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Savaitės }
įvykiai {

Šį mėnesį JAV su pasididžia
vimu gali paminėti 30 m. su
kaktuves buv. valstybės sekreto
riaus George Catlett Marshall 
pavarde pavadinto Marshall pla
no, prikėlusio karo nuniokotą 
Europą iš griuvėsių ir apsaugo
jusio ją nuo tolimesnio sovie
tinės tironijos plėtimosi. Pažy
mėtina, kad šis planas lygiai 
buvo taikomas JAV sąjunginin
kam ir jos karo priešam.

Olandijos Molukų salų tero
ristai paleido jų pagrobtus mo
kyklos vaikus, bet mokytojus ir 
traukinio keleivius vis dar tebe
laiko. Dėl įkaitų paleidimo 
vyksta derybos tarp Olandijos 
vyriausybės ir pagrobėjų.

Angolos vyriausybė pranešė, 
kad ten vykdytas perversmas 
prieš vyriausybę buvo nuslopin
tas. Perversmui vadovavę nese
niai iš pareigų atleisti buv. vi
daus reik. min. Nito Alves ir ar
mijos komisaras Jose van Du- 
nem, griežtos Maskvos politikos 
šalininkai. Per perversmą žuvo 
keli šimtai žmonių. Kovos su 
kitų Angolos išlaisvinimo sąjū
džių partizanais vis dar tebe
vyksta.

Rodezijos kariuomenė, re
miama aviacijos, įsiveržė į Mo
zambiko teritoriją ir sunaikino 
ten prieš Rodeziją veikusių 
partizanų stovyklą. JAV įspėjo, 
kad tokie veiksmai gali pakenkti 
derybom dėl valdžios perlei
dimo juodųjų daugumai.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
pažadėjo Paryžiuj vykstančiai 
pramoninių ir atsilikusių valsty
bių konferencijai paskirti 375 
mil. dol. į numatytą 1 bil. dol. 
fondą neturtingųjų skolų mokė
jimui palengvinti ir stabilizuoti 
kai kurių žaliavų kainas, bet 
neturtingosios valstybės tuo 
nėra patenkintos ir reikalauja di
desnių privilegijų.

JAV numato netrukus ap
rūpinti savo strategines Minute- 
man III raketas naujom atomi
nėm galvutėm, pajėgsiančiom 
sunaikinti Sov. S-gos žemėj įtvir
tintas raketas, bet pažadėjo tą 
klausimą dar persvarstyti, jei 
Sov. S-ga sutiks rimtai derėtis 
dėl stratetinių ginklų apribojimo 
sutarties.

Sov. S-ga, protestuodama dėl 
jos karinių patarėjų pašalinimo, 
atšaukė savo ambasadorių iš 
Sudano.

Etiopija, vis labiau nusisuk
dama nuo Vakarų, atšaukė iš 
JAV čia karo mokyklose besi
mokiusius savo karius.

Eritrėjoj veikią sukilėliai 
prieš Etiopiją kontroliuoja be
veik visą provinciją, išskyrus di
desnius miestus, ir tiki savo 
galutiniu laimėjimu.

Kinija tik dabar prisipažino, 
kad 1976 vasarą Tangšan mies
to srity įvykęs žemės drebėji
mas buvęs didžiausias per pas
kutinius 4 šimtmečius.

JAV vėl sutiko aprūpinti In
diją uranijum, nes vyriausybė 
pažadėjusi negaminti atominių 
bombų.

Sovietų keleivinis lėktuvas, 
skridęs iš Maskvos į Havaną su 
58 keleiviais ir 10 įgulos narių, 
nukrito Havanos aerodrome, ir 
visi žmonės žuvo.

Southgate, Ky., naktiniam klu
be įvykusiam gaisre žuvo 161 
žmogus.

Etiopija įsakė uždaryti JAV, 
Britanijos ir Egipto karinių at
stovų įstaigas Addis Ababoj.

