
DARBININKAS
IS PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

Vol. LXIII, Nr. 20
Gegužė-May 26, 1978

Maskvoj pasibaigė prieš 15 
mėn. areštuoto Helsinkio susita
rimų vykdymui sekti Maskvos 
grupės organizatoriaus Juri Or
lovo byla. Jis buvo už antiso- 
vietinę agitaciją nuteistas 7 m. 
kalėti ir 5 m. ištrėmimo. Į teismo 
salę buvo įleisti tik jo žmona ir 
vaikai. JAV ir D. Britanija dėl jo 
nuteisimo pareiškė savo nusivy
limą.

Į Zaire Katangos provinciją 
įsiveržė iš Angolos komunistų 
remiami katangiečiai ii' užėmė 
vario ir kitų metalų kasyklų 
miestus. Zaire prez. Mobutu Se
se Seko paprašė vakarų valsty
bių pagalbos. JAV pasiuntė jam 
įvairios karinės pagalbos už 20 
mil. dol., o Belgijos parašiuti
ninkai stengiasi padėti iševa- 
kuoti ten gyvenusius užsienie
čius.

JAV senatas, nežiūrėdamas 
didelio žydų spaudimo, patvirti
no prez. Carter anksčiau pa
skelbtą planą parduoti karo lėk
tuvų Egiptui, Izraeliui ir Saudi 
Arabijai.

Domininkonų respublikoj 
vyko prezidento rinkimai, ku
riuose rungėsi dabartinis prez. 
ir konservatyvios reformatorių 
partijos kandidatas Joaąuin 
Balaguer ir revoliucinės partijos 
kandidatas Antonio Guzman. 
Pastebėjus, kad dabartinis prez. 
pralaimi, kariuomenė balsų skai
čiavimą kuriam laikui sulaikė.

Etiopija, remiama Sov. Š-gos 
ir Kubos, pradėjo didelio masto 

' puolimus prieš nuo jos atsiskir
ti norinčios Eritrėjos partizanus. 
Partizanų vadai paprašė tarptau
tinės pagalbos.

JAV vyriausybė sutiko, kad 
vakarų Europos valstybės par
duotų Kinijai ginklų.

Tarp Vietnamo ir Kambodijos 
vėl prasidėjo didelio masto susi
šaudymai Papūgos rago srity.

Italijos parlamentas didele 
balsų dauguma priėmė įstatymą, 
leidžiantį policijai per 24 vai. 
apklausinėti be advokato jos su
laikytuosius ir suteikiantį pla
čias teises vykdant pasiklausy
mus.

JAV pradėjo tyliai atitraukti 
iš P. Korėjos pagalbinius ka
riuomenės dalinius, nors karinė 
vadovybė ir nėra tam palan
ki.

Libane nepavykus sudaryti 
partijom atstovaujančio minis- 
terių kabineto, vėl buvo sudary
tas buv. min. pirm. Selim Al- 
Hoss vadovaujamas min. kabi
netas iš technokratų.

Popiežius Paulius VI, daly
vaujant Italijos prezidentui Leo
ne, visam ministerių kabinetui 
ir užsienio valstybių specialiem 
atstovam ir diplomatam, aukojo 
mišias už nužudyto buv. min. 
pirm. Aldo Moro sielą.

Sov. S-ga apgailestavo jos ka
rių įsiveržimą į Kinijos teritori
ją. Esą jie persekioję ginkluotą 
kriminalistą, tačiau Kinija tokį 
pasiaiškinimą atmetė, nes krimi
nalistui gaudyti nereikėję ma
lūnsparnių, 18 laivų ir 30 karių.

Italijos raud. brigados teroris
tai žada ir toliau vykdyti teroro 
veiksmus, kol miestų, mokyklų 
ir politinių partijų socialinė tai
ka bus sugriauta.

Grupė karių nuvertė Komaro 
salų (tarp Afrikos ir Madagaska
ro) prez. Ali Soilin vyriausybę, 
jį patį areštavo ir pažadėjo gy
ventojam grąžinti jų turėtas tra
dicines vedybų apeigas ir pri
vatinę nuosavybę.

Kinijos mokyklos atsisakė 
Mao Tse-tungo doktrinos ir pra
dėjo mokyklų mokinius skirstyti 
pagal jų gabumą, o ne pagal jų 
partinius sugebėjimus.
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PAVASARIO ŠVENTĖ ŽIDINY
Pirmas įspūdis iš gegužės 21 

Kultūros Židiny įvykusios šven
tės yra saulės, geros nuotaikos ir 
reikšmingų simbolių mozaika. 
Dievas nepagailėjo gražaus oro, 
o žmonės nepagailėjo laisvo lai
ko kelias valandas praleisti 
Kultūros Židinio prieglobstyje. 
Iškilmės prasidėjo 1 valandą po 
pietų su dail. V. Kašubos istori
nės Lietuvos didžiųjų valdovų 
portretų dedikacija, iškilmin
gom koncelebracinėm mišiom, 
giesmėm ir naujo paminklinio 
kryžiaus pašventinimu.

Kun. K. Pugevičius pamoksle 
priminė nenuilstamą okupuotos 
Lietuvos tautiečių kovą už tikė
jimą ir prašė, kad šis naujas kry
žius duotų visiem jėgos ir vilčių 
atgauti Lietuvai valstybinę ir 
religinę laisvę. Po Lietuvos

Kultūros Židiny gegužės 21 dedikuojami Lietuvos valdovų medalijonai. Šventina Tėv.
Pranciškus Giedgaudas, OFM. Nuotr. L. Tamošaičio

NETRŪKSTA ĮVAIRIŲ KLIŪČIŲ 
KENKTI TIKINTIESIEM IR KUNIGAM 
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 31
Girdžiai

1977 rugsėjo 24 naktį kažko
kie asmenys įsiveržė į Girdžių 
bažnyčią. Kažkodėl įsiveržėlius 
labiausiai sudomino du stori pa
mokslų sąsiuviniai. Paėmę juos 
iš spintelės, vėl ją užrakino 
ten pat buvusiu raktu, o raktą 
įsikišo į kišenę.

Jurbarko rajone 1977 buvo 
apiplėštos trys bažnyčios — Gir
džių, Vertimų ir Eržvilko.

-o-
Raseiniai
1977 spalio 17 Viduklės klebo

nas kun. Alf. Svarinskas pasiun
tė Raseinių rajono pirmininko 
pavaduotojui Z. Butkui tokį pra
šymą:

“Artinasi katalikams brangios 
ir prasmingos šventės: Visi 
Šventieji ir Vėlinės. Per tas die
nas Bažnyčia džiaugiasi savo 
vaikų, pasiekusių dangų, laime 
ir meldžiasi prie skaistyklos var
tų, prašydama Dievo gailestin
gumo kenčianitiems.

Pagal tūkstantmetę tradici
ją Vėlinių išvakarėse tikintieji 
eina į kapines pagerbti savo mi
rusiųjų.

Todėl prašau duoti leidimą ir 
Viduklės katalikams atlikti savo 
Šventą pareigą pagal Apeigyną 
(išleistą 1966 m.). Eisena bus 
grynai religinė, giedant Visų 
Šventųjų litaniją ir psalmę 45 
— Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė. Pramatomas laikas 17- 
18 vai. Todėl ateistams mes vi
sai netrukdysime.” 

gen. konsulo A. Simučio kalbos 
nuskambėjus Lietuvos himno 
posmam, iškilmės buvo baigtos, 
ir lietuvių minia išsisklaidė po
K. Židinio patalpas ir kiemą, 
kuriame vyko toks kermošius, 
kokio Kultūros Židinys dar 
nebuvo matęs. Atkimštos buvo 
alaus bačkos, čirškėjo ant anglių 
kepsniai, o iš kitur keliavo ant 
stalų kitokios gėrybės. Kieme ir 
salėse buvo daug svečių iš New 

Yorko ir apylinkių, susirinkusiij 
pasidžiaugti pavasariu ir kaimy
niška lietuviška aplinkuma. Čia 
J. Matulaitienės šokėjų Trypti
nio grupė dar pridėjo įvairumo, 
pašokdama keletą tautinių šokių 
ir atnešdama jaunatviško 
džiaugsmo ir energijos susirin
kusiem svečiam. Netrukus su
skambėjo akordeono garsai, ir

Rajono valdžia leidimo neda
vė, tačiau procesija vistiek įvy
ko. Šitokių leidimų rajono val
džia niekam neduoda.

-o-
Pociūnėliai

1977 gruodžio 15 pas Pociūnė
lių kleboną kun. A. Jokūbauską 
atvyko iš rajono 5 asmenų ko
misija patikrinti ar klebonas kar
tis ne vogta skarda apdengė baž
nyčios stogą. Komisijos nariai iš

LKB KRONIKA 
BRAZILIJOS 
VYSKUPAM

212 Brazilijos vyskupų balan
džio 18-25 bus susirinkę Itai- 
cy, netoli Sao Paulo, aptarti ruo
šiamos P. Amerikos vyskupų 
konferencijos Puebloj, Meksi
koj, į kurią dedama daug vilčių.

Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybė pasirūpino išversti 
LKB Kronikos 28 nr. straipsnį 
“Lietuvos ir Tarybų Sąjungos 
religinio gyvenimo problemos” 
ir šaukimąsi “užtariančio žo
džio iš savo brolių kitų kraštų 
katalikų vyskupų ir tikinčiųjų” 
ir su atitinkamu lydraščiu įteikė 
ten susirinkusiem vyskupam.

Vienas jų, Belem (Para) arki
vyskupas Alberto Ramos, atsi
liepė tą patį vakarą: “Brazilijos 
Lietuvių Kunigų Vienybei reiš
kiu savo simpatiją ir solidaru
mą; ir pasižadu, kiek tik galėsiu, 

rateliais susibūrę dainininkai 
kėlė lietuviškos dainos posmus į 
medžių viršūnes.

Išvažiuojant pro vartus, akys 
savaime krypo į pievelėj išaugu
sį popiečio saulės apšviestą 
grakštų metalinį kryžių. Grupe
lės žmonių stovinėjo, fotografa
vosi, o kryžius švietė saulės at
spindžiu ir tartum prašė ir žadė
jo lietuviam ir Lietuvai geresnį 
rytojų. Iškilmės ir šventė pasi
baigė, bet kryžius prie Židinio 
pastatų liko, primindamas ir 
kviesdamas visus lietuvius ne
užmiršti, kas esame, ir sugrįžti 
jėgų pastiprinimui bei vilties at
gaivinimui.

Vėliau — plačiau.
Alg. Š.

akies apmatavo bažnyčios stogo 
plotą ir paskaičiavo, kiek išnau
dota tonų skardos. Gąsdino iš- 
kelsią bylą, Nieko nepešę nuvy
ko į Kauno taros bazę ir barė 
sandėlninkus, kam bažnyčiai 
pardavę tokį kiekį skardos.

Iki šiol kunigai iš tarybinės 
valdžios pusės remontų metu 
patiria tik šitokią pagalbą — ba
rimus, dokumentų tikrinimus, 
gąsdinimus ir pan.

apšviesti tuos, kurie viliasi ko
munizmu, ir tuos, kurie nepažįs
ta mūsų brolių lietuvių kančios 
ir tokios ištikimybės pavyzdžio”.

Ir kiti, kaip Sorocabos augzi
liaras Dom Amayry Castan- 
ho, Cuiabos (Mato Grosso) ar
kivyskupas Dom Orlando 
Chaves, atsiliepė, solidarizuo
dami su kenčiančia Lietuva ir 
melsdamiesi, kad “laisvė grįžtų 
spindėti garbingoj Lietuvoj”.

BLK Vienybė nusistačiusi 
skleisti pavergtų mūsų brolių 
balsą plačioj brazilų visuomenėj. 
Literatūros ratelis ir kiti tautie
čiai sutiko versti į portugalų kal
bą L.K. Bažnyčios Kronikos nu
merius. Tik ieškoma mecenatų 
spaudos ir pašto išlaidom.

Etiopijos valdovas pik. Itn. 
Mengistu Haile Mariam pasku
tinį kartą įspėjo Somaliją nerem
ti Ogaden provincijoj veikian
čių partizanų, nes kitaip jis tu
rėsiąs pulti ir pačią Somaliją.

Iš Vinco Kuzmicko straipsnio, 
išspausdinto šių metų Kultūros 
Barų Nr. 2, sužinome apie li
teratūros dėstytojus Vilniaus 
universitete. Bolševikams 1944 
sugrįžus į Lietuvą, Vilniaus uni
versitetas pradėjo veikti tų 
metų lapkričio mėnesį. Istorijos- 
filologijos fakulteto dekanu tada 
pasidarė Kostas Korsakas, o pa
grindiniu lietuvių literatūros 
kurso dėstytoju ir toliau liko 
prof. V. Mykolaitis-Putinas. Po
karyje kai kurį laiką ir Kauno 
universitete dar veikė Filosofi
jos fakultetas, kuriame buvo ir 
lietuvių literatūros katedra. Jos 
vedėju pasidarė Antanas Venc
lova. Tačiau netrukus šis fakul
tetas buvo panaikintas, o Tech
nikos ir Medicinos fakultetai pa
versti savarankiškais institutais. 
Tokiu būdu lietuvių literatūros 
istorijos kursas koncentravosi 
Vilniaus universitete ir dar Pe
dagoginiame Vilniaus institute. 
Marksistinį metodą Vilniaus 
universitete naudojo iš Sovietų 
Sąjungos grįžęs Bronius Prans- 
kus-Žalionis (Vaclovas Anskai- 
tis, 1902-1964) su savo asistente 
Liudvika Lisenkaite. Po B. 
Pranskaus mirties marksistiniu 
metodu vertina lietuvių literatū
ros palikimą Adolfas Sprindis. 
Svarbių lituanistikos dar
bų yra paskelbęs Vilniaus uni
versiteto dėstytojas Jurgis Lebe
dys (1913-1970). Moksline J. Le
bedžio kryptimi eina ir jaunes
nieji universiteto mokslininkai 
Viktorija Daujotytė ir Juozas 
Girdzijauskas, taip pat 
Albinas Jovaišas. Tik V. Myko
laičio-Putino išugdytos jaunos 
mokslininkės Vanda Zabors- 
kaitė ir Irena Kostkevičiūtė 
buvo priverstos iš universiteto 
pasitraukti (dėl prasilenkimo su 
marksistinio metodo reikala
vimais). Tautosakos srityje 
rimtai dirba Donatas Sauka. 
Moksliniame universiteto darbe 
dalyvauja ir Meilė Lukšienė, Pet
rė Česnulevičiūtė, Kostas Do
veika. Šiuo metu ištisinį lietuvių 
literatūros istorijos kursą dėsto 
docentas Vitas Areška. Lietuvių 
literatūros katedra leidžia ir pe
riodinį mokslo žurnalą “Litera
tūra” (išleista 19 tomų), kuria
me skelbiami lituanistų moksli
niai darbai. Nors marksistinis 
metodas ir neleidžia mokslinin
kams būti visai objektyviems, 
bet jau pats dėmesys savai li
teratūrai, ypač praeities literatū
riniam palikimui, yra svarbus 
jaunosios kartos tautiniam sąmo
ningumui.

— Balandžio 17 Šiauliuose 
mirė dramos aktorius Alfonsas 
Dobkevičius, Kauno ir Šiaulių 
dramos teatruose sukūręs apie 
100 ryškių vaidmenų.

— Lietuvos Pionieriaus re
dakcijos premijas už vaikų li
teratūrą laimėjo: pirmąją — A. 
Liobytė už apsakymą “Sunki 
mama”, antrąją — V. Žilinskai
tė už pasakojimą “Pajaco juo
kas”, trečiąją — V. Martinkus 
už pasakojimą “Kilbukas ir Bil
dukas”. Tuojau paskelbtas nau
jas vaikų literatūros konkursas, 
kurio kūrinių įteikimo terminas 
1980 sausio 1. Reikalaujama pio
nieriškos tematikos; pasakojimo 
dydis — apie 15 mašinėle rašy
tų puslapių.

— Dar vienas Lenino pa
minklas Lietuvos miestams. Be
veik visų svarbesnių Lietuvos 
miestų gražiosios aikštės yra už
terštos “leninais” ir “išvaduo
tojų” paminklais. Literatūros ir 
Meno Nr. 16 vėl rodoma grioz
diško Lenino paminklo nuotrau
ka. Paminklą sukūre dail. Na
poleonas Petrulis gražiesiems 
mūsų Druskininkams. Jį statys 
arch. R. Šilinskas. Iš užsienio 
atsilankantiems turistams vieti
niai lietuviai, eidami pro tokius 
primestinius paminklus, apsi
dairę prasitaria: “Jei čia nebu- 
dėtų dieną ir naktį tas sargybi
nis, seniai tie paminklai būtų 
nuskendę upėje”. Nė rafinuota 
prievarta pavergėjui meilės 
įkvėpti negali.

— Balandžio 22, šeštadienį, 
visoje Sovietų imperijoje pa
skelbta 'lenininė šeštadienio 
talka”. Tą dieną visi dirbantieji 

buvo įpareigoti “savanoriškai” 
aukoti savo darbą valstybei be 
atlyginimo (iš tikrųjų ginkla
vimosi stiprinimui ir imperializ
mo plėtimui). Ir tik pamėgink 
nedirbti “savanoriškai”! Gulago 
salynas ir psichiatrinės ligoni
nės ir yra sukurti tiems, kurie 
nesijungia “savanoriškai” į “le
nininę darbo talką”. Ne be rei
kalo ir Gulago salyno stei
gėjo Lenino vardas prikergtas 
prie tos dienos.

— Spaudoje giriamasi, kad 
okupuotoje Lietuvoje esą apie 
40 muziejų, kuriuose yra sutelk
ta ir telkiama daug etnografinės 
ir istorinės medžiagos. Didesnių 
miestų muziejai yra suorgani
zuoti dar nepriklausomybės me
tais. Tačiau dabartiniai muziejų 
tvarkytojai gana dažnai juos mė
gina paversti “raudonaisiais 
kampeliais”, tarnaujančiais tik 
komunistinei propagandai. Ryš
kus tokio muziejaus — “raudo
nojo kampelio” pavyzdys gali 
būti kad ir Kultūros Baruose 
(šių metų Nr. 2) aprašytas Bir
žų muziejus, minint jo 50 metų 
įkūrimo sukaktį. Ten rašoma, 
kad muziejuje sutelkta gausios 
medžiagos apie pogrindinę ko
munistų veiklą “buržuazijos val
dymo metais”, kad čia saugomos 
“relikvijos iš Didžiojo Tėvynės 
karo”, kad daug kalbama apie 
Biržų rajono “išvadavimą”, apie 
žuvusius komunistinius partiza
nus, apie kolchozų steigimą, kad 
muziejuje organizuojamos “le
ninizmo pamokos, politinio švie
timo valandėlės”. Taigi muzie
jai įjungiami į banalią, nudėvė
tą ir įgrisusią sovietinę propa
gandą.

— Okupuotoje Lietuvoje vei
kia valdžios sudaryta komisija 
naujiems tautiniams drabužiams 
projektuoti. Jos pirmininkas yra 
dail. P. Gudynas, nariai — daili
ninkai J. Balčikonis, A. Dauk- 
nienė, G. Fledžinskienė, D. Ma- 
taitienė, R. Songailaitė, O. ir V. 
Vincevičiai. 1977 pabaigoje ši 
komisija Kultūros ministerijai 
pateikė per 800 tautinių ir sceni
nių drabužių eskizų. Tačiau 
spaudoje skelbiamos eskizų 
nuotraukos kelia rimtą rūpestį, 
kad iš naujųjų stilizuotų drabu
žių naikinamas etnografinis lie
tuviškų drabužių pradas, kad sti
lizacija artėja prie slaviškų dra
bužių raštų ir standartų. Matyt, 
tokia yra maskvinių valdovų va
lia! Spaudoje skundžiamasi, kad 
silpna esanti gamybinė bazė, 
kad nepagaminama reikalingų 
medžiagų, kad šlubuoja ir siu
vyklos.

