Tomo parapijos bažnyčio
je, kurią gausiai lanko Woodha- 
veno lietuviai, lektorių sąraše 
randame šias lietuviškas pavar
des: Vida Jankauskienė, There- 
sa Rupeika. Mišių patarnautojų 
sąraše yra tokios pavardės — Ro- 
bert ir Joseph Labas. Gal jie ir 
lietuviai?

Arnoldas Voketaitis kovo 8 
dainuos Carnegie Hali, Man- 
hattane, kai ten bus koncerto 
formoj statoma Massenet opera 
“Le Cid”. Kiti solistai: Grace 
Bumbry, Placido Domingo, 
Eleanor Bergąuist, Paul Plish- 
ka.

Dirvos 60 metų sukakties mi
nėjimo aprašyme praleistos dvi 
sveikintojos — Emilija Čekienė, 
Liet. Tautinės Sąjungos pirmi
ninkė, ir Elena Kulber, Lietuvos 
vyčių atstovė. Atsiprašome.

Metropolitan Operos pasta
tymai, transliuojami per JAV 
radijo stotis: vasario 21, šešta
dienį, 1:30 vai. po pietų New 
Yorko laiku Mozarto “Le Nozze 
di Figaro”, o vasario 28, šešta
dienį, 2 vai. po pietų Bellini 
“Norma”.

Lietuvių pranciškonų vadovy
bė pereitą savaitę posėdžiavo 
Brooklyno vienuolyne. Iš Ken- 
nebunkporto buvo atvykęs pro
vincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis 
ir sekretorius Tėv. dr. Bernar
dinas Grauslys. Iš Toronto atvy
ko patarėjai Tėv. Augustinas Si
manavičius ir Tėv. Juozapas Ba
cevičius. Dalyvavo taip pat ir 
Brooklyne gyveną viceprovin- 
cijolas Tėv. Placidas Barius ir 
patarėjai Tėv. Paulius Baltakis ir 
Tėv. dr., Kornelijus Bučmys.
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Kaziuko mugei, kuri bus kovo 
7 Kultūros Židiny, reikalinga 
gintarų, audinių, drožinių. Kas 
turėtų tokių daiktų ir norėtų par
duoti, prašom skambinti sesei 
Vidai — 849-2260 arba sesei Al- 
vitai — 849-0775.

Petro Jurgėlos knygos Lietu
viškoji skautija pristatymas Nevv 
Yorko visuomenei bus vasario 
29, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židiny.

Richmond Hill parduodamas 
vienos Šeimos namas iš 6 kam
barių. Modemiškai įrengti kam
bariai ir rūsys. Tel. 847-2886.

Richmond Hill, prie pat 
Forest Parko, išnuomojamas gra
žus butas iš 6 kambarių su mo
dernia virtuve. Skambinti tel. 
847-8692.

Ieškoma lietuvė prižiūrėti 7 
mėn. vaikutį penkias dienas sa
vaitėj tarp 8:30-5:30 vai. Smith- 
town, L.l. Tel.: 516 724-6483 
(collect). Norint yra geros sąly
gos apsigyventi.

Howard Beach teniso 
klubas pastatė naują teni
so aikštę, kuri bus naudo
jama tik mokymui. Visom 
teniso pamokom (indivi
dualiom ir grupėm) vado
vaus žinomas tenisinin
kas VITAS GERULAITIS, 
SR.

Visi suinteresuoti pa
gerinti savo žaidimą gali 
kreiptis į klubą numeriu: 
738-2234 arba skambinti Vi
tui Gerulaičiui 847-5522.

Mokymas bus pravestas 
panaudojant pačius nau
jausius metodus Ir maši
nas. Galima naudotis šiais 
patogumais: televizija, du
šais, pirtimi ir vaikų priežiū
ra, mamom ar tėvam žai
džiant.

KLUBO ADRESAS:
153 Avė. ir 70 Street, 
Howard Beach, N.Y.

Berry Farber, kuris turi savo radijo balandą — WOR, nuo 8:15 iki 11:15, kalbėjo Ne-vv Yorko 
miesto East Side konservatorių klube Roosevelt viešbuty. Jis yra didelis Lietuvos reikalų 
rėmėjas, dažnai mini Lietuvą savo programoj. Šioj nuotraukoj, kuri padaryta tuoj po B. 
Farber kalbos, iš k. Thomas A. Bolan , klubo pirmininkas, Helen V. Kulber, Lev Navrozov 
ir Barry Farber. Lev Navrozov, buvęs Sovietų Sąjungos oficialus vertėjas net 20 
metų, disidentas, dabar atvykęs į Ameriką, savo paskaitose ir raštuose dažnai mini 
okupuotą Lietuvą. Jo knyga “Education of Lew Navrozov”, išleista Harper and Row, yra 
labai plačiai paskleista ir rekomenduojama, kaip autentiškas sovietinio gyvenimo apra
šymas. Nuotr. Charles Binkins

KVIEČIAME APLANKYTI 
SEPTINTĄJĄ DAILĖS 

PARODĄ

Septintoji dailės paroda vyks
ta vasario 21-22 Kultūros Židi
nio abiejose salėse. Dalyvauja 
per 30 dailininkų, viso bus iš
statyta apie 150 kūrinių. Šiemet 
parodoj bus visa eilė naujų var
dų, kurie parodoj dalyvauja pir
mą kartą.