JAV ambasadoriaus prie JT 
Andrew Young kelionė į Af
rikos valstybes sukėlė daugiau 
priekaištų, kaip naudos, nes 
ambasadorius ir čia savo pareiš
kimais spėjo įžeisti P. Afrikos, 
Švedijos ir Sov. S-gos vyriausy
bes ir turėjo dėl to teisintis.
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DABARTINĖ AUŠRA 
APIE DR. BASANAVIČIŲ
Aušros 5 (45) numery, išleis

tam 1977 vasario 16, yra įdėtas 
V. Apyaušrio rašinys “Ką mums 
šiandien byloja tautos patriar
chas (Dr. J. Basanavičiaus mir
ties penkiasdešimtmečio pro
ga)’’.

Apžvelgęs dr. J. Basanavi
čiaus gyvenimo ir veiklos kelią, 
autorius rašo:

“Nepriklausoma Lietuva ne
pamiršo savo laisvės pranašo. 
Dr. J. Basanavičiaus vardas su 
pagarba buvo tariamas įvairių 
žmonių visuose Lietuvos kam
peliuose. Nupelnytos tautiečių 
pagarbos apsuptas, jis galėjo 
ramiai leisti savo dienas Nepri
klausomoje Lietuvoje. Bet ne 
visa Lietuva buvo laisva. Jos šir
dis, jos sostinė buvo svetimųjų

Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo iškilmės birželio 5 Kultūros Židiny. 
Įteikiami pažymėjimai baigusiem aštuntą skyrių. Lietuvos gen. konsulas A. Simutis 
įteikia pažymėjimą Neringai Žadeikytei, pirmai mokinei. Toliau stovi LB apygardos 
pirmininkas A. Vakselis, mokyklos vedėja Gintarė Ivaškienė, dešinėje aštunto skyriaus 
mokiniai. Už jų stovi Kazimieras Bačauskas, LB Woodhaveno apylinkės pirmininkas.
Nuotr. L. Tamošaičio

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 28 Kultūros Židiny 

įvyko metinis Tautos Fondo na
rių suvažiavimas. Dalyvių buvo 
daugiausia iš New Yorko apylin
kės. Iš Kanados buvo atvykę net 
trys atstovai.

Tautos Fondo pagrindinis 
tikslas yra organizuoti lėšas Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui — Vilkui. To fondo 
nariais yra tie, kurie pastarai
siais metais paaukojo fondui 100 
dol. ar daugiau.

Suvažiavimą pradėjo pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas. Sukal
bėta malda, sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Žodžiu sveikino: Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, Vliko 
pirmininkas dr. K. Valiūnas, 
Kanados aukotojų vardu J. Vai- 
čeliūnas.

Lietuvos okupacija — 
tautos genocidas

Prieš 37 metus Lietuva buvo 
okupuota. Prasidėjo tautos geno
cidas. 1941 metų birželio mėne
sio masinis lietuvių trėmimas į 
Sibirą visada liks lietuvių tautos 
atminty. Tuos įvykius pamiršti 
reikštų atsižadėti mūsų tautos 
kančių. Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kviečia iš
eivijos lietuvių visuomenę pro
testuoti prieš tebevykdomą so
vietinį lietuvių tautos genocidą. 
Jai, ypač jaunimui, Vlikas siūlo:

Lietuviai tėvai, birželio mė
nesį bent vieną savaitę kas va
karą pasakokim savo vaikam iš
vežimų istoriją ir sovietinės oku
pacijos faktus;

Jaunimo organizaciniai vie
netai, ruoškim išvežimų vakaro
nes, skaitykim birželinių įvykių 

pavergta. Ir Basanavičius lieka 
senajame Vilniuje kovoti už lie
tuvių teises. Vėl rašo, vėl gina 
įvairiose įstaigose skriaudžiamų 
brolių reikalus. Ir toliau budi, 
ir toliau kovoja, kol 1927 m. va
sario 16 d. nustojo plakusi ne
nuilstamo kovotojo širdis.

Bet ar miršta tikrieji kovoto
jai, nustojus plakti jų širdžiai? 
Ne! Ilsėdamiesi kape, jie ir to
liau laiko iškėlę tautos idealų 
vėliavą. Dr. J. Basanavičiaus 
vardas pasiliko ne tik antkapio 

užraše. Jis visą laiką žinomas vi
siems lietuviams. Žinomas ir da
bartiniams Lietuvos oku
pantams, nuosekliems senosios 
rusų okupacijos tęsėjams. Jie 
mielai šį vardą, kartu su visa 
Aušros epocha, ištrintų iš Lietu-

Raštu sveikino: Lietuvos at
stovas JAV dr. S. Bačkis, Tau
tos Fondo atstovas D. Britani
joj J. Vilčinskas, JAV LB valdy
bos pirmininkas A. Gečys, Al
tos sekretorius kun. A. Stašys. 
Australijos Tautos Fondo atsto
vybė atsiuntė sveikinimo tele
gramą. Sveikinimo laiškus at
siuntė ir Kazys Čėsna iš Wor- 
cesterio, Romas Masiulionis iš 
Buffalo.