— Jau seniau šioje skiltyje 
minėjome I. Čepienės parašytą 
knygą “Lietuvių liaudies vestu
vių veikėjai”. Dabar tenykš
tėje spaudoje knyga siūloma va
dovėliu civilinės metrikacijos 
darbuotojams, “liaudies tradici

jų tarybų nariams”, vestuvių 
draminių apiegų organizato
riams.

— Aukščiausia sovietinė pre
mija lietuviui mokslininkui. Le
nino vardo premija paskirta Liet. 
Mokslo Akademijos viceprezi
dentui Jurui Požėlai už “sėk
mingą darbą Puslaidininkių fi
zikos institute — už naujo elekt
romagnetinių bangų generavi
mo būdo atradimą”. Atradimas 
esąs labai svarbus radioelektro
nikos moksle. Tuo atradimu jau 
plačiai naudojąsi Maksvos radio- 
fizikos mokslininkai. Atradimo 
autoriai yra J. Požėla, S. Ašmon
tas ir K. Repšas, tačiau premija 
teko tik grupės viršininkui J. 
Požėlai.

— Žymus smuikininkas prof. 
Eugenijus Paulauskas 10 dienų 
koncertavo Ukrainoje: Odesoje, 
Kirovograde, Černovcuose ir 
kitur. Smuikininkas dalyvavo ir 
muzikos festivaliuose — “Buko
vinos pavasaryje”, “Priekar- 
patės pavasaryje”.

— Kauno dramos teatras pa
statė naują Sauliaus Šaltenio 
pjesę “Duokiškio baladės”. Re
žisierius — E. Nekrošius, kom
pozitorius — S. Šiaučiulis, daili
ninkė — N. Gultiejava.

Pr. N.
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Savaitės 
įvykiai

KAIP REAGUOTI?

Prancūzijos organai sulaikė ir i 
perdavė V. Vokietijai iš Jugosla
vijos atvykusį vokiečių teroristą 
Stefan Wisniewski, įtariamą da
lyvavus prekybininko Hanns- 
Martin Schleyer pagrobime ir 
nužudyme.

Prez. Carter aštriai puolė Ku
bos prez. Fidel Castro, kad jis, 
pasidavęs sovietų įtakai, siun
čiąs savo karius į Afriką ir pietų 
Jemeną ir trukdąs pasiekti tai
kingą tarptautinių ginčų spren
dimą. Esą juokinga, kad kai ku
rios valstybės iki šiol Kubą lai
ko neutralia.

Rodezijos vysk. Abel Muzo- 
rewa vadovaujama partija nutarė 
pasilikti Rodezijos pereinamojoj 
vyriausybėj.

Italijos dalinius savivaldybių 
rinkimus laimėjo krikšč. demo
kratų partija, nors komunistų 
partija ir toliau sugebėjo likti 
pagal savo dydį antrąja partija.

Izraelio min. pirm. Begin at
metė Egipto prez. Anwar el- 
Sadat siūlymą vakarinį Jordano 
krantą pavesti Jordanui, o Gazos 
ruožą — Egiptui.

Graikų ortodoksų bažnyčios 
vyskupai apkaltino pasaulio baž
nyčių tarybą, kad ji savo spren
dimuose vadovaujasi tik protes
tantų nuomonėm, nors ortodoksų 
tikinčiųjų skaičius yra toks pat, 
kaip ir protestantų.

Gruzijoj vyksta Helsinkio su
sitarimų vykdymui sekti grupės 
narių Zviad Gamsakhurdia ir 
Merab Ko s tava byla.

Sovietų disidentas Aleksandr 
Podrabinek, pirmasis iškėlęs 
sovietų psichiatrijos piktnaudo- 
jimą prieš politinius kalinius, 
buvo areštuotas. ’

Irane jau kuris laikas vykstan
čius neramumus kelia konserva
tyvi mahometonų sekta, marksis
tai ir Tudeh komunistų parti
jos nariai.

Kinijos komunistų partija pa
reiškė, kad karas su Sov. S-ga 
esąs neišvengiamas ir kad jos 
armija turi būti paruošta puoli
mus atremti.

21 Maskvos žydė surengė de
monstracijas Aukšč. Tarybos pa
talpose, reikalaudamos teisės 
emigruoti, bet buvo policijos 
greit pašalintos.

Prieš keletą savaičių keturių 
programų ribose televizijoj buvo 
rodomas filmas “Holocaust”. 
Šiame filme keliais atvejais lie
tuviai buvo pavaizduoti neigia
moj šviesoj, juos pakaltinant 
žiaurumu žydam, jų naikinimu, 
lietuvių SS dalinių dalyvavimu, 
malšinant Varšuvos sukilimą.

Filmas buvo susuktas naudo
jantis autoriaus Gerald Green 
sukurta apysaka, liečiančia vie
nos fiktyvios žydų šeimos liki
mą. Knyga tik dalinai esanti 
paremta istoriniais faktais. 
Ne kitaip ir su filmu, kuris ne
siekė pilnai dokumentuoti žydų 
genocido ir daugiau ar mažiau 
siekė paveikti žiūrovą propagan
diniu klausimo pristatymu. Dėl 
to filmas sulaukė gana nepalan
kios New York Times ir kai ku
rių žydų bendruomenės vadovų 
kritikos.

JAV LB krašto valdyba savo 
posėdy detaliai svarstė LB vie
netų reikalą reaguoti į filme esa
mus kaltinimus. Nuomone dėl 
reagavimo keliais atvejais pasi
keista ir su Vliko pareigūnais. 
Esama nuomonės, kad šiuo 
metu būtų tiksliausia laiškais 
kontaktuoti šiuos NBC pareigū
nus:

Mr. Robert Mulholland 
President — N.B.C.
N.B.C. — TV
30 Rockefeller Plaza
New York, N.Y. 10020

Mr. Robert Berger
Producer N.B.C. — TV
30 Rockefeller Plaza
New York, N.Y. 10020
Mr. Gerald Greeen
Author “Holocaust”
N.B.C. — TV
30 Rockefeller Plaza
New York, N.Y. 10020

Į R. Vokietijoj vykusią rašy
tojų konferenciją nebuvo pa
kviestas nė vienas disidentinis 
rašytojas.

JAV vyriausybė painformavo 
kongresą, kad ji yra numačiu
si parduoti Japonijai 100 F-15 
karo lėktuvų ir 45 P-3C kovai 
prieš pov. laivus.

Australija pranešė, kad ji yra 
pasiruošusi priimti dar 9,000 
Indokinijos pabėgėlių.

Belgija ir Prancūzija pasiuntė 
į Zairę savo karinių dalinių už
sieniečiam evakuoti. Jie ten 
rado44 užsieniečius nužudytus.

Rašant minėtiem asmenim 
laiškus, iškeltini faktai:

1. Žydų genocido metu Lietu
va buvo nacių Vokietijos oku
puota, ir bet kokie prieš žydus 
išleisti įstatymai ar potvarkiai iš
plaukė iš okupanto kontrolėj 
esančių įstaigų. Lietuvos įstaty
mam negaliojant, atsakomybę 
už prieš žydus nukreiptus veiks
mus neša vokiečių okupacinė 
valdžia.

2. Istorija teigiamai vertina 
žydų ir lietuvių sugyvenimą. Tai 
patvirtina ir pats faktas, kad 
žydų tautinė mažuma Lietuvos 
nepriklausomybės metais nau
dojosi pilna laisve ir teikiamo
mis privilegijomis. Tai vykusiai 
iškelia Encyclopedia Lituanica 
esantis V. Rastenio straipsnis 
apie Lietuvos žydus. JAV LB 
krašto valdyba 1977 pradžioj 
minimą straipsnį išleido atskiru 
atspaudu, jį pavadindama “To- 
wards an Understanding of Lith- 
uanian — Jewish Relations”. 
Kiekviena LB apylinkė minimą 
atspaudą gavo, ir jį siūlom per
skaityti prieš reaguojant dėl 
“Holocaust” esamų tiesos iš
kraipymų.

3. “Holocaust” filmas keliais 
atvejais mini “Lithuanian SS”. 
Reaguojant yra būtina iškelti 
faktą, kad lietuvių tauta ryžtin
gu pasipriešinimu okupantui iš
vengė SS dalinių sukūrimo. Tai 
minima David Littlejohn vei
kale “The Patriotic Traitors, the 
Story of Collaboration in 
German Occupied Europe 1940- 
1945” (Doubleday, N.Y. 1972). 
Autoriaus teigimu, lietuviai, 
lenkai ir graikai nesukūrė SS 
dalinių.

Taip pat šį faktą patvirtina 
George Stein savo veikale “Waf- 
fen SS” (Cornell University 
Press, 1966). Dr. V.S. Vardys 
veikale “Lithuania under the 
Soviets” sėkmingai nušviečia 
faktą, kad vokiečiam net trimis 
atvejais nepavyko pravesti mo
bilizacijos Lietuvoj. Tam stipriai 
priešinosi Lietuvos pogrindis ir 
lietuvių tauta.

4. Reaguojant į “Holocaust” 
filmą, taip pat iškeltinas faktas, 
kad joj išpučiama tai, kas nega
tyvu, ir visiškai nepaminima, 
kas pozityvu. Kodėl buvo pa
miršta Šimaitė, broliai Baubliai, 
dr. K. Žilinskienė ir šimtai kitų 
lietuvių, kurie, rizikuodami savo 
gyvybe, gelbėjo žydus? Kodėl 
pamirštos buv. prezidento K. 
Griniaus, prel. M. Krupavičiaus, 
gen. St. Raštikio intervencijos 
žydų gelbėjime?

Ar vertėtų su protesto laiškais 
eiti į amerikiečių spaudą? 
Atsakymą tenka sąlygoti. Jei eiti 
į amerikiečių spaudą, tai tik su 
gerai išmąstytais, patikrintais 
faktais paremtais, svariais argu
mentais grindžiamais ir pykčiu 
nepersunktais laiškais. Iš patir
ties žinom, kad neapdairūs laiš
kai ne vienu atveju amerikiečių 
spaudoj yra sukėlę priešingą 
reakciją ir tuo iššaukę laiškus, 
dar labiau juodinančius lietuvių 
tautą. Verta įsidėmėti, kad oku
pantas jau eilę metų lietuviam 
tremtiniam siekia prisegti nacių 
kolaborantų etiketes ir ne vienu 
atveju yra panaudojęs amerikie
čių spaudą ir kitas komunika
cines priemones mūsų nieki
nimui.

JAV LB Inf.

APŽVELGTA DISIDENTINIO 
SĄJŪDŽIO VEIKLA

Torine balandžio 27 — gegu
žės 10 vyko jau antra vienerių 
metų būvy Italijoj surengta kul
tūrininkų disidentinio sąjūdžio 
veiklos Sovietų Sąjungoj ir ki
tuose komunistų valdomuose 
kraštuose apžiūra.

Pirmoji plataus masto apžiū
ra ta pačia tema buvo surengta 
praėjusių metų gale Venecijos 
Bienalės rėmuose. Torine vyku
sią apžiūrą taip pat surengė Ve
necijos Bienalės vadovybė drau
ge su Torino dienraščio La Ga-

kuriuose kaltinamieji neturi jo
kios galimybės apsiginti. Disi
dentų internavimas psichiatri
nėmis ligoninėmis, žmonių per
sekiojimas administracinėmis 
priemonėmis yra ne kas kita, 
kaip grubūs krašto įstatymų pa
žeidimai, kuriuos vykdo pati 
Sovietų Sąjungos valdžia.

Vladimiras Bukovskis iš savo 
pusės pažymėjo, jog disidenti
nis sąjūdis Sovietų Są
jungoj nuolat auga ir plečiasi; 
vis daugiau žmonių išreiškia sa-

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

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

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

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

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

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

NAUJAUSIUS 1978 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

Kun. Simono Morkūno sukaktuvinės mišios Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Sioux City, Iowa.

Kun. Simono Morkūno 45 metų kunigystės sukakties pa
dėkos mišios Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Sioux City, 
Iowa. Iš k. vyskupijos kancleris prel. Leonard M. Ziegmann, 
geras kun. S. Morkūno draugas, sekmadieniais talkinąs lie
tuvių parapijai, pasakęs turiningą pamokslą angliškai, su
kaktuvininkas kun. Simonas Morkūnas, vyskupas ordinaras 
Frank H. Gretman, buvęs sukaktuvininko klebonas Carroll, 
Iowa, kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių Katalikų Tar
nybos ir Liet. Religinės Šalpos direktorius, drauge koncele- 
bravęs mišias ir pasakęs įspūdingą pamokslą lietuviškai.

zetta dėl Popolo redakcija.
Apžiūros rėmuose vyko pa

skaitos ir diskusijos apie kul
tūrininkų disidentinį sąjūdį ko
munistų valdomuose kraš
tuose; disidentų dailininkų kūri
nių parodos; pogrindžio spau
dos Sovietų Sąjungoj paroda; 
buvo demonstruojami disidentų 
režisierių sukurti filmai, kuriuos 
sovietų cenzūra yra uždraudusi 
rodyti Sovietų Sąjungos kino 
teatruose.

Ta pačia proga Torine buvo 
surengta Vladimiro Bukovskio 
spaudos konferencija. Trisde
šimt šešerių metų rusas biofizi
kas ir rašytojas, už žmogaus tei
sių gynimą trečdalį savo gyveni
mo praleidęs sovietų kalėjimuo
se ir griežto režimo lageriuose, 
prieš dvejus metus iškeistas į 
Čilės komunistų lyderį Corva- 
laną, pasakojo apie savo išgyve
nimus sovietų kalėjimuose ir 
apie kitų disidentų tragišką būk
lę Sovietų Sąjungoj.

Viešose diskusijose prie ap
skrito stalo, šalia Vakarų poli
tologų, filosofų, istorikų, rašy
tojų, dalyvavo taip pat ir du bu
vę sovietų politiniai kaliniai — 
generolas Petras Grigorenko ir 
biofizikas Vladimiras Bukovs
kis.

Generolas Grigorenko šia pro
ga pažymėjo, kad disidentai So
vietų Sąjungoj ir kituose komu
nistų valdomuose Rytų Europos 
kraštuose yra visi tie, kurie gina 
pagrindines žmogaus laisves ir 
elementariausias pilietines tei
ses. Disidentinį sąjūdį didele 
dalim sukėlė Sovietų valdžios 
vykdomi nuolatiniai krašto 
konstitucijos pažeidimai. Perse
kiojimam išvengti, pažymėjo 
Grigorenko, pakaktų, kad val
džia pilnai vykdytų konstitucijos 
nuostatus. Žmogaus teisių gynė
jam keliami politiniai procesai,

vo nepasitenkinimą asmens lais
vių ir teisių pastoviais pažeidi
mais. Vakaruose yra žinomi tik 
tie disidentai, kurie išdrįsta atvi
rai pareikšti savo protestą prieš 
valdžios savivaliavimą. Tačiau 
yra labai daug kitų žmonių, ku
rie nepritaria valdžios elgesiui, 
kurie trokšta laisvės, bet dar 
nedrįsta viešai pareikšti savo 
įsitikinimų.

Vėlesnėse diskusijose prie 
apskrito stalo, tarp kitų, dalyvavo 
kaip pat buvęs artimas Fidel 
Castro bendradarbis, kubietis 

intelektualas Carlos Faląui. 
Jis plačiai kalbėjo apie Kubos 
revoliucinio sąjūdžio išsigimimą. 
Kubos kalėjimai šiandien, pa
reiškė Faląui, yra prigrūsti po
litinių kalinių, Castro režimo 
priešininkų, kurie yra kalinami 
sunkiai įsivaizduojamose sąly

gose.

STUDIJUOJANČIAM

JAUNIMUI
Vyriausiam Lietuvos Išlais

vinimo Komitetui reikia keleto 
jaunų, darbščių ir gabių bendra
darbių. Kandidatais gali būti 
paskutinės gimnazijos klasės 
moksleiviai ir kolegijų studen
tai, kurie kalba lietuviškai, do
misi istorijos, teisės arba žurna
listikos mokslais ir yra “Nation
al Merit Scholars”, arba buvę 
“Valedictorians”, arba gavę 
aukštą taškų skaičių iš College 
Entrance Examination.

Parinktiesiem kandidatam 
bus pasiūlyta, ką studijuoti, ir 
teikiama lėšų tolimesniam jų iš
mokslinimui. Pareiškimus su 
gyvenimo ir jau atliktų studijų 
aprašymu siųsti: VLIKas (Stu
dijų Komisija), 29 West 57th 
Street, New York, N.Y. 10019.

(Elta)

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

asolino
NENORIAIS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150
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Skubėkime aukoti
Birželio gale ir liepos pra

džioje Toronto mieste, Kanadoje, 
vyksta Pasaulio Lietuvių Die
nos. Šios iškilmės yra sudėtos 
iš trijų didelių įvykių — iš spor
to žaidynių, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo ir dainų 
šventės.

Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės sutrauks per 1000 sporti
ninkų. Jie atvyksta iš įvairių lais
vų kraštų. Iš tolimosios Austra
lijos atvyksta 100 sportininkų. 
Jiem reikia pagelbėti, taip 
65-kiem bus sumokėta kelionės 
išlaidos. Tai sudarys 95,000 dol. 
Likusieji 35 patys susimoka.

Sporto žaidynės prasidės bir
želio 26 ir tęsis 6 dienas. Yra su
daryta plati žaidynių programą, 
pasamdyti specialistai teisėjai, 
pasamdyti geriausi stadijonai, 
plaukimo baseinai. Žodžiu, 
sporto žaidynės praeis pakiliai ir 
jaunimą uždegs sportuoti, palai
kyti lietuvybę.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės penktasis seimas vyks 
Royal York viešbuty. Jis prasi
dės birželio 30 ir tęsis iki lie
pos 3. Delegatai suvažiuoja iš 
viso laisvojo pasaulio. Seimo 
tvarka priderinta prie bendros 
Lietuvių Dienų programos. De
legatai galės sekti ir sporto žai
dynes, ir dalyvauti dainų šven
tėje.

Penktoji dainų šventė bus lie
pos 2 Maple Leaf Gardens salė
je. Salė didžiulė, talpina 16,000 
žiūrovų. Jau pasamdytas simfo
ninis orkestras, kuriam reikės 
sumokėti 2,400 dol., pasamdytas 
ir kitas (estų) orkestras, ku
ris gros maršus.

Dainų šventėje jau užsiregist
ravo 40 chorų su 1027 cho
ristais. Taip pat dalyvaus 80 
kanklininkių. Chorai baigia pa
ruošti repertuarą. Daug kur cho
rai surengė ir koncertus, kur bu
vo atliktas dainų šventės reper
tuaras. Dainų šventė pakels visų 
chorų entuziazmą.

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers
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Ši didelė Lietuvių Dienų pro

grama reikalauja ir didelių iš
laidų. Viso išlaidų pramatyta 
425,052 dol. Tos didelės sumos 
iš bilietų surinkti negalima. Rei
kia specialių aukų. Tad centrinis 
komitetas ir kreipėsi į JAV lietu
vius, kad jie savo auka prisiidė- 
tų prie šių Dienų surengimo. 
Taip New Yorke buvo sudary
tas platus komitetas, kuriam pir
mininkauja prityręs visuomeni
ninkas Aleksandras Vakselis. 
Komiteto uždavinys — surinkti 
50,000 dol.

Komitetas yra pasiuntęs visom 
Lietuvių Bendruomenių apylin
kėm, apygardom reikiamą infor
macinę literatūrą ir aukų lapus. 
Visur buvo prašoma rinkti au
kas.

Tad primename visom Lietu
vių Bendruomenių valdybom, 
kad savo darbą kuo sąžinin
giausiai atliktų. Labai lengva to
kius raštus padėti į šalį ir juos 
visai užmiršti. Tai būtų didelė 
skriauda, jei taip kur padarytų. 
Čia šiame vajuje turi dalyvauti 
visos LB apylinkės valdybos ir 
turi surinkti kuo daugiausia pi
nigų. Surinkę turi tuoj pat atsi
skaityti persiunčiant aukas nuro
dytu adresu. Nedelskime. Auko
kime. Aukokime visi! Ir nedide
lė auka čia labai svarbi, nes tai 
parodo mūsų tautinį susipra
timą.