Kas bus ypatinga ir nauja? Pa
rodos bendras vaizdas bus pana
šus į kitas tos rūšies parodas. 
Šių metų parodoj bus jaunimo 
skyrius. Kodil jaunimo, ir kas tą 
jaunimą sudaro? Yra gabių jau
nuolių, kurie linkę į meną, 
kurie nori meną studijuoti, ar 
net studijuoja. Tokie ir mėgi
nami suburti į šią parodą. Jiem 
bus padarytas atskiras skyrius. 
Bus atsižvelgta į jų amžių, vieni 
jaunesni, iki 15 metų, kiti vyres
ni, iki 20 metų. Ir už jų dar
bus bus skiriamos dovanos.

Parodoje specialiai bus pa
gerbtas dail. Kajetonas Šklėrius, 
atžymint jo 100 metų gimimo su
kaktį. Bus išstatyta jo akvare
lių. Dail. K. Šklėrius buvo vie
nas iš geriausių lietuvių akvare- 
listų. Jis gimė 1876 liepos 27, 
mirė 1932 sausio 14.

Premijos anksčiau būdavo pa
skiriamos iš anksto. Laimėtojai

VVoodhaven North parduoda
mas dviejų šeimų namas su mo
demiškai įrengtom virtuvėm. 4 
kambarių vienas butas tuščias. 
Dviem mašinom garažas, žemė 
40x100. Kaina prieinama, nes 
pats savininkas parduoda. Tel. 
441-1843.
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- TOJI 
DAILĖS 
PARODA
1976 vasario 21-22 dienomis 
KULTŪROS ŽIDINY
Dalyvauja per 30 dailininkų 
Išstatyta apie 150 kūrinių 
PARODA LANKOMA:
vasario 21, šeštadienį, nuo 12 iki 10 v.v. 
vasario 22, sekmadienį, nuo 12 iki 8 v.v.

Iškilmingas parodos atidarymas ir premijų 
įteikimas vasario 21, šeštadienį, 7 v.v.

Populiarumo premija įteikiama sekmadienį8 v.v.

Paroda rengiama Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pagerbti.

Ją rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB NEVY YORKO APYGARDOS VALDYBA

būdavo paskelbti parodos kata
loge. Dabar rengėjai tvarką pa
keitė. Premijos bus paskirtos tik 
vasario 21, šeštadienį, prieš pie
tus. Jos viešai bus paskelbtos 
tik per parodos atidarymą. Tai 
viliojanti paslaptis, kas tas pre
mijas gaus.

Premijos šiemet yra tokios: 
aukso, sidabro, bronzos me
daliai, Lietuvių Bendruomenės 
premija už tautinę tematiką — > 
100 dol., už tradicinį meną — 
100 dol., mecenatė Elena Mic- 
keliūnienė. Buvo prašyta Lietu
vių Fondo, kad paskirtų 1000 
dol. premiją šiai parodai, bet 
Fondas sudarė meno komisiją ir 
jai pavedė skirti premiją. Nevv 
Yorkas tos premijos negavo.

Atidarymas vyskta vasario 21, 
šeštadienį, 7 v.v. Parodą atidarys 

TARPTAUTINIO GARSO SMUIKŲ DUETAS

DANUTĖ POMERANCAITĖ IR 
YURI MAZURKEVIČIAI

ATLIEKA PROGRAMĄ

KOVO 6, ŠEŠTADIENI, 8 VAL. VAK.
ALICE TULLY HALL

Lincoln Center, N.Y. (Broadvvay ir 65 St.) 
Bilietai: 6, 5, 4 ir 3 dol., gaunami teatro kasoj.

-o-
Danutė Pomerancaltė-Mazurkevičienė yra gimusi Kau

ne, užauginta Kipro Petrausko ir jo šeimos (apie tai yra 
parašyta ir knyga bei statomas filmas). Ji dėstė Lietu
vos muzikos konservatorijoj, grojo kaip solistė su Lietuvos 
filharmonijos orkestru, kartu su vyru Yuri yra koncertavusi 
daugelio valstybių sostinėse ir didesniuose miestuose.

Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis. Ten bus paskelbti ir premi
jų laimėtojai.

Populiarumo premija bus pa
skelbta tik parodą uždarant. Vi
si parodos lankytojai galės bal
suoti, koks paveikslas jiem la
biausiai patinka. Balsų dau
giausia gavęs laimės populiaru
mo premiją — 100 dol.

Paroda lankoma vasario 21, 
šeštadienį, nuo 12 iki 10 v.v., 
sekmadienį, nuo 12 iki 8 v.v.

Dailininkai savo kūrinius atsi
imti gali tik parodą uždarius, t.y. 
sekmadienį po 8 v.v.

Parodą rengia LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba. Šeštadienio 
vakarą po atidarymo valdyba 
rengia priėmimą parodos da
lyviam.
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