Pranešimai apie veiklą
Išklausyti veiklos praneši

mai: Tautos Fondo pirmininko 
prel. J. Balkūno, kuris nori suor
ganizuoti 500 pastovių kasmeti
nių 100 dolerių aukotojų, valdy
bos pirmininko Ig. Gasiliūno, 
iždininko V. Kulpos, sekretorės 
R. Šidlauskienės, kontrolės ko
misijos — A. Vakselio, Kanados 

atpasakojimus ir ištraukas iš da
bartinės pogrindžio spaudos 
Lietuvoj;

Religinių bendruomenių va
dovai, ruoškim susikaupimo va
landas arba pamaldas už sovie
tų nukankintus žmones;

Lietuvių studentų klubai, 
ruoškim išvežimų bei sovietinių 
nusikaltimų faktinės medžiagos 
pristatymą kitų kraštų studen
tam;

Rinkim ir registruokim išvež
tųjų sąrašus ir juos siųskim Vli
ko būstinėn;

Registruokim pavardes so
vietinių pareigūnų, toliau tebe- 
vykdančių genocidinius nusi
kaltimus prieš lietuvių tautą.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

šiųvos istorijos. Bet išbraukti 
puslapių neįmanoma. Todėl 
stengiasi bent “pataisyti”. Budri 
rusų cenzūra žiūri, kad naciona
linis lietuvių atgimimas būtų 
vaizduojamas kaip “visos Rusi
jos darbo žmonių” kovos neat
skiriama (ir nežymi) dalis, kaip 
“Rusijos valstiečių judėjimo” 
rezultatas ir panašiai. Lietuvių 
tautos pastangos nusimesti rusų 
jungą buvusios tik . . . “buržua
zijos siekimas įsigalėti Lietu
vos ekonomikoje”, be to, buvu
sios susietos su pastangomis 
“nacionalinį judėjimą aprėžti 
siauru buržuazijos klasės inte
resų ratu, demagogiškai stiprinti 
šiurkščiais nacionaliniais išpuo
liais”. Lietuvių tauta, pasirodo,

(nukelta [ 2 psl.)

atstovybės — J. Vaičeliūno ir 
Toronto atstovybės pirmininko 
A. Firavičiaus.

(nukelta į 2 psl.)

MIRĖ DR. DOMAS JASAITIS
Birželio 5, sekmadienį, 9 v.v. 

ligoninėje mirė dr. Domas Ja
saitis, žinomas visuomeninin
kas, kultūrininkas, ilgametis 
Šiaulių miesto gydytojas.

Buvo gimęs 1898 rugpiūčio 
18 Stanaičių kaime, Garliavos 
valsčiuje, Kauno apskrityje. 
Gimnaziją baigė 1917 Voroneže, 
mediciną studijavo Kijeve, nuo 
1920 metų Berlyno universitete. 
1923 gavo daktaro laipsnį Ber

lyne. Dar dvejus metus dirbo 
Paryžiaus įvairiose ligoninėse, 
Pasteuro institute. Nuo 1925 
metų buvo Šiaulių miesto gydy
toju.

Pasitraukęs į Vokietiją, 1945- 
1950 buvo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininku, į Ameriką 
atvyko 1950. Kaip gydytojas dir
bo Gaylord Farm sanatorijoje 
Connecticuto valstybėje, nuo 
1953 džiovininkų ligoninėje 
Tampa, Fla. Išėjęs į pensiją, 
apsigyveno Mount Vernon, ne
toli Nevv Yorko.

Dr. Domas Jasaitis buvo žy
mus gydytojas ir visuomeninin
kas, rašto žmogus, daug rašęs 
medicinos ir visuomeniniais 
klausimais, redagavęs įvairius 
leidinius, buvęs Tėvynės Sargo 
redaktoriumi. Mėgo ir dailiąją 
literatūrą, yra vertęs iš kitų kal
bų. Nuo gimnazijos laikų buvo 
aktyvus ateitininkas, dalyvavo 
kongresuose, skaitėspaskaitas.