Stambesnės aukos bus skel
biamos spaudoje ir bus atžymė
tos Lietuvių Dienų leidiny.

Šiuo metu stambiausias aukas 
davė: New Yorko Moterų Vieny
bė — 365 dol., dr. Petras Vi
leišis — 350 dol., dr. Antanas 
Razma — 250 dol. Nemaža suau
kojo atskiros Lietuvių Bendruo
menių apylinkės.

Kviečiame savo auka prisidėti 
ir įvairias lietuviškas organizaci
jas, draugijas, lietuviškas įstai
gas, bankus. Tegu nelieka nė 
vieno, kuris liktų neaukojęs 
šiam svarbiam reikalui. Pasku
bėkime su savo aukom!

Mintys, išreikštos JAV LB 
Vakarų apygardos atstovų su
važiavime balandžio 2 Los An
geles, Calif.

Amerikietiško gyvenimo grei
ta eiga dažnai nesudaro galimy
bės stabtelėti ir iš pagrindų pa
svarstyti tuos užkulisius, kurie 
yra laisvinimo veiksnių nedar
nos priežastim. Būdami pa
skendę besikeičiančių lietuviš
ko gyvenimo ir pasaulinių įvy
kių verpetuose, dažnai esam lin-

AUŠRA
MAČIULAITYTĖ-ZERR

kę laisvinimo veiksnių veiklą 
vertinti asmeniško įsipareigoji
mo ar idėjinio priklausomumo 
mastu. Priremti į kampą, ne 
vienu atveju veiksnių nesutari

Maloningoji Dievo Motina. Lietuvių liaudies skulptūra iš 
Darbėnų apylinkės, Kretingos apskrities.

LAISVINIMO VEIKSNIŲ 
KONSOLIDACIJA

mus apibūdinam vienu sakiniu: 
“Visi trokšta garbės — visi nori 
būti išeivijos vadais”. Problema 
tačiau yra komplikuotesnė. Šio
mis įvadinėmis mintimis pa
žvelkim atviromis akimis į JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos esa
mus tarpusavio skirtumus.

Prieš detaliau liečiant ALTos 
— LB nesantaikos šaknis, nau
dinga žvilgtelėti į dabartinę Lie
tuvos politinę padėtį. Nereikia 
būti ekspertu, kad suprastumėm 
jos sunkumą. Laisvųjų pasaulio 
tautų ausys yra kurčios paverg
tųjų šauksmui. Jungtinės Tautos, 
kurių charta iškilmingai dekla
ruoja žmogaus ir tautų teises, 
Tautinės Kinijos pašalinimu dar 
kartą įrodė savo egzistencijos 
silpnumą, Jos liko tik forumu 
skleisti komunizmui palankią 
propagandą. Vakarų pasaulio 
valstybių politika sunormalinti 
santykius su Sovietų Sąjunga 
aplenkia Pabaltijo kraštų proble
mą. Helsinkio konferencijos su
tarimais okupantui buvo paleng
vinta Pabaltijo valstybes valdyti, 
pasisakant už sienų keitimą tik 
taikiu būdu. Belgrado konferen
cijoj kapituliuota Sov. Sąjungai, 
iš konferencijos komunikato iš
braukiant “žmogaus teisių” pa
minėjimą.

Ne geresnės padėties esama ir 
lietuviškame išeivių gyvenime. 
Mūsų diplomatinės tarnybos su
dėtis, metam slenkant, skaičium 
mažėja. JAV valstybės depar
tamentui suradus patogią formu
lę — Lietuvos atstovavimo klau
simą išspręsti mūsų diplomatų 
natūralia mirtim, esam pastatyti 
prieš faktą, kad po dešimt ar 
dvidešimt metų galim nebeturė
ti Lietuvos valstybės atstova- 
vimo. .

: \ Laisvinimo veiksnių reikalai 
ne geresnėj padėty. Jaunų ir pa- 
jėgių asmehų į laisviftiirio darbą 
pasitelkimas darosi vis proble- 
matiškesnis. Veiksnius sudaran
čių asmenų amžiaus našta atsi
liepia į veiksnių darbingumą. 
Ima trūkti ištvermės įgyvendinti 
idėjom, veikla turi tendencijos 

virsti vien reprezentavimu. Sie
kiant savo grupės-partijos atsto
vavimą išlaikyti nepažeistą, 
kovojama už išimtinę teisę vie
niem dirbti laisvinimo darbą, ir 
tuo užkertamas naujam veiks
niui ar nepartiniam asmeniui 
kelias į politinę Lietuvos laisvi
nimo veiklą. Kalbama apie teisę 
vadovauti, apie pasenusių būtų 
ir nebūtų susitarimų išlaikymą, 
lyg rūpinimasis Lietuvos reika

lais būtų ne visų lietuvių ir jų 
organizacijų darbas ir pareiga.

Esama tačiau ir pragiedrulių. 
Žvelgdami į kenčiančią tautą, 
matom ją okupanto varginamą ir 
prievartaujamą, bet gyvą ir lais
vės trokštančią. Džiaugiamės 
pavergtųjų lietuvių noru išlikti 
tauta. 18 okupacijos metų lieju
si partizanų kraują už laisvę, 
šiandien tauta prieš pavergėją 
kovoja tautiniu sąmoningumu, 
dvasiniu ir kultūriniu pranašu
mu.

Visa tai suminėta, siekiant, 
kad ALTos ir LB problema būtų 
svarstoma, atsižvelgiant į esamą 
padėtį tiek Lietuvoj, tiek ir iš
eivijoj. Tuo pačiu motyvu turėtų 
būti prieita ir prie susitarimo.

Žvilgtelėkim trumpai į šių 
dienų pagrindinius oponentus 
—ALTą ir LB. Altą gimė 1940 
Lietuvai netekus nepriklau
somybės. Noras Lietuvai padėti 
atgauti nepriklausomybę buvo 
akstinas bendram darbui ap
jungti anksčiau geru sugyve
nimu nepasižymėjusias srovi
nes grupes. Tuometinis ALT os 
autoritetas susidarė iš 1943 Pitts- 
burghe Amerikos lietuvių kon
greso suteiktų jai įgaliojimų at
stovauti išeivijos lietuviam JAV 
valdžios sluoksniuose. ALTos, 
anot dr. A. Budreckio, mandatas 
nebuvo tada absoliutus — tauti
ninkai ir jų šalininkai veikė efek
tingai atskirai. ALTos autorite
tui ypač padėjo tas faktas; kad 
ilgus metus jos prieky stovėjo 
didžiųjų išeivijos laikraščių re
daktoriai. Tokiu būdu buvo jiem 
lengva susitvarkyti su ALTos 
kritikais ir retkarčiais viduj pa
sireiškiančia opozicija.

ALTai paneigti laimėjimus 
būtų netikslu. Kreditai priklauso 
už tai, kad JAV tada nepripa- , 
žino Lietuvos , inkorporacijos į / 
Sov. Sąjungą, už veiklą prave-r . 
dant DP emigracijos įstatymą, 
už teiktą pagalbą Kersteno ko
mitetui, vykdant kongresinį ap
klausinėjimą dėl Pabaltijo 
valstybių aneksijos. Negalima 
tačiau paneigti, jog, laikui bė
gant ir ALTos vadovam pir
mūnam senstant, jos veikla ėmė 
silpti ir pasidarė vienkartiniu 
nuvykimu Vasario 16-osios 
proga į Washingtoną Lietuvos 
aneksijos nepripažinimo pareiš
kimui parsivežti. Atsirado ALT
os veiklai sunkumų, JAV perei
nant nuo šaltojo karo į detentės 
politiką.

(Bus daugiau)

9
Kitą dieną išsigiedrino. Kai 

atsikėliau, dangus buvo mėly
nas, be jokio debesėlio, ir sene
lis jau buvo atramstęs į obels 
šakas dvejas kopėčias. Vienas 
dideles atrėmęs į pat viršūnę 
sau, kitas mažesnes į šonan nu
svirusią šaką man. Po pusryčių 
tuoj ir išėjom. Senelis, didelį 
krepšį pasiėmęs, įlipo aukštai, o 
man parodė, kaip skinti nuo že
mesniosios.

Ant kopėčių pasilipus, buvo 
daug toliau matyti, ir aš valan
dėlę dairiausi į visas puses. Se
nelis jau lipo žemyn su pilnu 
krepšiu, o aš vis tebesidairiau ir 
klausinėjau, kas ten ir dar kas 
ten. Tik gerai iŠsidairiusi, pradė
jau skinti ir aš. Senelė atsinešė 
suoliuką ir, ant jo pasistodama, 
skainiojo nuo žemųjų šakų.

Saulei besukant į pietus, ant 
obels nebe kas bebuvo ir likę, 
bet senelis norėjo nuskinti ir 
tuos. Jis statinėjo kopėtėles, o 
aš laipiojau dar nuskinti užsili
kusius. Kur po vieną, kur po du 
ar tris. Kai kurios šakos buvo 
plonos, tai senelis, atsinešęs ilgą 
medinę šakę, prilaikydavo kopė
čių viršų, kad nenulėkčiau že

myn su visa šaka. Senelė barė
si. Sakė: “Tu dėl tų kelių obuo
lių mergaitei sprandą nusuksi.” 
Bet man patiko. Senelio prilai
koma, būčiau kažin kur lipusi. 
Nors ir į bažnyčios bokštą.

Kai dairiausi dar daugiau 
obuolių, senelis pasakė:

— Užteks. Tie vienas po kito 
nukris. Galėsi atbėgus pasi
rinkti. Pamatysi, nukritę bus 
skanesni negu skinti. Galėsi pa
sirinkti net nuo sniego.

— Ar galiu lipti didžiosiom 
kopėčiom ligi pat viršūnės? — 
savo rėžtu paklausiau.

— Kad ten obuolių nebėra.
— Yra. Žiūrėk, vienas, du, trys, 

keturi, — ėmiau skaičiuoti.
— Tegu tie sau laukia vėjo. 

Jeigu aš nepasiekiau, nepasieksi 
ir tu. Mano rankos daug ilges
nės. Jeigu netiki, pasimatuokim.

Ir be matavimosi žinojau, kad 
jo daug ilgesnės. Ne dėl obuo
lių norėjau ir lipti. Norėjau pasi
dairyti iš viršaus. Garsiai nesa
kiau, bet galvojau, kad pro miš
ko viršūnes gal ir bažnyčios 
bokštą pamatysiu. Be to, ką tik 
atėjo Saliamutė, pamiškinių 
Liaudų kampininkė. Ji graužė 

kaip geležis kietą obuolį ir vis 
patyliukais kažin ką šnibždėjo 
senelei. Ji mokėjo pasakų ir 
daug kitokių juokingų istorijų. 
Tikėjau, kad senelė pakvies ją 
kartu užkąsti priešpiečių, o prie 
stalo ji visada užVeda kokią į- 
domią šneką. Kartais papasakoja 
tik man vienai ką niekur kitur 
negirdėta. Norėjau ir jai pasiro
dyti, kad nebijau į pačią obels 
viršūnę įsikarti.

— Ar galiu, seneli? Sakyk, kad 
galiu, — neatleidau.

— Lipk, jau lipk. Tik žiūrėk, 
kur kojas dedi.

Man dviejų leidimų nerei
kėjo. Pašokau ir kone tekina 
kabaravausi aukštyn. Kopėčios 
linksėjo, ir arti viršūnės ėmė 
darytis taip, lyg jau reikėtų su
stoti ir mėginti grįžti atgal. Jei 
ne Saliamutė, gal ir būčiau grį
žusi. Bet ji stovėjo apačioje ir 
šnekėjo:

—- Tik jūs žiūrėkit! Tiktai žiū
rėkit! Ta mergaitė kaip miške 
augusi, kaip voverėlė. Ką tik 
stovėjo čia, ir, žiūrėk, jau viršū
nėje.

Girdėjau kiekvieną žodį, bet 
atsisukti pažiūrėti trūko jėgų. 
Drebančiom rankom griebdama 
skersinius, lipau ligi pat viršaus, 
kol pasiekiau riešo storumo 
obels viršūnę ir įsikibau į ją 
taip smarkiai, kad net rankos ba
lo. Bet iš čia buvo daug toliau 
matyti, negu nuo trumpųjų. Ma
čiau net vieškelį.

— Ar toli matai? — klausi
nėjo Saliamutė.

— Matau vieškelį. Kažin kas 
važiuoja. Vienas, du, trys. Pen
ki vežimai važiuoja. Anapus krū
mų ant kalniuko būrys karvių. 
Pakluonėse daug žąsų.

— Tai Bindoko turbūt, — pra
šneko ir senelė, kuriai mano li
pimas buvo visiškai kvapą už
ėmęs.

Kai ėmiau šnekėti, ir viršū
nėje būti darėsi nebe taip bai
su. Pasisukau pažiūrėti į žemai 
stovinčius. Saliamutė su senele 
buvo galvas užvertusios. Jos 
man atrodė tokios pat trumpos, 
kaip žmonės, kuriuos matyda
vau iš savo balkono mieste. 
Tik tenai nebuvo baimės, kad 
nukrisi praeiviams ant galvų. 
Kai mama nematydavo, net per 
tvorelę persisverdavau, kad ga
lėčiau pamatyti praeinančių pa
kaušius. Senelis buvo visiškai 
apačioje ir abiem rankom laikė 
kopėčias. Nuo to man dar drą
siau pasidarė. Vieną ranką palei
dau nuo obels viršūnės, prisi
dengiau nuo saulės ir ėmiau 
žvalgytis į miško pusę. Anapus 
miško viršūnių rymojo balti de
besys, bet bažnyčios bokšto nie
kur nebuvo matyti.

— Nematyt, — pasakiau.
— Ko nematyt? — veidą į 

viršų pakėlė senelis.

— Bažnyčios. Aš maniau, kad 
iš taip aukštai nors bokštą ma
tysiu.

— Kur tu matysi per Barsuky- 
ną. Barsukynas ant kalno, ir dar 
kokios eglės ant jo auga. Kad 
dešimt tokių kopėčių sudėtum, 

tai gal ir matytum. Ar dar ligi 
soties neprisidairei?

— Dar ne, seneli. Dar ne vis
ką mačiau ir šiapus miško. Te
nai, — parodžiau pirštu, — ma
tau tris karves. Viena juodmargė, 
dvi žalos.

— Tai Pusnelio. *
— Du arkliai stovi galvas su

kryžiavę. Kodėl arkliai galvas 
kryžiuoja?

— Taip jie gali vienas kitam 
nugaras pakasyti.

— O ten iš miško išbėgo vai
kas. Bėga tiesiai į mūsų pusę. 
Išgriuvo. Tiesiai ant pilvo, — 
susijuokiau. — Atsikėlė ir vėl 
bėga. Bėga ir vis pasižiūri atgal. 
Gal vilkas atsiveja?

— Iš kur tas vilkas čia atsi
ras?

— Mergaitė. Dabar tikrai ma
tau, kad mergaitė. Bėga tiesiai 
pas mus. Sustojo, atsisukus pa
žiūrėjo į mišką, ir vėl bėga. 
Jau nebetoli tvoros.

— Eik, motin, pažiūrėti, kas 
ten atbėga. Gal kas atsitiko. Tik 
kad iš tos pusės nėra nė kam. 
O tu gal jau lipk žemyn, — 
pakėlė galvą į mane, bet man to 
sakyti nebereikėjo, aš ir taip 
jau ritausi žemyn. Ir aš norėjau 
pažiūrėti.

Kai nuo kokio trečio skersinio 
nušokau į senelio glėbį, senelė 
su Saliamutė jau ėjo trobų link. 
Senelio paleista, jas pasivijau ir 
pralenkiau. Įbėgus kieman, iš 
už namo kampo kyštelėjo galva 
ir vėl atgal pasitraukė. Pama
čiau tik juodus išdrikusius plau

kus ir dideles akis. Veido ne
beatsimenu, bet akis tikrai ma
čiau, nes jos buvo tokios, kad 

mane sustabdė vietoje. Aki
mirksnį stabtelėjusi, ėmiau iš 
lengva eiti prie trobos kampo. 
Nugara į trobos galą atsišlieju
si, stovėjo mergytė. Visiškai 
smulkutė, basa, pamėlusiais vei
dais, prasižiojusi gaudė orą.

— Eik čia, nebijok, — pasa
kiau.

Ji žiūrėjo tiesiai į mane, bet 
iš vietos nejudėjo.

— Eikš, niekas tau nieko ne
darys, — šnekėjau, žengusi kokį 
žingsnį artyn.

— O Jėzau, Rivkutė! Iš kur tu 
čia dabar? — už nugaros sušuko 
Saliamutė, prabėgo pro mane ir 
atsitūpė prieš mergaitę.

— Rivkute, vaikuti tu mano, 
tikrai tu čia ne iš gero. Kur 
mamytė?

— Vokiečiai pagavo, — vis 
dar orą tebegaudydama, pasakė 
mergaitė, pravirko balsu ir su
kniubo į Saliamutės glėbį.

Senelė atsistojo šalia manęs.
— Kieno ji? — paklausė.
Saliamutė pasuko galvą į«, 

mūsų pusę.
— Giršienės. Tada nuo sušau

dymo ištrūko, o dabar, J ūdai pra
keiktieji, ir pagavo. Lyg jau Die
vo danguje nebebūtų, kad žmo
gui žemėje vietos nebėra! Argi 
žydas tai jau nebe žmogus?

Ji tebelaikė verkiančią mer
gaitę prie savęs priglaudusi, o 
ašaros ir jai pačiai srovėjo per 
veidus.

(Bus daugiau)
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JAU PENKIOLIKTĄJĮ KARTĄ
BUVO SUVAŽIAVĘS LIETUVIŲ FONDAS

XV-asis visuotinis Lietuvių 
Fondo narių suvažiavimas įvyko 
gegužės 6 Jaunimo Centre, Chi- 
cagoj.

Lietuvių jėzuitų koplyčioj 
buvo atlaikytos pamaldos už mi
rusius Fondo narius.

Suvažiavimo posėdį atidarė LF 
tarybos pirmininkas dr. G. Balu- 
kas. Jis apgailestavo, kad 1300 
Fondo narių jau iškeliavo am
žinybėn. Vidurinė ir jaunesnioji 
karta turės užpildyti jų eiles. 
Fondo kapitalas neturi sustoti 
augęs; jis turi pasiekti du ir vė
liau tris milijonus dolerių.

Turiningą invokaciją perskai
tė valdybos ir tarybos narė M. 
Remienė.

žaus pelno. 1977 buvo rekordi
niai metai. Pajamos pakilo 40 
proc., palyginus su 1976.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. K. Ambrozaitis pareiš
kė, kad 1977 buvo derlingi. 
Buvo gauta 7.52 proc. pelno. Tai 
sudarė 99,699 dol. Atskaičius 
administracines išlaidas, skirsty
mam liko 74,523 dol.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė A. Šantaras. “Kontrolės 
komisija rado, kad LF finansinis 
stovis, operacijų rezultatai ir at
skaitomybės pozicijų pakitimai 
metų gale yra tikri, teisingi ir 
paremti pateisinamais doku
mentais.”

Leidinio “Lietuvių Fondas” 
reikalu pranešimą padarė dr. A. 
Razma. Pik. A. Rėklaičiui mirus, 
leidinio technikinius reikalus 
tvarko K. Girvilas. Informacijos 
šiam leidiniui priimamos iki 
metų pabaigos. Jam leisti sutelk
ti 12,000 dol. laikomi atskirai.

valandėles; 4) prašo LB švieti
mo ir kultūros tarybas pateikti 
ilgametį darbų planą.

Rezoliucijas priimti pasiūlė P. 
Turūta. Atsirado 4 balsai prieš. 
Nubalsuota priimti.

Z. Juškevičienė pasiūlė pri
imti rezoliuciją, kuria “Fondas 
nusiimtų gėdą, kad jis paremia 
komunistinę ir pornografinę 
spaudą bei literatūrą”. Dr. G. 
Balukas paaiškino, kad Fon
das skiria 1,000 dol. Rašytojų 
draugijai metinei premijai. Ra
šytų dr-ja sudaro vertintojų ko
misiją, ir komisija paskiria pre
miją. Z. Juškevičienės pasiūlyta 
rezoliucija balsavimo būdu 
buvo atmesta.

-o-
Lietuvių Fondo suvažiavimas 

baigtas visiem sugiedant Lietu
vos himną.

Suvažiavimo metu ant sta
liukų prie sienos buvo įrengta 
spaudos ir LF veiklos parodėlė. 
Ten buvo gražiai įrėmintas raš
tas, kviečiąs visus būti LF na
riais, mirusiųjų LF narių sąra
šas, įvairios lietuviškos knygos, 
LF išleisti jubiliejiniai meda
liai ir LF leidinio narių nuo
traukų albumai.

Sekmadienį Tėviškės evan
gelikų — liuteronų parapijos 
bažnyčioj atlaikytos pamaldos 
už mirusius LF narius, o vakare 
per “Lietuviai Televizijoj” pro
gramą buvo perduoti vakarykš
čio suvažiavimo vadovybės pasi
sakymai, vadovaujant M. Len
kauskienei.

A. Gn.

MIRĖ DAIL. JONAS RIMŠA

Pranešimų diskusijos
Lietuvių Fondo darbuotojam 

padarius pranešimus, vyko dis
kusijos. Pirmininkavo dr. J. V 
Valaitis. Į diskusijas buvo įsi
jungę B. Genčiauskas, J. Ku
čėnas, V. Zalatorius, V. Ka- 
mantas, K. Barzdukas, P. Žel
vys, V. Prūsas, A. Juodvalkis, G. 
Janula, Marma, Baleckas, Vid
mantas ir kiti. Pranešimai, 
dviem susilaikius, buvo priimti.

Registracijos komisijos vardu 
pranešimą padarė K. Barzdukas. 
Jis pateikė suvažiavime dalyva
vusių narių skaičių. Dalyvavo 
122 nariai su 3,696 balsais.

Pavėluotai atvykusi konsule J. 
Daužvardienė nuoširdžiais žo
džiais pasveikino suvažiavimą. 
Ji kvietė lietuvius imti pavyz
dį iš žydų, kurie, Izraelio min.

Prezidiumas ir komisijos
Suvažiavimo prezidiuman 

buvo pakviesti dr. K. Ambrozai
tis, M. Remienė ir dr. J. Valai
tis; sekretųriatan — S. Kuprys ir 
A. Rūgytė. Suvažiavimo pirmi
ninko-pareigas perėmęs dr. K. 
Ambrozaitis prisiminė tik ką 
mirusį LF tarybos ir pelno 
skirstymo komisijos narį prof. J. 
Puziną, prieš metus mirusį pik. 
A. Rėklaitį ir kitus mirusius Fon
do narius. Jie buvo pagerbti at
sistojimu.

Dr. K. Ambrozaitis pasidžiau
gė matydamas suvažiavime tuos 
narius, kurie dalyvavo ir pir
muose LF suvažiavimuose.

Konsulei J. Daužvardienei ne
galėjus laiku atvykti į suvažiavi
mą, pirmasis pasveikino PLB 
pirm. inž. Br. Nainys. Sveikin
damas paminėjo, kad, kaip PLB 
pirmininkas šioj kadencijoj, 
sveikinąs LF suvažiavimą pas
kutinį kartą.

JAV LB krašto valdybos vardu 
suvažiavimą sveikino LB švieti
mo tarybos pirm. Br. Juodelis.,
Dėkojo LF už paramą, teikiamą pirm. Beginui atsilankius, sudė

jo 14 milijonų ir daugiau dole
rių. , .

Šešių tarybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai

Nominacijų komisijos pirm. 
S. Baras komisijos vardu į ta
rybą pasiūlė šiuos kandidatus; 
M. Remienę, P. Kilių, dr. K. 
Ambrozaitį, J. Timkevičių, V. 
Naudžių, J. Vaznelį, dr. V. Tau
rą ir dr. Remeikį. Suvažiavi
mas dar pridėjo V. Prūsą ir R. 
Holiušą. į kontrolės komisiją 
— A. Santarą, P. Indreiką, P. 
Turūtą, o suvažiavimas — Z. 
Juškevičienę.

Pravedus balsavimą, buvo 
pietų pertrauka. Suvažiavimo 
dalyviai Jaunimo Centro kavi
nėj pasisotino D. Kurauskienės 
pietumis. Kas norėjo, atsigaivi
no prievaizdos A. Vaičaičio bu
fete. q

Po pietų vyko atskirų vieto
vių pranešimai. Juos padarė M. 
Lenkauskienė iš Clevelando ir 
Ohio valstijos, V. Kutkus iš Det
roito ir P. Turūta iš Grand 
Rapids. O. Zailskienė per
skaitė kun. A. Bernatonio, gyv. 
V. Vokietijoj, laišką, kuriame 
prašo Fondą paremti Vasario 16 
gimnaziją.

Po pranešimų vyko klausimai 
ir sumanymai. Į juos buvo įsi
jungę A. Marma, dr. K. Ambro
zaitis, V. Kamantas, Z. Juškevi
čienė ir kiti. .

lituanistiniam švietimui ir 
kitiem uždaviniam.

Raštui suvažiavimą sveikino 
Lietuvoj atstovas VVashingtone 
dr. S. Bačkis, ALT pirm. dr. K. 
Bobelis, LB Vidurio vakarų apy
gardos pirm. K. Laukaitis ir East 
Chicagos apylinkės vardu R. Va- 
liuška. Praėjusio metinio suva
žiavimo protokolą perskaitė jau
nosios ka^os atstovas S. Kuprys.

Į komisijas pasiūlyti šie asme
nys: registracijos-mandatų — K. 
Barzdukas, K. Girvilas, A. Karei
va, Mažrimas, Šležas, P. Želvys,

į — S. Baras, 
lačkauskas, S. Raucki-

Žolynas; įnominacijų 
prof. J. Račkauskas, 
nas; balsų skaičiavimo — J. Ku
čėnas, dr. M. Vygantas, P. So
deika ir kiti; ręzoliucijų-nutari- 
mų — V. Kamantas, V. Kutkus, 
M. Lenkaįuskienė, V. Naudžius; 
spaudos —VI. Būtėnas, D. Biels- 
kus, B. Brazdžionis, A. Juodval
kis, St. Juškėnąs, J. Kaunas, P. 
Petrutis, kun. J. Prunskis, A. 
Grinius ir V. Noreika.

LF darbuotojų pranešimai
Po oficialiosios dalies pirmi

ninkavimą perėmė M. Remie
nė.

LF tarybos pirm. D.R. G. Balu
kas savo pranešime pasidžiau
gė, kad į LF vadovybės eiles 
jungiasi ir išeivijos jaunesnioji 
karta, kuri gyvena tomis pa
čiomis mintimis ir tuo pačiu 
tikėjimu, kaip ir LF kūrėjai — 
meilė lietuviškam žodžiui, dai
nai, mokslui, knygai ir meilė 
mūsų žemei Lietuvai.

Valdybos sekretorius-iždinin- 
kas K. Barzdukas pranešė, kad 
XV-ojo suvažiavimo metu 
LF įnašai pasiekė 1,505,538 
dol. sumą.

Valdybos pirmininkas dr. A. 
Razma savo pranešime palietė 
tuos laikus, kai LF buvo kuria
mas ir žengė savo pirmuosius 
žingsnius. Dabar Fondas pa
siekė pusantro milijono dolerių 
kapitalą. Į jį įsijungė beveik 
4,500 narių. Lituanistiniam švie
timui, moksliniam darbam, jau
nimo veiklai ir kitiem uždavi
niam jis jau paskyrė pusę mili
jono dolerių.

Pirmininkaujanti M. Remienė 
dabar priminė, kad šio suvažia
vimo proga į Fondo iždą įplau
kė 3,650 dol.

Rinkimų rezultatai
J. Kučėnas paskelbė rinkimų 

rezultatus. Į LF tarybą išrinkti 
balsų dauguma šie asmenys: P. 
Kilius, dr. K. Ambrozaitis, M. 
Remienė, J. Vaznelis, dr. V. 
Tauras, inž. V. Naudžius. Kan
didatai: dr. T. Remeikis, inž. 
J. Rimkevičius, V. Prūsas ir R. 
Holiušas.

Į kontrolės komisiją išrinkti 
P. Turūta, A. Šantaras, P. Ind- 
reika ir kandidatu Z. Juškevi
čienė.

Paskelbus rinkimų rezultatus, 
suvažiavimas plojimais pasvei
kino išrinktuosius ir kandidatus.

Investavimo komisijos pirmi
ninkas P. Kilius džiaugėsi, kad 
iš Fondo investavimų gauta gra

Priimtos rezoliucijos
Inž. V. Kutkus perskaitė re

zoliucijų komisijos suredaguotas 
rezoliucijas: 1) Suvažiavimas. 
dėkoja LF vadovybei už sėk
mingai dirbamą darbą; 2) dė
koja LF vadovybei už vieningą 
darbą; 3) prašo Fondą stambiau 
remti lietuvių spaudą ir radijo

“DIDŽIOJI ILIUZIJA” —
pirmasis toks veikalas lietuvių kalba

P. CELIEŠIUS

(tąsa iš praeito nr.)

nę pareigą rūpintis ir kitais. To- 
reikalauja artimo meilė.

Svarstydamas gaminių kainų 
problemą, VI. Juodeika pateikia 
marksistų teiginį: “Komunizmas 
neišvengiamai turės ateitį dėl 
nepaprastai padidėjusio darbo 
našumo proletariato diktatūros 
metu, nes žmonės bus įsitikinę, 
kad jie dirba sau. Gamybos 
dydis bus išplėstas keleriopai, 
nes gamyba bus planingai ir ra
cionaliai tvarkoma...be turto 
eikvojimo, kaip tai būna kapita
listinėje sistemoje” (534 ir t.). 
Leninas'mano, kad: “Naujas ko
munistinis žmogus bus sociali
nis žmogus, saugojantis visų 
bendrąją nuosavybę ir gerovę” 
(535). Marksistai todėl tiki, kad 
dėl pagerėjusio žmogaus ir mil
žiniškai išplėstos gamybos bei 
gaminių gausybės atpigs prekės 
ir todėl komunistinis žmogus ga- 

' lė-s gyventi laimingai.
F

Kritiškai žvelgdamas į šią 
marksistų svajonę, VI. Juodeika 
teigia, kad nei to svajoto gamy-

Los Angeles, Calif., gegužės 
13, šeštadienį, 3 v.r. mirė daili
ninkas Jonas Rimša, pagarsėjęs 
savo Pietų Amerikos egzotinių 
kraštų vaizdavimu.

Buvo gimęs 1903 rugpiūčio 
20 Svėdasuose. Gimnaziją lankė 
Kaune ir Charkove, kur lygia
grečiai lankė ir meno mokyklą. 
Į Lietuvą grįžo 1920. Tėvas 
Kaune atidarė siuvyklą ir ėmė 
garsėti, kaip geriausias Kauno 
siuvėjas. Jis norėjo, kad ir sūnus 
įsitrauktų į jo amatą ir išplėstų 
jį. Sūnų 1924 išsiuntė mokytis 
į Vieną. Ten jis sąžiningai mokė
si siūti, bet laisvu laiku lavino
si dailės srityje. 1925 grįžo į 
Kauną su diplomu ir tėvui pa
reiškė, kad siuvėju jis nebūsiąs, 
nes esąs gimęs būti dailininku. 
, Tėvas buvo nepatenkintas, 

laikė jį lengvabūdžiu, bet sūnus 
vis tiek atsisveikino su tėvu ir iš
vyko į Paryžių. Čia jis lankė mu
ziejus, papildė savo meno žinias.

Paryžiuje jį paveikė dailinin
kas Gogenas, kuris, metęs viską, 
buvo išvykęs į Tahiti salą ir su-

bos išplėtimo, nei gaminių gau
sybės neįvyks, nes: “Iš patyrimo 
žinoma, kad valstybinė pra
monė, lygioms sąlygoms esant, 
niekada negali išlaikyti varžybų 
su privačia pramone, nes pasta
rosios našumas ir gaminių koky
bė visada aukštesnė ir kainos že
mesnės, negu valstybinėje pra
monėje. Tai patvirtina įvairūs 
valstybiniai monopoliai, ypač 
komunistinės Rusijos ūkinis mo
nopolis” (535). “Komunistinėje 
Rusijoje naujoji socialinė sąžinė 
neišsivystė. Darbo našumas nu
krito ligi pasibaisėtinai žemo 
laipsnio” (536). Dėl neraciona
laus darbo organizavimo ir dar
bo našumo sumažėjimo komu
nistinės Rusijos darbininkų yra 
“labai maži uždarbiai, kurie 
nesudaro nė dešimtosios JAV 
darbininkų uždarbio dalies.

(Bus daugiau)

BATUNAS VĖL LANKO 
JUNGTINES TAUTAS

Marksas apkaltino kapitalis
tus, kad “kapitalistinėje santvar
koje darbininkas negauna pilnos 
savo darbo vertės, — taip per
teikia Markso mokslą Vi. Juo
deika. — Kapitalistas pasiima 
viršvertę arba pelną, kurį jam 

uždirbo darbininkas” (690). Kri
tiškai vertindamas šį Markso 
mokslo teiginį, VI. Juodeika įro
do, kad kapitalistinėje san
tvarkoje darbininkas yra geriau 
aprūpintas negu komunistinėje,' 
kad, suvisuomeninus nuosavy
bę, dirbantieji neturi intereso 
stengtis dirbti, kad komunistinė
je santvarkoje labai išsiplėtęs 
biurokratiškumas ir neteisingu
mas, kad aukščiausieji ūkio pla
nuotojai visokiems viešiems rei
kalams per daug nuskaito nuo 
darbininko uždarbio, kad darbi
ninkai, dirbdami ne sau, bet 
bendrajam daugumos gėriui, 
nėra suinteresuoti darbo našu
mu, gaminių kokybės prana
šumu, pirkėjų patenkinimu, to
dėl nukenčia bendras visų gėris. 
Darbininkų poreikiai nėra pa
tenkinami, ir jų gyvenimas yra Šiais metais naujai persitvar- 
daug skurdesnis negu kapitalis
tinių kraštų santvarkoje (plg. 
690-692).

Didžiausia Markso ir Engelso 
iliuzija yra įsitikinimas, kad pil
nutinio komunizmo santvarkoje 
žmonių gerovė pasieks tokį 
laipsnį, jog kiekvienas jos gy
ventojas galės laisvai pasiimti 
visko, kiek tik jis panorės (550), 
nes bus vadovaujamasi sociali
nės ekonomijos dėsniu: “Iš 
kiekvieno pagal jo sugebėjimą, 
ir kiekvienam pagal jo porei
kius” (534). “Kiekvienas tik no
rės dirbti ir daugiau padaryti, 
nes žinos, kad jis dirba visu
mai, o tuo pačiu ir sau pačiam, 
o ne keliems išnaudotojams” 
(533). Šį Markso mokslinės siste
mos teiginį Vi. Juodeika vadina 
stačiai ne mokslu, o poezija: 
“Bet tai yra gryna Markso poe- 

'zija” (534).
“Markso visuomeninis idea

las, — sako VI. Juodeika, — iš
ėjo perdėm utopinis, neturįs tik
rovės pagrindo. Visuomenė gali 
tobulėti ir gali progresuoti, bet 
ji niekada nepasieks to idealo, 
kad visi žmonių norai ir visi jų 
poreikiai būtų patenkinti. Žmo
nių pageidavimai ir jų troški
mai yra neriboti, o gaminamų 
gėrybių kiekis yra ir visada bus 
ribotas” (t.p.). Jis pabrėžia taip 
pat, kad nuosavybės pajautimas 
priklauso žmogaus prigimčiai 
(683). Todėl nuosavybės jaus
mas skatina žmogų stengtis dirb
ti daugiau, geriau ir sėkmingiau. 
Iš to kyla bendras visų gėris. O 
priešingu atveju didėja skurdas. 
Į Markso priekaištą, kad in
dividuali nuosavybė veda prie 
sukčiavimų bei savimylos,ir kitų 
skriaudos, VI. Juodeika atsako: 

“Kiekvienas širdies gilumoje 
yra kapitalistas, tiktai be skatiko 
kišeniuje” (691). O su žmogaus 
savimyla bei sukčiavimu reikia 
kovoti moraliniu būdu. Šių žmo
gaus asmeninių ydų jokia socia
linė sistema iš širdies neišraus. 
Kiekvienas žmogus turi morali-

kęs Batunas (Baltic Appeal to 
the United Nations), įjungęs 
eilę naujų žmonių į savo veiklą, 
vėl ėmė lankyti įvairių tautų 
delegacijas Jungtinėse Tautose, 
supažindindamas jas su Pabalti
jo problemomis.

Balandžio gale buvo aplanky
ti septyni ECOSOC tarybos 
(Economic & Sočiai Council) 
socialinio komiteto nariai, kai jų 
dienotvarkės 11 punktas lietė 
žmogaus teisių klausimą.

Buvo įteikta dokumentuotos 
medžiagos, liečiančios keturių 
pagrindinių žmogaus teisių pa
žeidimą Lietuvoj ir Estijoj: reli
ginės laisvės, laisvės nuo žiau
rių ir nehumaniškų, pažeminan
čių bausmių, teisės išvykti ir su
grįžti į savo kraštą ir teisės į 
savo nuomonę bei jos laisvą 
pareiškimą.

Ši medžiaga minėjo ir politi
nius kalinius, kuriem, atlikus 
bausmę, neleidžiama grįžti į

savo kraštą, Balio Gajausko areš
tą balandžio 14, taip pat Vikto
ro Petkaus ir Antano Terlecko 
areštus ir eilę religinių perse
kiojimų tarp 1975 ir 1978. Iš 
viso buvo įteikta 11 dokumentų. 
Palikta jų ir kitom delegacijom, 
kurių narių šį kartą nepavyko 
aplankyti. Dalį medžiagos parū
pino kun. K. Pugevičius, kuris ir 
pats tiesiogiai siunčia religinius 
persekiojimus liečiančią me
džiagą Jungtinių Tautų atstovy
bėm.

Trinidad ir Tobago delegaci
jos atstovę aplankė Jūra Vizba- 
rienė, kuri neseniai įsijungė į 
Batuno veiklą.

Į dabartinę Batuno valdybą 
įeina šie lietuviai: Donatas Ba
naitis, Dalia Bulgarytė, Helen 
Kulber; “antrininkais” yra Eu
genija Karpiūtė, Vida Krištolai- 
tytė ir Alina Staknienė. Pirmi
ninkauja latvis Ints Rupners. 
Vienas iš revizorių yra J. Kliveč- 
ka.

A. Stkn.

Dail. Jonas Rimša

kūręs savo geriausius paveikslus. 
Ir Rimša leidosi ieškoti lauki
nės gamtos. Išvyko Brazilijon, 
kur ketverius metus sunkiai dir
bo fazendoje ir lentpiūvėje. 
1929 persikėlė Argentinon. Sun
kiai vertėsi, bet vis tiek įstojo į 
meno akademiją. Ten baigė tris 
kursus. Nepatenkintas dėstomu 
metodu, jis pasitraukė iš akade
mijos ir pasuko moderniojo me
no kryptimi.

Parodos
Pirmą savo parodą surengė 

1935 Buenos Aires, 1937 — La 
Plaze ir Buenos Aires, Argenti
noje. Šią parodą globojo Lietu
vos ministeris Aukštuolis. Paro
da susilaukė palankaus spaudos 
įvertinimo. Tais pačiais metais 
pasiuntė savo darbus į Lietuvą, 
į jubiliejinę parodą. Šioje paro
doje jis laimėjo premiją, ir vieną 
darbą įsigijo Čiurlionio galerija. 
1950 didelę parodą suruošė 
Bolivijoje, 1951 — Argentinoje 
ir Brazilijoje — Sao Paulo ir Rio 
de Janeire. Šios parodos tu
rėjo didelį pasisekimą.

Mokytojas
Bolivijos vyriausybė jį pakvie

tė užimti direktoriaus vietą 
meno akademijoje. Nuo 1944 
iki 1951 jis turėjo savo priva
čią dailės akademiją, kur sudarė 
sąlygas mokiniam studijuoti 
meną, rėmėjuos net materialiai.

Keliautojas
Mėgo egzotinę gamtą, kalnų 

gyventojus ir juos nuolat lankė, 
buvo susižavėjęs Bolivijos seno
viška inkų imperijos civilizaci
ja. Brazilijos miškai, Peru ir Bo
livijos vijokliai jį traukė. Keliau
damas pasiekė net salą Ramiaja
me vandenyne —Tahiti. Bet ten 
neprigijo. s

Išsijudinęs keliauti, galų gale 
sustojo Šiaurės Amerikoje, Los 
Angeles. Ten išgyveno apie 15 
metų.

Jo kūryba
Jis tapė gamtą ir žmones. Tie 

žmonės yra charakteringi Pietų 
Amerikos žmonės su savo egzo
tiškais drabužiais, įsigilinę į šokį, 
į ritualines apeigas. Tapybos for
ma dekoratyvi, ekspresionistinė, 
spalvos ryškios ir kontrastin
gos. Tapė aliejumi ir labai daug 
darė akvarelių. Kartas nuo kar
tojo akvarelių buvo atvežama ir 
į New Yorką parduoti. Viena ka
bo ir A. Galdiko galerijoje 
Brooklyne. (p.j.)

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES!

NIGHTS SPENT IN EACH CITYDeparture dates

July 28 to August 11 $1074.00 Vilnius 5 , Druskininkai 3, Moscow 3, 
Leningrad 2,

August 18 to Sept. 1 $1074.00 ŠAME AS ABOVE
Sept. 15 to Sept. 23 $849.00 Vilnius 5, Moscow 2
Sept. 22 to Sept. 30 $849.00 ŠAME AS ABOVE
Sept. 28 to Oct. 7 $849.00 Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1
Oct. 12 to Oct. 21 $849.00 ŠAME AS ABOVE
Dec. 22 to Jan. 5 $1049.00 Vilnius 5,Warsaw3,Leningrad3, 

Moscovv 2

Tours include full day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai
CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.

Tour Manager 535 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10017

212 697-7257
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PER LB KULTŪROS TARYBĄ 
REMIAMI LIETUVIŠKI REIKALAI

3000 dolerių LKB Kronikos 
anglų kalba leidimui

Lietuvių Fondas per LB Kul
tūros tarybą paskyrė 3000 dole
rių LKB Kronikos anglų kalba 
išleidimui. Kroniką anglų kalba 
leidžia Lietuvių Katalikų Religi
nė Šalpa, vertimus į anglų kal- 
bė atlieka kun. Kazimieras Pu
gevičius. Iki šiol anglų kalba 
Kronikos vertimai buvo leidžia
mi atskirais sąsiuviniais, nors 
buvo pasiūlymų viską leisti vie
noj knygoj. Apsispręsta ir toliau 
leisti sąsiuviniais, kurie gali būti 
pardavinėjami žemesne kaina 
arba net nemokamai dalinami 
įvairiuose tarptautiniuose festi

valiuose, kai tuo tarpu knyga ne
galėtų būti taip plačiai sklei
džiama.

Parama Lituanicos klubui

Į LB krašto valdybą ir Kul
tūros tarybą kreipėsi Asta M. 
Baškauskaitė, prašydama pa
ramos jos iniciatyva suorgani
zuotam lietuvių studentų klubui 
Purdue universitete. Krašto 
valdyba užsakė Lituanicos klu
bui LB leidinius, o Kultūros 
taryba parėmė lietuvių studen

tų klubo pirmuosius žingsnius 
100 dol. čekiu. Asta Baskauskatė 
klubo vardu atsiuntė Kultūros 
tarybos pirm. Juozui Gailai laiš
ką, kuriame rašo: “ . . .negalėjo
me tikėti, kad jūs suteikėte 
mums tokią didelę pašalpą ir 
pagalbą. Tariu jums savo ir Li
tuanicos vardu didelį ačiū. Jūs 
mums savo parama ir patarimu 
ir pagalba padedate šimteriopai. 
Mes spalio 22 d. ruošiame uni
versitete koncertą, kuriame 
pasirodys tautinių šokių sambū
ris.”

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso suaugusių klubas 

turėjo savo metinę gegužinę 
gražiame Patapsco State parke 
gegužės 21. Klubo nariai dalyva
vo su savo šeimomis.

Baltimorės Lietuvių Sporto 
klubas gegužės 21 Lietuvių Sve
tainės kambariuose surengė ce
pelinų pietus. Pelnas padės 
sportininkam dalyvauti žai
dynėse Toronte šią vasarą.

Šv. Alfonso mokyklos užbaigi
mo aktas įvyks sekmadienį, bir
želio 4. Graduantai ir visi mo
kyklos vaikučiai dalyvaus 11:30 
mišiose, kurias aukos kun. A. 
Dranginis. Po mišių bus mokslo 
metų užbaigimo programa. Bus 
išdalintą baigusiem diplomai ir 
dovanos mokyklos pažangiem 
mokiniam.

Lietuvių festivalį rengia Bal
timorės lietuvių draugijos ir 
organizacijos birželio 10 ir 11. 
Festivalio atidarymas įvyks bir
želio 10, šeštadienį, 12 vai. Svei
kinimo žodį tars miesto burmist
ras ir lietuvių bičiulis J. Donald 
Schaefer. Bus stalai su lietuviš
kais rankdarbiais, drožiniais,

Brasauskienė, Regina Laskauskaitė, Eglė Mildažytė; II-oje 
eilėje Vida Gintvainytė, Birutė Gorrell, treneris Viktoras 
Sajauskas, Daina Buivytė ir Nijolė Kaltreider. Trūksta Onos 
Beares ir Ramunės Buivytės. Komanda rengiasi vykti į Toron
tą, kur dalyvaus tinklinio varžybose.

500 dol. Lietuvių Tautinių 
Šokių Institutui

Prieš LT ŠI suvažiavimą LB 
krašto valdyba per Kultūros tary
bą paskyrė 500 dol. galimom su
važiavimo išlaidom. Pažymėtina, 
kad šie pinigai nebuvo pa
imti iš tautinių šokių šventės 
pelno. Pelnas yra laikomas LB 
sukurtoj korporacijoj — Lithua- 
nian Folk Dance Festivals, Ine., 
kurios vadovybę sudaro LB kraš
to valdybos ir LTŠ Instituto 
skirti atstovai. Tarp LTŠ Insti

tuto ir LB Kultūros tarybos yra 
glaudūs santykiai: instituto 
pirm. Jadvyga Matulaitienė, 
baigdama kadenciją, laišku pa
dėkojo Kultūros tarybai už 
bendradarbiavimą per pastaruo
sius penkerius metus, o naujo
ji instituto pirm. Galina Gobie- 
nė taip pat išreiškė viltį, kad 
ir ateity bus veikiama bendra
darbiavimo ir abipusio informa- 
vimosi dvasioj, ypač ruošiant 
busimąją tautinių šokių šventę.

CHICAGO, ILL.
Laiškai Lietuviams žurnalas 

skiria premijas už konkurso ke
liu atrinktus geriausius straips
nius jau 19 metų. Toks laimėtų 
premijų įteikimas vyko ir balan
džio 28 Jaunimo Centro kavi
nėj.

Vakaronei vadovavo redakci
jos narė Nijolė Užubalienė. 
Aktorė Živilė Numgaudaitė su
pažindino dalyvius su Šatrijos 
Raganos raštų montažu. Vyr. re
daktorius tėv. J. Vaišnys, SJ, 
dėkojo bičiuliam už paramą.

Straipsnių vertinimo komisiją 
šiemet sudarė A. Likanderienė, 
J. Toliušis, kun. A. Sauląitis, SJ,
N. Užubalienė ir G. Valiukienė.

knygomis ir plokštelėmis. Taip 
pat bus stalai su lietuviškais 
valgiais, kurių bus galima nusi
pirkti. Meninę programos dalį 
atliks trys tautinių šokių grupės 
ir vyrų choras Daina.

Lietuvių Bendruomenės Bal
timorės apylinkė kviečia visus 
dalyvauti mišiose Šv. Alfonso 
bažnyčioj birželio II, sekmadie
nį 11:30 vai. ir pasimelsti už 
tuos, kurie žuvo tragiškuose bir
želio įvykiuose, už kenčiančius 
brolius ir seses pavergtoj Lietu
voj. Vyrų choras giedos per mi
šias. Po mišių bus paradas nuo 
Šv. Alfonso bažnyčios iki lietu
vių festivalio Charles Plaza 
miesto centre. Lietuvių posto 
154 legionieriai ir jų padėjėjos 
žygiuos su savo vėliavomis. Šo
kių grupės dėvės tautinius dra
bužius. Visos lietuviškos organi
zacijos raginamos dalyvauti pa
rade. Pereitų metų paradas, nors 
ir lijo, gerai pavyko.

Anelė Kulikauskaitė, naujo
sios kartos lietuvė, po ilgos 
ligos gegužės 10 mirė senelių 
prieglaudoj. Buvo susipratusi

Kultūros tarybos nariai 
keliauja

Elena Bradūnaitė iš Washing- 
tono, D.C., balandžio 8 daly
vavo L.T. Šokių Instituto suva
žiavime Chicagoj ir skaitė pa
skaitą apie lietuvių tautinius šo
kius Amerikoj.

Juozas Gaila balandžio 9-25 
tarnybos reikalais lankėsi Angli
joj, dalyvavo 30-ajame Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos suvažiavime Londone, svei
kino atstovus PLB valdybos var
du ir, valdybos pirm. Broniaus 
Nainio įgaliotas, turėjo atskirus 
posėdžius su DBL Sąjungos ir 
LB valdybomis. Posėdžiuose 
buvo aptarti ateinančio PLB 
seimo, pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ir apskritai švietimo, 
kultūros, politikos ir pasikeiti
mo informacijomis reikalai.

Antanas Vaičiulaitis, kuris 
taip pat yra Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdybos narys, gegu
žės 13 dalyvavo draugijos valdy
bos posėdy Kultūros Židiny, 
New Yorke.

T.G.

Lietuvos Aidų radijo progra
mai remti pokylis balandžio 9 
praėjo puikioj nuotaikoj. Nors tą 
patį vakarą buvo ir daugiau ren
ginių Chicagoj, šis pokylis su
traukė netoli 200 svečių. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. dr. K. Tri
makas. Vakaro programai vado
vavo Ed. Vengianskas. Raštu 
sveikino Lietuvos gen. konsule 
J. Daužvardienė. Sveikino žo
džiu įvairių organizacijų atsto
vai bei privatūs asmenys. Dau
gelis įteikė ir aukas radijo pro
gramai palaikyti ir stiprinti. Dai
nininkas Tadas Rūta, akom- 
ponuojamas muz. M. Motekai- 

Komisija šių metų rašinių kon- pacĮaįnavo ^o|o 4 kūrinius.
Rašytojas Aloyzas Baronas pa
skaitė humoristinių eilėraščių, 
kurie publikos buvo labai šiltai 

. sutikti. Šokių metu vyko taip pat 
ir eilė loterijų. (

Poetas Tomas Venclova šu- 
rengtame jo poezijos knygos 98 
eilėraščiai” pristatyme kalbėjo 
apie išgyvenimus per paskuti
niuosius metus. Jis taip pat ap
žvelgė ir knygų leidimą šiapus 
ir anapus geležinės uždangos.

Komisijos sekretorius J. Toliušis 
pristatė laimėtojus.

Pirmajai premijai nerasta nė 
vieno tinkamo straipsnio. Antrą
sias premijas laimėjo Nina Gai- 
liūnienė už rašinį “Pyktis — 
emocija su bloginėmis šakni
mis” ir Gražina Kriaučiūnienė 
— “A penny saved is a penny 
earned”. Trečią premiją laimėjo 
Nijolė Gražulienė už “Apykan
tos link”. Ketvirtą premiją lai
mėjo Dalia Staniškienė už “Va
karo šešėliuose”. Penktoji pre
mija nepaskirta.

kursui pasiūlė naują temą: Ge
ras draugas — retas paukštis.

Premijuotųjų vardu kalbėję

lietuvė. Už jos vėlę mišios au
kotos Šv. Alfonso bažnyčioj ge- r 
gūžės 12. Palaidota Loudon 
Park kapinėse. Nuliūdime liko 
giminaitis iš Kanados Jonas Ku
likauskas.

Šeimų komunijos diena Šv. .
Alfonso bažnyčioj vyko gegužės Pasidžiaugė, kad gali dabar lais- 
14, sekmadienį, per 8:30 vai. mi- vai kurti. Tenka ir pakeliauti ir 
šias. Kiekvienais metais antrą , įvairiuose suvažiavimuose at- 
gegužės sekmadienį per 8:30 .skleisti sovietinį melą. Jis taip 
mišias šeimos bendrai priima pat paskaitė ir keletą savo 
komuniją. Vyrų choras Daina brandžių eilėraščių.
per mišias giedojo gražias Mari
jos giesmes.

Procesija, skiriama Marijos 
garbei , buvo sekmadienį, gegu
žės 14, 4 vai. popiet. Šv. Al
fonso parapiečiai ir bažnytinės 
draugijos susirinko 3:30 popiet. 
Maldininkai gausiai dalyvavo 
pamaldose. Marijos statulą nešė 
sodalietės. Jas lydėjo mokyklos 
vaikučiai ir parapijos draugijos. 
Gegužės karalienė buvo Lisa 
Vandenburg.Pamaldos baigės 
su Marijos litanija, rožančiumi ir 
ŠvČ. Sakramento palaiminimu.

Elena Sakievich Sakevičius, 
ankstesnės kartos lietuvė, po il
gos ir sunkios ligos mirė gegu
žės 8 Šv. Agnietės ligoninėje. 
Malonaus būdo Elena buvo išti
kima Šv. Alfonso parapijos narė 
ir, kai sveikata leido, uoli Šv. 
Alfonso bažnyčios pamaldų lan
kytoja. Kaip susipratusi lietu
vė, dalyvavo lietuviškuose pa
rengimuose, dirbo parapijos pa
rengimuose ir vakarienėse. Prel. 
L. Mendelis ir kun. A. Drangi
nis koncelebravo mišias už jos 
sielą Šv. Alfonso bažnyčioje ge
gužės 11. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime 
liko vyras Vincas, dukros Joanna 
ir Antanina, sūnus Vincas ir 20 
anūkų.

Mykolas Banrett Beruta, pir
mosios kartos lietuvis, staiga 
mirė savo namuose gegužės 9. 
Velionis nuo pat atvykimo į 
Baltimorę buvo ištikimas Šv. Al
fonso parapijos narys.. Kai svei
kata leido, dalyvavo pamaldose 
ir lietuviškuose parengimuose. 
Kun. J. Antoszewski, velionio 
giminaitis, aukojo mišias už jo 
sielą Šv. Alfonso bažnyčioje ge
gužės 12. Palaidotas Garden of 
the Faith kapinėse. Nuliūdime 
liko sesės Kotryna ir Ona, kuni
gas Juozas ir eilė giminaičių.

Jonas Obelinis

“Lietuvos Aidų” radijo programos baliaus svečiai balandžio
9 Chicagoje. Iš k. Rita Stukas, rašytojas Aloyzas Baro
nas, žurnalistas A. Pužauskas, Nijolė Baronienė. Nuotr. C. Ge
nučio

Nijolė Gražulienė, o mecenatų 
— Jonas Veselka.

Programos pabaigoj muz. Ma- 
nigirdas Motekaitis pianinu ir 
muz. Povilas Matiukas smuiku 
pagrojo Fr. Randelio 4 dalių 
sonatą ir fragmentą iš E. Bal
sio sukurto baleto “Eglė žalčių 
karalienė”.

G. Nr.
-o-

Bal. Brazdžionis
-o-

Amerikos Lietuvių Bibliote
kos Leidyklos narių antrasis me
tinis suvažiavimas įvyks birže
lio 3, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Po leidyklos 
vadovybės pranešimų bus ren
kama vadovybė 1978-79 metam 
ir svarstomi veiklos planai. 
Kviečiami nariai ir visuomenė.

Leidykla yra registruota Illi
nois valstybėj ir atleista nuo fe- 
deralinių mokesčių. Leidyklos 
tikslas — spaudos būdu tarnauti 
lietuvių interesam. Nariu gali 
tapti kiekvienas asmuo, įmokė
jęs vienkartinį 100 dol. nario 
mokestį.

1976 suorganizuota leidykla 
jau išleido 4 gražias knygas: 
apie Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines (angliškai ir lietuviškai), 
apie Pennsylvanijos lietuvius ir 
apie Chicagos lietuvius. Ateity 
numatyta išleisti: kun. St. Ylos 
“Lietuvių šeimos tradicijos”, 
A. Skrupskelienės redaguota 
“Lithuanian Writers in the 

PLANUOJATE VYKTI Į 
VILNIŲ,

Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
AR RYTINĘ EUROPĄ

• KAIP TURISTAS* APLANKYTI GIMINIŲ
• AR SVEIKATOS REIKALAIS

DĖL GERO PATARNAVIMO KREIPKITĖS Į 
KELIONIŲ RUSIJON PIONIERIUS:

COSMOS TRAVEL
488 MADISON AVĖ. (TARP 51 IR 52 ST.)

NEW YORK, N.Y. 10022
TEL. (212) 832-7550

USA”, prof. J. Žilevičiaus 
“Amerikos lietuvių muzika”, V. 
Vengrio “Lietuvos ekslibras”, 
kun. J. Prunskio “Lietuviai Si
bire”.

Leidyklos vadovybę sudaro 
dr. Kęstutis Girnius, Saulius 
Girnius, Jonas Karvelis, dail. 
Vincas Lukas, kun. Algimantas 
Kezys, SJ, dail. Petras Aleksa, 
Antanas Dundzila. Neseniai mi
rusio direktorių tarybos pirmi
ninko prof. Jono Puzino parei
gas perėmė dr. K. Girnius. Val
dybos pirmininku yra kun. A. 
Kezys, SJ.

L.L.P.

Į

Baltimorės
Kalvelio 
šokių šventė

Lietuvių svetainės salėje Bal
timorės tautinių šokių grupė 
“Kalvelis” balandžio 1 surengė 
tarptautinių šokių vakarą. Savo 
tautinius šokius šoko šios tautos: 
lietuviai, ėstai, ukrainiečiai 
škotai, ispanai ir havajiečiai. 
Nuo karščiausio klimato zonų 
iki' šiaurės vėsauš ir žvarbaus 
klimato.

Programa buvo sudaryta pigai 
tam tikrą planą. Šokiais buvo pa
vaizduota jaunimo tarpusavio 
santykiai ir vedybų papročiai. 
Pirmam puslaiky buvo trys da

lys: mergaičių šokiai, bendravi
mo šokiai ir vyrų šokiai. Antro
je programos dalyje irgi buvo 
panašiai. Pirma buvo kraičio 
šokiai, toliau sužieduotuvių šo
kiai ir pagaliau vestuviniai šo
kiai.

Toj kiekvienoj grupėj pasi
reiškė visos šiame vakare daly
vavusios tautos. Prieš kiekvieną 
šokį ir dalį įvadą padarė Regi
na Laskauskaitė. Lietuvių grupė 
Kalvelis labai gražiai pasirodė. 
Jai vadovauja Algimantas Vit
kauskas. Jis ir visą vakaro pro
gramą suprojektavo ir sukūrė 
visus efektus. Efektų daugiausia 
buvo siekiama įvairiais apšvieti
mais.

Programai pasibaigus, LB 
Baltimorės apylinkės pirminin
kas Vytautas Eringis padėkojo 
Kalvelio jaunimui už tokį puikų 
darbą.

D.R.

— Iš Los Angeles, Calif. į To
ronto Pasaulio Lietuvių Dienas 
vyksta Šv. Kazimiero parapijos 
choras, sporto klubas Banga ir 
rinkti LB seimo atstovai: Vytau
tas Vidugiris ir Jonas Činga. 
Taip pat vyksta ir pavienių 
asmenų grupė.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
stovykla Dainavoje vyks rugpjū
čio 5-12.

— Kun. Pranas Mačius, 
Viekšnių parapijos altaristas, su
laukęs 87 metų amžiaus, mirė 
ir gegužės 9 palaidotas. Vien po 
Velykų okupuotoj Lietuvoj mirė 
net šeši kunigai. Apie 100 Lie
tuvos parapijų nebeturi klebonų 
dėl kunigų trūkumo. Kauno ku
nigų seminarija šiemet išleis tik 
apie dešimtį kunigų. Kandidatų 
į seminariją netrūktų, tik sovieti
nė valdžia neleidžia priimti.

— Kun. Balys Chomskis, šir
dies smūgio ištiktas, gegužės 
13 mirė Chicagoj. Daug rašė 
muzikos klausimais.

— Chicagoj gegužės 29, miru
sių pagerbimo dieną, bus mini
mas Šv. Kazimiero kapinių 75 
metų jubiliejus.

— Cleveland, Ohio, balandžio 
28 įvykusiame metiniame lietu
vių organizacijų susirinkime iš
rinkta nauja Altos skyriaus val
dyba. Dalyvavo 60 atstovų nuo 
23 organizacijų. Naujoji valdyba 
pareigom pasiskirstė taip: pirm. 
— A. Pautienis, vicepirm. — O. 
Jokūbaitienė, vicepirm. organi
zaciniam reikalam — Pr. Raz- 
gaitis, vicepirm. jaunimo reika
lam — R. Aukštuolis, ižd. K. Ka- 
ralis, sekret. — F. Mackus, sekr. 
spaudai ir informacijai — V. 
Smetona. Kontrolės komisija pa
siliko ta pati: H. Idzelis, V. Rut
kauskas ir R. Bridžius. Skyriaus 
valdyba pasiuntė motyvuotą 

protestą NBC vadovybei dėl 
lietuvių šmeižimo Holocaųst 
filme.

— Už a.a. pulk. Kazimierą 
Vildžių šv. Mišios bus aukoja
mos Tėv. dr. T. Žiūraičio bir
želio 3, sekmadienį, ll val. do- > 
mininkonų vienuolyno kaply/. - 
čioje Washingtone, D.C. Drau
gai ir pažįstami kviečiami pa
maldose dalyvauti.

— Kun. dr. Valdemaras Cuku- , 
ras, Woodstock, Conn., Am- 
hurst kolegijos profesorius, bir
želio 11 švęs kunigystės 40- 
ties metų sukaktį.

— Rymantas Jonas Petraus
kas, studijavęs psichologiją 
Windsoro universitete, Kana
doj, apgynė disertaciją ir gavo ! 
daktaro laipsnį.

— Muz. O. Mikulskienės 
kanklių studijos mokinių rečita
lis įvyks birželio 11 Clevelande, 
Ohio.

— Balfo XIX seimas įvyks spa
lio 28 Chicagos Marąuette Par
ke, Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos salėj. Seimą globos 
Balfo Chicagos apskrities valdy
ba.

— JAV Kunigų Vienybės me
tinis seimas įvyks lietuvių pran
ciškonų vienuolyne Kenne- 
bunkport, Maine, rugsėjo 20-21. 
Seimo tema: Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronika mus įparei
goja. Taip pat bus žvelgiama į 
lietuviškų parapijų dabartinę 
padėtį bei jų ateitį.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenei PLB seime atstovaus 
šie rinkti atstovai: P. Kuras, J. 
Danys, dr. P. Lukoševičius, inž. 
E. Čuplinskas, Irena Šernaitė- 
Meiklejohn, A. Rinkūnas, J.R. 
Simanavičius, L. Giriūnas, dr. S. 
Čepas, M. Chainauskas, Ę. Ku
dabienė, Algis Kličius, inž. G. 
Šernas, K. Deksnys, V. Bireta,
L. Skripkutė ir V. Skrinskas.

— Detroit, Mich., Kultūros 
Klubo valdyba perrinkta iš per
eitų metų: pirm. Antanas Mus
teikis, vicepirmininkai Jonas 
Švoba, St. Kaunelienė, Rožė 
Bylaitienė ir Lidija Mingėlienė, 
sekr. Vincas Tamošiūnas, ižd. 
Juozas Augaitis, nariai Viktorija 
Norvilaitė, Bronė Vasiliaus
kienė. Revizijos komisija: Alfon
sas Gvildys, Joana Švobienė ir 
Kazys Sragauskas.

— Darbininko naujų skaityto
jų vajų tęsiant, primenama, kad 
naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 10 dol. Užsisakant šiem ir 
ateinantiem 1979 metam — tik 
15 dol.
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Šypsniai iš 
anapus geležinės 
uždangos

Puvėsiai
Sovietijos žydas, grįžęs iš ke

lionės po Vakarus, draugų klau
sinėjamas:

— Sakyk, kaip ten buvo Va
karuose? Ar tikrai viskas ten su
puvę?

— Supuvę tai supuvę, bet 
koks puikus kvapas!

Ruso drąsa
Nacių-bolševikų karo pradžioj 

vienas politrukas, pagautas bai- 
mjės, pasileido bėgti atgal į Ry
tus. Po kelių dienų bėgimo 
vieną naktį atsitrenkė į kitą ka
riškį.

— Atsiprašau, drauge lei
tenante!

— Nesu leitenantas!
— Atsiprašau, drauge kapito

ne!
— Nesu kapitonas!
— Atsiprašau, drauge pulki

ninke!
— Nesu pulkininkas! Aš esu 

generolas!
Bėglys pagaliau atsiduso:
— O, kaip gera! Nemaniau, 

kad taip toli jau nubėgau.

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Toronto lietuvių šachmatų 
.klubo pirmininkas V. Genčius 
mum rašo, kad jų klubas imasi 
pagloboti šachmatininkus, at
vykstančius į pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes. Jo žiniomis, 
šachmatų varžybose dalyvaus 
šeši Ontario žaidikai: iš Toronto 
— 3, Hamiltono — 2 ir Lon
dono — 1.

Šachmatininkų registracija 
PLS Žaidynėm baigiasi birželio
I. Įsirašymus siųsti, pridėjus 
stąrto mokestį po 15 nuo daly
vio (jauniai — $3), ŠALFASS 
šachmatų vadovo adresu: K. 
Merkis,^ 1^5 G St, S. Boston,

MA 02127. Iš Australijos at
vyksta 3 šachmatininkai: du iš 
Sydnėjaus (J. Dambrauskas ir
J. Karpavičius) ir vienas iš Mel
bourno (A. Baltutis).

25-metis Gintautas Piešina, 
laimėjęs ką tik užsibaigusias 
okupuotos Lietuvos šachmatų 
pirmenybes Vilniuj, labai gerai 

VYKSTAME DRAUGE Į JAV IR 
KANADOS DAINŲ ŠVENTĘ, 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNES IR PLB SEIMĄ
N.Y. — TORONTO — N.Y. 
lėktuvu birželio 26 — liepos 3 $208 
lėktuvu birželio 29 — liepos 3 $162 
lėktuvu liepos 1-3 $151 x 
autobusu birželio 30 — liepos 3 $74 
PHILA—TORONTO—PHILA 
lėktuvu liepos 1-3 $159 x

Į kainą įsiskaito kelionė lėktuvu ar autobusu ir visam 
laikui viešbutis (gyvenant dviem kambary). Galima 
keliauti ir be viešbučio užsakymo — kaina atitinkamai 
sumažinama.
x Įskaitoma kelionė iš aerodromo į viešbutį ir atgal. 
Registruojantis sumokama 25 dol. nevėliau gegužės 15

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 Knapp St.

Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. (212) 769-3300

IF YOU ARE PLANNING TO VISIT LITHUANIA 
IN THE SUMMER OF 1978, 
WE HAVE FOUR BEAUTIFUL TRIPS TO OFFER 
ALONG THE GREAT BALTIC CIRCLE ROUTE.
TOURS DEPART THE UNITED STATES ON JUNE 
21, JULY 12, AUGUST 9, AND AUGUST 23 
YOU CAN SAVE $100 OFFTHE TOUR FARE IF YOU 
BOOK EARLY.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CALL OR 
WRITE:

BALTIC AMERICAN 
HOLIDAYS, INC.

A DIVISION OF

ROBERTŲ. ELLYN TRAVEL, INC.
501 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017 

(212) 687-0250

sužaidė su penkiais sovietų 
meisteriais, dalyvavusiais tose 
pirmenybėse. Jis įveikė A. Ma- 
levinskį iŠ Kaliningrado ir N. 
Popovą iš Kišeniovo, o su trim 
sužaidė lygiomis. Dar geriau su
sidorojo su sovietų meisteriais 
mūsų šachmatų veteranas tm 
Vladas Mikėnas. Jis pakrovė 4 
taškus. Nugalėjo kijevietį Gof- 
šteiną, Moldavijos — Gavrikovą 
ir Popovą, o su dviem sužaidė 
lygiomis.

Lietuvos moterų pirmenybes 
laimėjo jaunoji Rasa Kartanaitė, 
dukra ilgametės moterų čempio
nės Marijos Kartanaitės, kuri 
Lietuvos titulą buvo laimėjusi 
net dešimtį kartų, bet šiose pir
menybėse liko antra. 17-metė 
Rasa pasižymi aštriu ir kombi
naciniu žaidimu, jos partijų pra
džia (debiutai) visada būna pa
remta puolimu, dinamiškumu.
1976 ji laimėjo bronzos medalį 
Dnepropetrovske, profesinių są
jungų jaunimo pirmenybėse.
1977 Lietuvos p-bėse išpildė 
kandidatų į meisterius normą. 
Ją treniruoja užsitarnavęs sporto 
meisteris Vladas Mikėnas. 
Maskvos savaitraštis “64” 18/78 
išspausdino Rasos Kartanaitės 
laimėtos partijos prieš daugkar
tinę Lietuvos čempijonę V. Kau- 
šilaitę pasigėrėtiną užbaigą, 
privertusią Kaušilaitę pasiduoti. 
Partija trumpa, vos 27 ėjimų.

N.Yorke, JT patalpose, sovie
tų dm T. Petrosjanas žaidė si
multaną 20 lentų. Tik Mada
gaskaro atstovas sužaidė lygio
mis, o kiti 19 pralaimėjo.

Danijos pirmenybes laimėjo 
Carsten Hay, surinkęs 7.5 taško 
iš 11 galimų, O. Jacobson 7, 
Cristianssen 6.5.

Pasaulio meisterė N. Gaprin- 
dašvili, besiruošdama mačui dėl 
pasaulio karūnos, puikiai su
žaidė Dortmundo tarptautiniam 
turnyre. Ji pasidalijo antrą vietą 
su Anglijos dm R. Keenu; abu 
surinko po 7.5 tš. Turnyrą lai
mėjo švedas dm U. Andersson 
su 8 tš. Neblogiau ruošiasi tam 
mačui ir pasaulio meisterės var
žovė Maija Čiburdanidžė. Ji ' 
dabar laimėjo moterų tarptautinį 
turnyrą Budapešte; surinko 11 tš. 
iš 13 galimų. Pustaškiu atsiliko 
Vengrijos tm Ž. Vereci-Petronic. 
FIDE suteikė Maijai didmeiste- 
rės titulą, kai ji, būdama 16 
metų, laimėjo Sovietų S-gos 
moterų pirmenybes 1977.

O SPORTAS

PLS Žaidynių naujienos
Kanados apygardos krepšinio 

varžybose jaunių A grupėj lai
mėtoju tapo Hamiltono Kovas. 
Vyrų klasėj iš septynių koman
dų Kovas taip pat pasiekė baig
mę, bet pralaimėjo prieš Toron
to Aušrą 95-106. Aušros koman
doj ryškiausias žaidėjas — L. 
Rautinš, kandidatas į Kanados 
valstybinę rinktinę. Hamiltono 
Kovo antroji vyrų komanda pa
siekė trečią vietą. Atrodo, kad su 
Hamiltonu reikia visai rimtai 
skaitytis.

Jaunių A grupėje stipriausi 
kandidatai į meisterio titulą tu
rėtų būti New Yorkas, Hamilto
nas, Detroitas, o gal dar ir 
Chicagos Neris, kuri visada į 
pirmenybes atvažiuoja su patyri
mu ir pasitikėjimu laimėti.

Vyrų A klasėj Toronte laimė
tojas turbūt galutinai paaiškės 
tik po paskutinio teisėjo švilpu- 
ko. Trejų metų meisteris Bosto
nas turės daug darbo prieš To
ronto Aušrą ir Chicagos Lituani- 
cą, bet tokie seni meisteriai, 
kaip New Yorkas, Detroitas ir 
Neris, taip pat gali lipti Bosto
nui ant kulnų. Rašančio spėlio
jimu, Aušra turėtų apsivainikuo
ti Vyrų krepšinio titulu.

Atėjo žinios, kad Toronto 
žaidynėse dalyvaus ne tik Aust
ralijos krepšininkai, bet ir Ko
lumbijos lietuvių krepšinio ko
manda. Iš tikrųjų gali susidaryti 
16 vyrų komandų. Tai bent tur
nyras! Tokio dar tremtyje ne
buvo ir kažin ar kada nors ateity 
bus. Lietuviai didžiavosi du kart 
laimėję Europos meisterio titu
lą ir dabar gali didžiuotis pri
gimtais lietuvių jaunimo gabu
mais krepšinio sporte.

Australijos lietuviai sportiniu-1 
kai ir' dainininkai po žaidynių 
aplankys kelias vietoves Ameri; 
koj. Liepos 4, 5 ir 6 austrai ie
čiai planuoja būti Bostone, 7 ir 8 ' 
New Yorke, 9 ir 10 Baltimorėj, 
11, 12 ir 13 Washingtone. Lie
pos 14 svečiai bus Clevelande, 
paskui Detroite ir liepos 22 
Chicagoj. Amerikiečiai lietuviai ( 
visur raginami gausiai ir vaišinu 
gai priimti savo tolimus užjūrio 
brolius ir seses. Visi, kas lankė- 
si Australijoj, buvo sužavėti lie- 
tuvių vaišingumu. Neapvilkime 
svečių australiečių.

‘°
Pasaulio Lietuvių Sporto Žai

dynių metu suvažiavusio jauni
mo laukia ne tik sportas, bet ir 
kitokie laisvalaikio užsiėmimai:
Ketvirtadienį, birželio 29, pla- L.I. gimnazistai nei- kiek ne-
nuojama išvyka laivu į Ontario 
ežerą ir kultūrinis parengimas. 
Penktadienį Lietuvių Namuose 
susipažinimo šokiai. Šeštadienį 
balius ir šokiai Royal York vieš
butyje. Sekmadienį dainų šven
tė Maple Leaf Gardens amfi
teatre ir vakare banketas Royal 
York viešbutyje bei subuvimas 
Lietuvių Namuose. Ten pat bus 
vyriausia žaidynių būstinė, in
formacijos centras ir prieglauda 
visiem pavargusiem ir išalku- 
siem sportininkam.

Tuo pačiu metu Toronte vyks 
populiarus Kanadoj “Tautybių 
Karavanas” — tarptautinė paro
da ir mugė. Lietuvių paviljo
nas bus Prisikėlimo parapijos 
salėj visiem pažįstamam lietuvių 
pranciškonų įsikūrimo centre 
Toronte.

-o-
Papildomos žinios iš Toronto 

skelbia, kad nakvynes Toronto 
universitete bendrabutyje gali
ma užsisakyti ne tik visai savai
tei, bet ir padieniui, mokant tik 
9 dolerius į dieną (kambarys 
dviem). Tai galbūt pigiausias 
būdas svečiuotis Toronte Pasau
lio Lietuvių Dienų proga. Taip 
pat pranešama, kad bendrabuty
je bus griežta tvarka bei prie
žiūra ir jokie prasižengirrtai ne
bus toleruojami. Dėl kambarių 
bendrabutyje skubiai skambinti

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 3 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 
Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public

Chicagos Neries mergaičių komanda. Iš k. R. Martinkutė, R. Rapšytė, A.. Pleirytė, 
treneris Z. Žiupsnys, A. Dirkytė, R. Veselkaitė, M. Oškeliūnaitė, S. Shebelski, L.
Šulaitytė.Nuotr. Z. Degučio

Kęstučiui Budrevičiui, (416) 
535-9755.

-o-
Pagal ŠALFAS Sąjungos pir

mininko Prano Bernecko prane
šimą balandžio 1 Detroito suva
žiavime, pasiruošimai žaidynėm 
vyksta pilnu tempu. Nuoširdžiai 
tkkimasi, kad “būtų užbaigtas 
tinkamas sportinis pasiruošimas, 
būtų dedamos visos pastangos 
surinkti žaidynių ruošai reika
lingas lėšas ir kad ne tik sporti
ninkai, bet ir jų draugai, tė
vai ir visi liętuviai atvyktų į Pa
saulio Lietuvių Dienas ir į lietu
viškas olimpines žaidynes Ka
nadoje.”

Vietinės žinios
Pasiruošimui Toronto žaidy- 

<nėm birželio 17 ir 18 Kultū
ros Židiny įvyks krepšinio ir 

tinklinio turnyras. Mergaitės 
tinklininkės žais • draugiškas • 

, rungtynes prieš amerikiečių ko
mandas, o krepšininkai taip pat 
rungsis prieš vietinių mokyklų 
sąstatus. Šeštadienį, birželio 17, 
įvyks jaunimo pobūvis ir oficiarer 
lūs 1977-78 metų sporto sezono 
uždarymas, kurio metu bus pa- 
gerbti ir apdovanoti pasižymėję 
LA Klubo sportininkai. Tėvai ir 

^svečiai kviečiami atsilankyti.
.< • *o-

Long Island gimnazijų krepši
nio rinktinė gegužės 15 vos, vos 
nesutvarkė Sovietų Rusijos vals
tybinės jaunių komandos. Rusai 
ūgiu ir amžiumi žymiai viršijo

L.I. jaunius, bet jauni ir vikrūs 

nusileido patyrusiai rusų ko
mandai. Pora rusų (vienas iš jų 
7’ aukščio) jau žaidžia vyrų vals
tybinėj rinktinėj, todėl kartais 
atrodė, lyg vyrai prieš vaikus 
rungtyniautų. 17 metų Ričardas 
Šimkus, nors nedaug žaidė, bet 
savo užduotį atliko gerai, ypač 
efektingai gynime. Pirmas pus- 
laikis baigėsi 38-36 rusų naudai, 
bet prieš galą rungtynių ame
rikiečiai vedė ir tik paskutinė
se sekundėse rusai išplėšė lai
mėjimą tik dviejų taškų persva
ra, 79-77. Su šiomis rungtynė
mis pasibaigė rusų jaunių gast
rolės. Iš viso rusai laimėjo 5 ir 
pralaimėjo 2 rungtynes įvairiose 
Amerikos vietovėse.

-o-
Pasibaigus žaidynėm Toronte, 

didelis būrys Australijos lietu
vių sportininkų ir dainų šven
tės dalyvių liepos 8 ir 9 lanky
sis New Yorke. Planuojama iš
vyka į Manhattaną, sporto rung
tynės ir suspažinimo vakaras 
Kultūros Židiny.
Svečiam priimti reikės palydo
vų, šeimininkų ir nakvynių. Visi, 
kurie gali kuo nors prisidėti, 
prašomi kreiptis į LAK pirmi
ninką Praną Gvildį, 356-7871.

-o-
LA Klubo pirmoji futbolo ko

manda pabaigė lygos sezoną su 
dviem laimėjimais iš eilės. Ge- 

gūžės 7 prieš Passaic laimėjo 2:0 
ir gegužės 21 prieš Gjoa Žad
vydo įvarčiu 1:0. Pirmoji koman
da, laimėjusi 6, sužaidusi 4 ly
giom ir pralaimėjusi 6 rungty
nes, pirmenybėse iš 9 komandų 
užėmė patogią poziciją lentelės 
viršutinėj pusėj. Rezervinė 
baigė sezoną, nelaimėjusi nei 
kartą ir 4 rungtynes sužaidusi 
lygiom. Pirmosios komandos ge
riausias šaulys — Stasys Žad
vydas, pasiekęs 7 įvarčius. G. 
Klivečka įmušė 4, R. Sabaliaus
kas 2 ir kiti po mažiau.

Artimiausias LAK futbolinin
kų tikslas yra nuvykti į Toron
tą ir gerai pasirodyti prieš Chi
cagos Lituanicą Toronto žai
dynėse. Futbolo rungtynės nu
matytos pirmadienį, liepos 3, 
kaip paskutinis įvykis Pasaulio 
Liėtuvių Dienų programoje To
ronte.

Alg. Š.

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, pri- 

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

25 dol. — L. Plateris, Bethes- 
da, Md.

12 dol. — M. Manomaitis, 
Boston, Mass.

10 dol. — J. Žilionis, Cleve- 
land, Ohio.

Po 7 dol. — AJ. Jankauskas, 
Gillette, N.J., dr. J. Meškauskas, 
Chicago, III., V. Jonynas, Hollis, 
N.Y., dr. B. Nemickas, Maspeth, 
N.Y., B.B. Girnius, Allen Park, 
Mich., V. Budinskas, VVoodha
ven, Ny.,E. Kemfert, Baltimore, 
Md., P. Normantas, Elizabeth, 
N.J., F. Liuberskis, Richmond 
Hill, N.Y., dr. J. Stankaitis, Ro- 
chester, N.Y., M. Mockapetris, 
Norwood, Mass.

6 dol. — A. Pūras, Richmond 
Hill, N.Y.

Po 5 dol. — A. Ramanauskas, 
Brockton, Mass., P. Lanys, Eli
zabeth, N.J., A. Poderis, South- 
field, Mich., J. Zabelskis, Flush- 
ing, N.Y.

4 dol. — E. Vilčinskas, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 3 dol. — S. Slikas, Brook
lyn, N.Y., O. Vaičiūnas, Dor- 
chester, Mass.

Po 2 dol. — y. Rūtelionis, 
Rockville, Md., S. Slivinskas, 
Cincinnati, Ohio, E. Strazdas, 
Centerville, Mass., L. Parzel, 
Florai Park, N.Y., T.B. Giržadas, 
Brooklyn, N.Y., E. Mileris, 
VVoodhaven, N.Y., K. Petrikas, 
Forest Hills, N.Y., V. Budrys, 
Elizabeth, N.J., J. Strimaitis, 
Elizabeth, N.J., C. Bukas, New 

Hyde Park, N.Y., A. Andžiu- 
lis, Elizabeth, N.J., P. Šlapelis, 
Centtrville, Mass., B. Raugas, 
Delran, N.J., T. Gedvilas, Wor- 
cester, Mass., A. Bražėnas, Roy
al Oak, Mich., A. Skučas, 
Lake Worth, Fla, dr. V. Ma
jauskas, Southfield, Mich., L. 
Alinskas, Clifton, N.J., V. Adom- 
kaitis, Dorchester, Mass., J. Sta- 
rinskas, Belmont, Mass.

1 dol. — V. Stramaitis, Brook
lyn, N.Y.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

Chicagos Neries 
tinklininkių laimėjimai

Neries sporto klubo tinklinin
kės sėkmingai užbaigė savo se
zoną gražiomis pergalėmis. Žie
mą ir pavasario pradžioj jos daly
vavo dviejų parkų pirmenybėse, 
kur iškovojo čempijonių titulus.

Jos išėjo nugalėtojomis Raine 
parke, kur žaidė mergaičių gru
pėj, ir Curie parke, kur varžė
si moterų klasėj. Beje, Curie 
parke į finalą iškopė ir kita Chi
cagos lietuvių komanda — Ža
ra, kurią nerietės įveikė. Už savo 
laimėjimus nerietės gavo sporti
nius švarkus, pažyminčius, jog 
jos yra čempijonės.

Be du kartus per savaitę pa
sirodymų parkų pirmenybėse, 
Neris kartą per mėnesį žaisda
vo dideliuose Chicagos moterų 
turnyruose Navy Pier. Ten jos 
dažniausiai užimdavo savo gru
pėse (jos būdavo sudarytos pa
gal komandų stiprumą) antras 
vietas. Be to, šiuose turnyruose 
pasirodydavo ir Neries berniukų 
komanda (prieš 3 metus laimėju
si Amerikos AAU pirmenybes), 
kuri, žaisdama prieš geriausias 
Chicagos moterų komandas, 
dažniausiai išeidavo laimėtoja.

Savo laimėjimų eilę Neries 
merginų komanda apvainikavo 
Vid. Vakarų sporto apygardos 
pirmenybėse balandžio 22-23 
Chicagoj. Čia ji išėjo laimėtoja 
mergaičių C ir B klasėse. Taip 
pat gerai pasirodė ir mergaičių 
A klasėj, bet penkiolikametės 
merginos baigmėj negalėjo atsi
laikyti prieš amžiumi vyresnes 
Žaros žaidėjas, nežiūrint, jog 
priešžaismy buvo ir jas nugalė
jusios.

Dabar Neries komanda ren
giasi pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėm Toronte, kur žada da
lyvauti visose klasėse. Jas treni
ruoja nenuilstantis treneris Zig
mas Žiupsnys.

Laima Šulaitytė

$250 PER WEEK stuffing envelopes 
ALREADY STAMPED AND ADDRESSED. FREE 
SUPPLIES, SEND SELF ADDRESSED STAMPED 
ENVELOPE TO: LIVING, PATRIOT STAR 
ROUTE, GALLIPOLIS, OH 45631

Bdexter park rfa
PHARMACY LIES

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

Models į
For §

Television, §
Fashion, §

Commercials, §
Shows, §

Advertising § 
Beginners and § 
Professionals §

Apply This 
Week 1-5 P.M 

(Suite 404) 
225 W«st 57th St, 

N.Y.C. 
212-586-3556
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LB APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
Elizabeth, N.J.

LB New Jersey apygardos su
važiavimas įvyko gegu
žės 7. Jį pradėjo valdybos pir
mininkas Kazys Jankūnas, pa
kviesdamas prezidiumo pirmi
ninku Kazį B artį ir sekretorium 
— Joną Kiaušą.

Valdybos veiklos pranešime 
buvo paminėta N.J. valstijos Bi- 
centennial Committee lėšom iš
leista knyga apie čia gyvenan
čias tautines mažumas. Skyrių 
apie lietuvius suredagavo prof. 
dr. J. Stukas.

Valdyba buvo surengusi bir
želio trėmimų minėjimą Švč. 
Trejybės parapijos bažnyčioj 
Newarke, suorganizavo du auto
busus į Washingtone, D.C., vy
kusią demonstraciją už žmogaus 
teises ir surengė Chicagos Antro 
Kaimo teatro gastroles Eliza
beth.

Birželio trėmimų, Vasario 16 
proga, Viktoro Petkaus ir Anta
no Terlecko reikalais buvo para
šyti N.J. valstijai atstovaujan- 
tiem senatoriam ir atstovų rūmų 
nariam atitinkami laiškai. Susi
laukta palankių atsakymų iš 
abiejų senatorių ir 8 atstovų. 
Visųjų kalbos buvo išspausdin
tos Congressional Record.

Valdyba ir toliau rūpinasi 
tautinių šokių grupės Liepsnos 
reikalais. Nors šokėjai dėl įvai
rių priežasčių ir keičiasi, bet 
grupė yra pajėgi šokti. Du jos 
šokėjai, Debbie Didžbalytė ir 
ir Algis Bražinskas, valdybai ir 
jų tėvam pinigais parėmus, galė
jo dalyvauti tautinių šokių kur
suose Dainavoj.

Talkinta Bridges žiniaraščiui, 
pasiunčiant keliasdešimt galimų 
prenumeratorių adresų. Pinigi

nėm aukom paremta Hamiltono 
choro Aido kelionė į P. Ameriką, 
rytinio pakraščio lituanistinių 
mokyklų mokytojų konferenci
ja, Pasaulio Lietuvis, LB krašto 
valdybos vykdytas spaudos 
vajus, skaučių Palangos vietinin- 
kija ir abi lietuviškos radijo va
landos.

Iš ateities darbų ilgėliau su
stota prie Pasaulio Lietuvių Die
nų, paprašant dalyvius ne tik pa
tiem jose dalyvauti, bet paragin
ti ir kaimynus ir nesigailėti į- 
dėti darbo, renkant tam reikalui 
aukas. Be to, paprašyta parašy
ti padėkos laiškus už Lietuvos 
reikalų priminimą gegužės 3 TV 
5-tojo kanalo stočiai ir dr. Mar
tin Abend. Taip pat paprašyta 
rašyti laiškus savo senatoriam ir 
atstovų rūmų nariam Balio Ga
jausko reikalu.

Apygardos valdyba taip pat 
talkina N.J. Baltų tarybai, ren
giant baltų festivalį, kuris įvyks 
rugsėjo 23 didelėse valstijos 
Garden State Art Center patal
pose. Holmdel, N.J. Lietuvių 
programą maloniai sutiko atlikti 
jungtinė tautinių šokių grupė, 
sudaryta iš New Yorko Trypti
nio, Philadelphijos Aušrinės ir 
N.J. Liepsnos. Šokių apipavida
linimui maloniai sutiko vado
vauti buv. taut. šokių instituto 
pirmininkė ir ilgametė N.Y. taut. 
šokių grupės vadovė J. Matulai
tienė. Be jų, programoj dar daly
vaus N.Y. vyrų choras Perkūnas 
ir N.J. moterų sekstetas Vilija. 
Festivalis rengiamas Lietuvos,

Viktoras Ralys (k.) ir Petras Tutinas dainuoja linksmą due
tą New Britaino koncerte. Nuotr. G. Peniko

Brocktono Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, kuriam vadovau
ja komp. Julius Gaidelis, birže
lio 4, sekmadienį, 3 vai. popiet 
rengia koncertą Brocktono 
North Junior High School salėj. 
Chore dainuoja 46 choristai. Jie 
atliks daug dainų, kurios bus 
Dainų šventės repertuare. Kon
certe taip pat dalyvaus ir vyrų 
sekstetas, vadovaujamas to paties 
kompozitoriaus, solistė Marytė 
Bizinkauskaitė, akomponuojama 
dr. Petro Bizinkausko, ir solis
tas Stasys Liepas. Chorui akom-

Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos suvažiavimo pro
ga banketas vyks gegužės 28 
Copley Plaza viešbuty.

Minkų radijo valandėlės ge
gužinė vyks rugpiūčio 13 Romu
vos parke Brocktone.

Solisto Ričardo Daunoro kon
certas įvyks rugsėjo 23. Koncertą 
rengia Jaunimo Sąjunga.

Solistė Dana Stankaitytė lap
kričio 12 dainuos Baltų d-jos 
rengiamame koncerte.

LAISVĖS VARPAS, Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC. P. Viščinis, 173 Ar- 
thur St., Brockton, Mass. 02402. Te
lef. 586-7209.

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMUI
ARTĖJANT

Tautos Fondą inkorporavus, 
jis tapo visuomenine-bendrine 
lietuvių organizacija. Kaip to
kiom organizacijom būdinga, ir 
Tautos Fondas kasmet šaukia vi
suotinį narių suvažiavimą, kuris 
taip pat yra vyriausia organiza
cijos institucija. Suvažiavimui 
artėjant, tikslinga išryškinti, kuo 
ši organizacija išsiskiria iš kitų.

Tautos Fondas turi tris narių 
kategorijas ar klases: A, B ir C.

A kategoriją sudaro asmenys, 
kurie Tautos Fondui iš viso yra 
paaukoję ne mažiau kaip 100 do
lerių arba kurie yra Tautos Fon
do tarybos ir valdyboa nariai bei 
atstovybių pirmininkai.

C kategorijai priklauso Tautos

Publika prof. A. Senno minėjime. Pirmoje eilėje iš k. 
A. Masionis, A. Masionienė, I. Vakselienė, J. Simutienė, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, A. Vakselis, kun. V. 
Jaskevičius, SJ, dr. J. Gimbutas, P. Jurkus. Nuotr. L. Ta
mošaičio

Estijos ir Latvijos nepriklauso
mybės 60 m. sukakčiai paminė
ti, todėl jame kviečiami dalyvau
ti ne tik N.J., bet ir artimesnių 
valstijų lietuviai.

Apylinkių pranešimus pada
rė jų pirmininkai. Visos apylin
kės minėjo Vasario 16, surengė 
motinų pagerbimus ir rinko į- 
vairiem reikalam aukas ir solida
rumo įnašus. Didesnių renginių 
dėl sumažėjusio tautiečių skai
čiaus jos jau nepajėgia suorga
nizuoti, tačiau visos vis dar tebė
ra pagrindinės savo kolonijų 
kultūrinio ir visuomeninio gyve
nimo judintojos.

K.J.

Fondo nariai-organizacijos. Jom 
taikoma ta pati balsavimo teisė, 
kaip ir asmenim, išskyrus tuos 
atvejus, kai Fondo Tarybos nu
statoma balsų skaičiaus riba.

Taigi organizacijos gali būti 
Tautos Fondo nariai, ir jos mie
lai laukiamos.

Narių B kategorijai priklauso 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
nimmo Komitetas. Pagal statutą 
Vlikas gauna 90% visų balsų 
(asmenų ir organizacijų). Tokiu 
būdu jis tampa lyg ir Tautos 
Fondo nariu-šeimininku. Taip 
yra dėl to, kad to norėjo Tau
tos Fondo inkorporatoriai, kad 
to nori ir plačioji lietuvių vi
suomenė, aukojanti lėšas per 
Tautos Fondą Vliko darbam fi
nansuoti.

Vliko atstovas Tautos Fondo 
suvažiavimui padaro pranešimą, 
kad Tautos Fondo nariai galėtų 
išdiskutuoti Vliko išlaidas ir tuo 
būdu turėtų įtakos Vliko darbam.

Valdyba painformavo tarybą 
apie savo veiklą ir Tautos Fon
do finansinę padėtį.

Suvažiavimui artėjant (jis 
įvyks 1978 birželio 3, šeštadie
nį, Kultūros Židiny, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, tel. 212 827-9645), asme
nys ir organizacijos kviečiami 
jungtis į Tautos Fondo narių 
šeimą ir tuo būdu tapti Vliko 
darbų talkininkais.

Jurgis Valaitis
Tautos Fondo 

(Elta) tarybos pirmininkas

ponuoja Vida Bėderytė. Po kon
certo visi programos dalyviai ir 
svečiai kviečiami į banketą — 
šokius, kurie vyks Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

BnnKBvmmi 
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Fast, coiiuenientprivate, snfEjree! 
That's uihat BNlKIIIC-BV-millLis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

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

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

pr°centu8» —/ Cv
leidžiamus įstatymų. 

P^'Dėl lengvo taupymo bū- * 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 įFjKM

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE . 
460 West Broadtvay 
South Boston
9 AM to 3 30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 ĄM to 1 PM 
268-2500
NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galtivan Blvd.
8.30 AM to 5-30 PM 
Mon.. Tues . Wed & Fri. 
Thurs -8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8.30 AM to 12 Noon

IV

SMAU

, South Boston. 
'Savings Bank*

“ALHMYS THE LEADER"

ALFRED W. ARCH1BALD PRESIDENT

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKOy -į. K r; 7 « $ •; j.

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

PAMINKLINIAM KRYŽIUI IR D.L. VALDOVŲ 
MEDALIJONAMS JAU AUKOJO(TĄSA):

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 — $845

DVIEJŲ SAVAIČIŲ birželio 11 —1195 
liepos 2 —1245 
liepos 16 —1245

rugsėjo 22 —- $845

rugpiūčio 6 1245
rugsėjo 3 — 1195 
grubdžio 22 — 1045

Brangiam sunui ir broliui
A.A. JURGIUI MAČIŪNUI

mirus, jo mamytei Leokadijai Mačiūnienei, seseriai Nijolei 
Valaitienei su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Liucija Tomkutė-Alinskienė

STELLAI GARBANAUSKIENEI
mirus, jos dukras Alice ir Adelę ir jų šeimas širdingai 
užjaučia

Lietuvių Darbininkų Draugijos
7 kuopa

1000 dol. — Alice Zupko, 
Howard Beach, N.Y. a.a. tėvų 
Garbanauskų atminimui.

500 dol. — Veronika Kolyčie- 
nė, Pittsburgh, Pa., a.a. vyro 
Vincento atminimui.

200 dol. — LA.V., Richmond 
Hill, N.Y.

Po 100 dol. — Danutė ir An
tanas Bobeliai, Massapeąua Pk., 
N.Y., dr. Halina ir Juozas Mont
vilai, Bayside, N.Y., Emilija Dė- 
dinienė, Brooklyn, N.Y., tėvų 
Onos ir Zigmo Zmejauskų ir 
giminių žuvusių Sibire atmini
mui, Janina ir Antanas Snieškai, 
Great Neck, N.Y., dr. Jokūbas 
ir Loreta Stukai, Mountainside, 
N.J., L.Š.S.T. Simo Kudirkos

Hill, N.Y., Eleonora Liobė, 
Woodhaven, N.Y.

Po 20 dol. — B. J. Mi - 
kalauskai, Richmond 
Hill, N.Y., Ligija Simanavičienė, 
Poughkeepsie, N.Y., Elena 
Gagas, New Milford, N.J.

Po 10 dol. — Zigmas Dičpi- 
nigaitis, Woodhaven, N.Y., Vida 
ir Algirdas Jankauskai, Woodha- 
ven, N.Y., Petras Žilionis, 
N.Y.C., Stasys Nutautas, Wood- 
haven, N.Y., Jadvyga Lukošienė, 
Richmond Hill, N.Y., S.J. Ža- 
žiaduoniai, N.Y.C.

Po 5 dol. — Marie K. Armet, 
Woodhaven, N.Y., Jonas Narvy
das, Seaford, N.Y.

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių visų grupių 
galima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su 
papildomu mokesčiu New Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadvvay, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 617 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo 
dokumentus

A.A.
JONUI BEREIŠAI

mirus, jo žmonai Marijai ir šeimai skausmo valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Stefa ir Vaclovas Biručiai

kuopa New Yorke, Antoinette ir 
Ralph Smith, Jericho, N.Y., a.a. 
tėvų Krušinskų atminimui, Ma
rytė Šalinskienė, Woodhaven, 
N.Y., a.a. tėvų Jono ir Cecili
jos Antanaičių atminimui, Kotry
na Žvinis, Brooklyn, N.Y., Rima 
ir Juozas Bružai, Wappingers 
Falls, N.Y.

LITO BENDROVĖ PARDUODA

1978 M. KELIONES Į LIETUVĄ
Didelis pasirinkimas iš įvairių kompanijų ir ekskursijų. Priklausant nuo maršruto, 
bus aplankoma:

Mylimai motinai
A.A. NATALIJAI STILSON

mirus, jos dukrą Liliją Šateiką ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu su ja liūdime.

Ada ir Česlovas Staniuliai, 
Detroit, Mich.

Po 50 dol. — Marija ir Stasys 
Prapuoleniai, Wilton, Conn., 
Agota Raulinaitienė, Wood- 
haven, N.Y., Eugenija Kezienė, 
Woodhaven, N.Y., Gražina ir 
Vladas Biknevičiai, Commack, 
N.Y., Stefa ir Adolfas Dimai, 
Middle Village, N.Y.

Po 30 dol. — Matas Povilai
tis, Woodhaven, N.Y., N.N. (ne
pažymėta pavardė).

Po 25 dol. — Regina ir Gedi
minas Rajeckai, Maspeth, N.Y., 
kun. Juozas Aleksiūnas, Free- 

port, N.Y., John Lucas, West 
Orange, N.Y., Liudas Špokas, 
Woodhaven, N.Y., M.P. Paliai, 
Richmond Hill, N.Y., Kazys Kru- 
šinskas, Kearny, NJ., Vida ir 
Matas Simonaičiai, Richmond

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos įjungia VILNIŲ penkioms dienoms. 
Dėl informacijos kreipkitės:

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114 ST. 

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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Kultūros Židiny šį savaitgalį 

bus: Vydūno ir Romo Kalantos 
minėjimas gegužės 27, šį šešta
dienį. Pradžia 7 v.v.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
susirinkimas bus gegužės 27, 
šį šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Ži
diny. Visi kuopos nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo bus Vydūno ir Romo 
Kalantos minėjimas. Po minėji
mo — vaišės.

Vydūno ir Romo Kalantos mi
nėjimą rengia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa. Minėjimas bus ge
gužės 27, šį šeštadienį, Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Po mi
nėjimo — kavutė. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Dr. Jonas Stiklorius atvyksta 
iš Philadelphijos ir gegužės 27, 
šį šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židiny kalbės apie Vydūną, nuo 
kurio mirties suėjo 25 metai. 
Minėjimą rengia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa.

Pasivaikščiojimas mėnesieno
je, slapta atvežta drama iš Lie
tuvos, į anglų kalbą versta Al
girdo Landsbergio, bus vaidina
ma birželio 1 Theater for the 
New City, 162 Second Avė., 
New Yorke, N.Y. Veikalą reži
suoja Jonas Jurašas.

The Lašt Picnic, Algirdo 
Landsbergio naują dramą, at
spausdino pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. Išleido Many- 
land Books leidykla, kuriai va
dovauja Stepas Zobarskas.

Simas Kudirka kalbės apie 
Romą Kalantą šį šeštadienį, ge
gužės 27 Kultūros Židiny. Drau
ge bus prisimintas ir Vydūnas, 
įniręs prieš 25 metus. '

SLA 5-sios apskrities suvažia
vimas ir SLA kuopų valdybų 
bei 1 SLA veikėjų konferencija 
bus birželio 4, šeštadienį, 3 
popiet SLA centro patalpose, 
307 W. 30 Street New Yorke. 
Suvažiavime ir konferencijoje 
dalyvaus ir Susivienijimo prezi
dentas Povilas Dargis. Po suva
žiavimo ir konferencijos bus vai
šės.

Tryptinis, New Yorko tautinių 
šokių ansamblis, dalyvavo Kul
tūros Židinio pavasario šventėje 
— gegužinėje. Aikštėje ties Ži
dinio durim ansamblis pašoko 
šiuos šokius: gyvatarą, juodąjį 
jonkelį, landutę, landytinį, šustą, 
vakaruškas. Ansambliui vado
vauja Jadvyga Matulaitienė.

Stella Garban-Garbanau- 
kienė, 88 m. amžiaus, gyve
nusi Howard Beach, L.L, mirė 
gegužės 16, palaidota gegužės 
22 iš Šv. Jurgio bažnyčios Šv. 
Jono šeimos kapinėse. Paliko 
liūdinčias dukras Alice, gėlių 
krautuvės savininkę, ir Adelę,' 
gyv. Long Island, su šeimomis, 
7 anūkus ir 1 proanūkę bei ki
tus gimines. Šermenimis rūpi
nosi J. Garšvos šermeninė Rich- 
mond Hill, N.Y.

Prof. dr. Vlado Juodeikos 
knyga “Dižioji iliuzija — mark
sizmas teorijoje ir tikrovėje” iš
šaukė didelį susidomėjimą. Joje 
išsamiai atskleidžiamas Karolio 
Markso gyvenimas ir jo utopi
nės mintys. Šios knygos sutiktu
vės New Yorke rengiamos birže
lio 24, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Kultūros Židiny.

Š.M. BIRŽELIO MĖN. IŠLEIDŽIAMA 
MONOGRAFIJA:

“GENEROLAS
POVILAS PLECHAVIČIUS”.

Tai 300 puslapių knyga, gausiai iliustruota, kietais viršeliais 
su aplanku. Kaina 9 dol.

Užsakymus siųsti adresu:
KARYS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kun. Antanas Rubšys, daugelį 
metų sėkmingai profesoriaująs 
Manhattan kolegijoj, Bronx,
N. Y., užbaigęs šiuos mokslo 
metus, gegužės 22 išvyko į stu
dijinę kelionę. Trumpai sustojęs 
Romoj, lankys Izraelį, Jordaną ir 
kitas su Šv. Raštu susijusias vie
toves. Į New Yorką grįš liepos 
mėnesio pabaigoj.

Vitas Gerulaitis, teniso žaidė
jas, laimėjo WCT turnyrą finale 
nugalėjęs E. Dibbs trijuose se
tuose 6:3, 6:2, 6:1. Jis gavo 100, 
000 dol. premiją ir naują Cadil
lac automobilį. Šiame turnyre 
dalyvavo 8 žaidėjai, kurie praei
tais metais buvo pasiekę ge
riausių rezultatų ir surinkę 
daugiausia taškų. Turnyras ver
tinamas kaip vienas iš didžiau
sių pasaulio turnyrų. Dabar Vi
tas Gerulaitis yra išskridęs į 
Romą, kur dalyvauja garsiame 
Italijos turnyre. Apie jo laimėji
mus plačiai rašė visa Amerikos 
spauda, The New York Times 
net atskiru straipsniu prisimi
nė jį.

Balfo 100-tojo skyriaus susi
rinkimas bus birželio 4, sekma
dienį, 5 v. popiet Kultūros Ži
diny. Kviečiami dalyvauti ne tik 
skyriaus nariai, bet ir visi Balfo 
bičiuliai bei Balfo darbuotojai.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje šį savaitgalį, gegužės 
27, pamokų nebus. Paskutinė 
šių mokslų metų diena yra bir
želio 3. Pamokos bus normalia 
tvarka. Mokslo metai baigiami 
birželio 4, sekmadienį. Tą dieną 
12 v. bus pamaldos Kultūros 
Židiny. Po pamaldų — mokslo 
metų baigimo iškilmingas ak
tas, kur bus apdovanojami visų 
klasių geriausi mokiniai, įteikia
mi aštunto skyriaus baigimo 
pažymėjimai.

A. a. dr. Domo Jasaičio 
vienerių metų mirties sukakties 
proga pamaldos įvyks birželio 
11, sekmadienį, 11 vai. V. At
simainymo bažnyčioje Mas- 
pethe. Velionio šeima maloniai 
kviečia visus dr. Domo Jasaičio 
gimines, draugus ir pažįstamus 
pamaldose dalyvauti.

Bilietų į dainų šventę ir į 
kitus renginius pasaulio lietuvių 
dienų programoje galima gauti 
kelionių agentūroje Vytis, tel. 
769-3300.

Pasaulio Lietuvių Dienų iš
laidom padengti aukojo: Moterų 
Vienybė — 365 dol., dr. Petras 
Vileišis —350 dol., LB Kenosha 
—Racine apylinkė — 300, LB 
Melrose Park, III., apylinkė — 
150, L. P. Heiningas — 100, dr.
O. Veitas — 60, LB Floridos 
apygarda — 50 dol.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos suvažia
vimas bus šį savaitgalį, gegužės 
27-29, Bostone. Visi posėdžiai 
vyksta Copley Plaza viešbuty. 
Suvažiavimo banketas bus gegu
žės 28. Dainuoja solistė Genė 
Ugianskienė, akomponuoja Je
ronimas Kačinskas.

Už a.a. Mariją Dabulienę mi
šios lietuvių pranciškonų koply
čioj Brooklyne buvo aukojamos 
gegužės 18. Jas užprašė P. ir M. 
Šlapikai iš Tamarac, Fla.

Jurgis Mačiūnas, 47 metų, 
mirė gegužės 11. Anksčiau jis 
gyveno New Yorke ir čia pasi
reiškė plačia kultūrine veikla. 
Jis buvo Fluxus judėjimo or
ganizatorius ir įkūrė meninin
kam bendrus gyvenimo namus 
Manhattane. Paskutiniu laiku 
gyveno New Marlborough, 
Mass. Buvo dailininkas, indust
rinis piešėjas. Mirė vėžiu. Liko 
jo žmona, motina ir sesuo Ni
jolė Valaitienė.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
mini savo kunigystės 25 metų 
sukaktį. Ta proga birželio 3, 
šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Ži
diny jis aukos mišias, į kurias 
kviečia visus žmones. Po mišių 
— vaišės mažojoje salėje.

Simo Kudirkos knyga “For 
Those Štili at Sea” jau buvo par
davinėjama Kultūros Židinio pa
vasario šventėje gegužės 21.

Dainų šventėje, kuri bus lie
pos 2 Toronte, užsiregistravo da
lyvauti 40 chorų su 1027 choris
tais. Dainų šventei užimtos pa
talpos talpina 16,000 žiūrovų.

Australijos sportininkų kelio
nė kainuos apie 94,000 dol. Vi
som Pasaulio Lietuvių Dienų iš
laidom padengti yra organizuo
jamas platus vajus. Komitetas 
sudarytas New Yorke. Jam pir
mininkauja Aleksandras Vak- 
selis.

LKVS Ramovės New Yorko 
skyrius Vainikų dienos proga 
gegužės 27, šeštadienį, rengia 
mirusių savo narių prisiminimą. 
10 vai. bus mišios pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Po mišių 
visi keliauja į kapines, kur ap‘ 
lankys mirusių narių kapus ii 
juos papuoš gėlėm. Prie šio ka
rių pagerbimo kviečiami prisi
dėti šauliai ir birutietės.

Great Necko LB apylinkės- 
pavasario gegužinė-piknikas. 
rengiamas gegužės 28, sekmai 
dienį, 1 vai. popiet, Kings Point 
Parke, Area 10. Įvažiavimas per 
Redbrook Road. Piknike nei 
maistas nei gėrimai nebus par
duodama ir reikia pasirūpinti 
patiem.

iUž Bronių ir Mariją Davnaraj 
vičius mišiosdietuvių pranciško
nų koplyčioj Brooklyne buvo au
kojamos gegužės 19. Jas užpra
šė Veronika Yojnantienė iš St. 
Petersburg, Fla.

VVilliam Burokas, gyvenęs 
Brooklyne, mirė gegužės 15, 
palaidotas iš Angelų Karalienės 
gegužės 19 Šv. Jono kapinėse. 
Paliko liūdinčią žmoną Oną, 
dukras Dolores ir Eleną, sūnus 
Williamą ir Edvardą su šeimo
mis, 3 anūkus ir kitus gimines. 
Šermenimis rūpinosi Shalins 
laidotuvių įstaiga Woodhaven, 
N.Y.

PIRMOJI PABALTIEČIŲ 
FOTOGRAFIJOS PARODA 

NEW YORKE
Pabaltiečių meno draugija 

Baltia šį rudenį rengia pirmą 
pabaltiečių fotografijos parodą. 
Ji bus spalio mėnesio gale 
Ukrainiečių Institute Manhat
tane, kur buvo surengta pieši
nių paroda ir poezijos popietė. 
Tikimasi, kad dalyvaus fotogra
fai ne tik iš artimesnių apylin
kių, bet ir iš tolimesnių vietų.

Visi lietuviai fotografai pra
šomi per vasarą ruoštis. Bus ga
lima išstatyti po 4 kardus įvai
raus dydžio (iki 16” x 20”) dar
bus, su rėmais ir be rėmų. Fo
tografijas atrinks mišri atrankos 
komisija, sudaryta iš lietuvių, 
latvių ir estų. Registracijos mo
kestis — 5 dol.

Informacijos reikalais skam
binti Alinai Staknienei (212) 
523-8517.

Woodhavene parduodamas 
dviejų šeimų namas, 6 ir 5 kam
bariai, gazo šildymas, garažas. 
Savininkas — 849-6083.

New Yorko vyrų choras Perkūnas koncertuoja New Britaine, Conn. Nuotr. G. Peniko

Albinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas, birželio 4, sekmadie
nį, 4:45 v. popiet koncertuoja 
Šv. Patriko katedroj. Programoje: 
Dupre, Bacho, Mozarto kūriniai.

Pfizer vaistų bendrovė, kur 
dirba daug lietuvių, kartas nuo 
karto sukviečia savo pensinin
kus, juos pavaišina, surengia jų 
rankdarbių parodėles, skiria net 
premijas. Toks susitikimas su 
pensininkais buvo gegužės 18, 
ketvirtadienį. Buvo trys pirmo

sios premijos už geriausius rank
darbius. Dvi iš jų gavo lietuvės: 
Sofija Kačinskienė ir Marija Ka- 
počiūnienė.

Balfo 100-tojo skyriaus susi
rinkimas bus birželio 4, sekma
dienį, 5 v. popiet Kultūros Židi
ny. Kviečiami dalyvauti ne tik 
skyriaus narįąi, bet ir visi Bal
fo bičiuliai, bei Balfo darbuoto
jai.

N.Y. žuvautojų ir medžiotojų 
klubas Aras gegužės 28, sekma
dienį, rengia bendrą žuvavimo 
gegužinę jaunimui ir tėvam. Vie
tovė— Captree Park, kur jauni
mas turės progos žuvauti nuo til
to, o tėvai pabendrauti gražioje 
gamtoje. Bus mokoma įvairių 
žuvavimo technikų. Prašoma su 
savim pasiimti maistą ir gėrimus. 
Parkas yra prie Fire Island. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

SKAUTŲ DĖMESIUI!
New Yorko, New Jersey ir 

Philadelphijos visų šakų skautų 
— skaučių savaitgalinė iškyla 
įvyks birželio 10-11 Estų skautų 
stovyklavietėje, Lakewood, N.J. 
New Yorko s kauta i-skautė s re
gistruojasi pas savo drauginin
kus, prisiųsdami 5 dol., iki bir
želio 1.

Skautų sueigų gegužės 27 ne
bus.

New Yorko skautai — skautės 
registruojasi į šeštą tautinę sto
vyklą pas Aldoną Marijošienę, 
26 Longview Road, Port Wash- 
ington, N.Y. 11050, telef. 516 
883-9350, prisiųsdami 20 dol. 
registracijos mokestį iki gegužės 
28.

Jupiter, Florida, arti Palm 
Beach, prie US 1, tik 8 minu
tės pėsčiom iki Atlanto paplū
dimio, labai ramioj aplinkoj iš
nuomojamas gražus butas su 
dviem miegamaisiais, dviem vo
niom, gyvenamuoju kambariu, 
modernia virtuve, skalbykla, 
teniso aikštele, baseinu. Labai 
prieinama kaina, trumpalaikė ar 
metinė sutartis. Esantiem ar bu
simiem pensininkam gera proga 
susipažinti su rytinės Floridos 
pakrante. Teirautis Juozo 
Andriušio Real Estate įstaigoj, 
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. 212 847-4477.

PERKŪNO 
CHORO 

GASTROLĖS
Vyrų choras Perkūnas ba

landžio 29 sėkmingai gastro
liavo New Britain, Conn. Tada 
Lietuvių Bendruomenė šventė 
savo veiklos 25 metų sukaktį. 
Garbės viešnia buvo Connecti- 
cuto valstybės gubernatorė Ella 
Grasso.

Perkūnas dėkoja New Britai- 
no visuomenei ir rengėjam už 
tokį šiltą, vaišingą ir triukš
mingą priėmimą.

Programą paįvairino sol. Astra 
Butkutė, choro solistas Stasys 
Karmazinas ir linksmieji broliai 
— Viktoras Ralys ir Petras Tuti- 
M< ■ ■. ■

Vakar'as praėjo sėkmingai ir 
linksmai. Buvo visiem smagų 

apsilankyti. PJPT
PIANISTĖ 

DALIA 
SAKAITĖ

Dalia Sakaitė, jauna kylanti 
pianistė, neseniai sėkmingai pa
sirodžiusį su Sutartinės choru ir 
vyrų choru Perkūnu, tik ką turė
jo dar didesnį laimėjimą. Dalia 
dalyvavo. American Music 
Scholarship Competition — 
konkurse Cincinnati, Ohio. Kon
kurse dalyvauja atstovai iš visų 
pagrindinių Amerikos miestų. 
Vertinimo komisiją sudaro žy
mūs muzikai. Jų tarpe — Rosa- 
lyn Tureck, pianistė ir viena iš 
svarbiausių Bacho muzikos spe
cialisčių.

Neseniai buvo sužinota, kad 
Dalia pateko į pusfinalius ir 
birželio mėnesį turės grįžti į 
Cincinnati konkurso tęsti. Pirma 
premija 5000 dol. bei labai svar
bi reklama jaunai pianistei.

Dalia taip pat birželio 17 
pasirodys Carnegie Recital 
Hali su New York Motet Choir. 
Ji akomponuos Brahmso “Lie- 
beslieder” valsus, dainuos ki
tus kūrinius kartu su choru ir 
skambins Dvorako duetą su 
Stuart Pircę.

Džiaugiamės jos gabumais ir 
linkime sėkmės ir ištvermės, 
kad iš Cincinnati parsivežtų pir
mą premiją.

PJPT

L.Š.S.T.
SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA NEW YORKE 
SAVO ŠEŠTŲJŲ METINIŲ PROGA 
GEGUŽĖS 27, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V. 
KULTŪROS ŽIDINIO MAŽOJOJE SALĖJE

RENGIA
VYDŪNO IR ROMO KALANTOS
MINĖJIMĄ
PROGRAMOJE:

GRAŽUS 
PAVYZDYS

Lietuvių Moterų Vienybė, va
dovaujama Elenos Andriušie- 
nės, gegužės 6 surengė šaunų 
vakarą Kultūros Židiny ir jo pel
ną — 365 dol. paskyrė PASAU
LIO LIETUVIŲ DIENOMS. 
Čekį įteikė (per LB VVoodhave- 
no apylinkės valdybą) PLD Ko
miteto JAV iždininkui V. Padva- 
riečiui. Būtų gražu, kad ir kitos 
mūsų organizacijos panašiai pa
sielgtų.

Šia proga norime priminti LB 
apylinkių valdybom ir visiem 
PLD aukų rinkėjam, kad laiko 
yra likę nedaug. PLD praside
da birželio gale. Norintieji tapti 
PLD mecenatais arba įdėti savo 
sveikinimą į PLD vadovą turi 
tai atlikti prieš birželio 1. 
Bendrai rinkliava baigiama bir
želio 15.

Čekį rašyti WORLD LITHU- 
ANIAN FESTIVAL vardu ir 
siųsti adresu: V. Padvarietis, 
87-40 127 St., Richmond Hill, 
N.Y. .11418.

PLD Komitetas JAV

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti jų vasarvie
tėje Kennebunkporte, Maine. 
Šis pajūris garsus amerikiečiuo
se savo kurortiniais patogumais. 
Pranciškonų vasarvietė arti At
lanto. Pastatai kasmet gerinami, 
aplinka lietuviška, buto ir mais
to kainos žemesnės kaip kitur.

Sezonas prasideda liepos 1 ir 
baigiasi rugsėjo 4. Oras tuo lai
ku šiltas ir gražus. Čia patogu 
atostogauti per visą sezoną, o ne 
tik paskutines dvi liepos ir pir
mąsias dvi rugpiūčio savaites. 
Tada gali pritrūkti kambarių. 
Pranciškonai nori per visą sezo
ną turėti svečių — panašiai, 
kaip būna amerikiečių vasar
vietėse.

Visais informacijų reikalais 
reikia kreiptis šiuo adresu: 
Franciscan Guest House, Ken- 
nebunkport, Maine 04046. Tel.
207 967-2011.

KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS
SAVO 50 METŲ AMŽIAUS IR 25 METŲ 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJAUS PROGA 

KVIEČIA VISUS DALYVAUTI MIŠIOSE 
KULTŪROS ŽIDINIO DIDŽIOJOJE SALĖJE 

BIRŽELIO 3, ŠEŠTADIENI, 6 VAL. VAKARO, IR TAIP PAT 
VAIŠĖSE, KURIOS ĮVYKS ŽIDINIO 

APATINĖJE SALĖJE

1. Kuopos veikla — KĖSTUTIS MIKLAS
2. Žymenų įteikimas — Lietuvos gen. konsulas

ANICETAS SIMUTIS
3. 25 metai be Vydūno — DR. JONAS STIKLORIUS

iš Philadelphijos, Pa.
4. Romo Kalantos auka prieš 6 metus —SIMAS KUDIRKA

Programai vadovaus rašytojas PAULIUS JURKUS
Po programos — pabendravimas prie kavutės

Visuomenė kviečiama kuo gausiausiai šiame minėjime 
dalyvauti

L.Š.S.T. SIMO KUDIRKOS
KUOPOS NEW YORKE VALDYBA
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