Paskutiniu laiku jis rinko 
medžiagą ir ruošė knygą apie 
žydus Lietuvoie.

— Lietuvos Valstybinės kon
servatorijos rektorius Jurgis 
Kamavičius (kompozitoriaus 
Jurgio Kamavičiaus sūnus, gim. 
1912) Gimtajam Kraštui duo
tame pasikalbėjime pateikia 
kiek žinių apie konservatorijos 
darbą, jos dydį, jos siekimus. 
Konservatorijos branduolys yra 
Vilniuj veikių 5 fakultetai: for
tepijono, muzikos teorijos, or
kestro, choro ir teatro meno. 
Šiuo metu Vilniaus fakultetuose 
studijuoja 827 studentai, dirba 
160 dėstytojų (17 profesorių, 
40 docentų, kiti lektoriai). Vil
nius ruošia dainininkus, muzi
kantus, dirigentus, aktorius, mu
zikologus, aukštesniųjų muzikos 
mokyklų dėstytojus. Studijų rei
kalus tvarko Koordinacinė tary
ba, vadovaujama pro/. J. Juzeliū
no. Konservatorija du fakultetus 
turi Klaipėdoj. Ten šiuo metu 
yra 900 studentų. Tie fakultetai 
ruošia saviveiklos vadovus, kul
tūros namų darbuotojus: chor
vedžius, režisorius, chore
ografus. Rektorius sumini dau
gybę žymių Lietuvos daini
ninkų, muzikų, aktorių, baigusių 
Lietuvos konservatoriją. Taip 
pat pažymi, kad konservatorija 
ateinantį rudenį ruošiasi daly
vauti Spalio šešiasdešimtmety 
kartu su visa 15 sovietinių res
publikų. Juk ir muzikos menas 
turi būti pajungtas sovietinei 
propagandai!

— Lietuvos kino studijos pa
viljonuose jau sukamas propa
gandinis filmas Spalio revoliuci
jos “istorijai” pavaizduoti. Fil
mo centrinis veikėjas bus uk
mergiškis komunistas Juozas 
Vareikis, aktyviai dalyvavęs Ru
sijos komunistų revoliucijoj. Jį 
vaidins rusas aktorius Timofė- 
jus Spivakas. Filmo režisorius 
yra lietuvis M. Giedrys, opera
torius — J. Tomaševičius, bet 
scenaristas — vėl rusas J. Koto- 
vas. Iš lietuvių dar vaidina akto
rius A. Šurna. Visi kiti — rusai. 
Filmas būsiąs Lietuvos kinema
tografininkų dovana “Didžiajam 
Spaliui”!

— Palangoj yra dailininkų kū
rybos namai, į kuriuos grupėmis 
pasiunčiami prie partijos linijos

Olandijos parlamento rinki
mus laimėjo dabartinio min. 
pirm. Joop M. den Uyl vadovau
jama darbo partija, išrinkdama 
53 atstovus. Krikščionys demo
kratai išrinko 49 ir liaudies parti
ja — 28. Vyriausybė vėl turės 
būti koalicinė, nes nė viena par
tija nesudarė daugumos.

Dr. Domas Jasaitis. Nuotr. v.
Maželio

Liko žmona Sofija Jasaitienė, 
taip pat visuomenininkė, agro
nome, duktė Elena Valiūnienė, 
sūnus dr. Stasys Jasaitis.

Buvo pašarvotas M. Šalins- 
kienės šermeninėje. Atsisveiki
nimas buvo antradienio vakare. 
Palaidotas birželio 8 iš Mas
petho lietuvių parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 

prisiderinę dailininkai. Valdžios 
išlaikomi, jie turi kurti ir kartu 
gali džiaugtis kurorto grožiu. 
Spaudoj rašoma, kad šiuo metu 
Palangoj darbą baigė 42 daili
ninkų (tapytojų, grafikų, skulp
torių, keramikų, tekstilininkų) 
grupė, susirinkusi iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių. 
Grupė sukūrusi kelis šimtus dar
bų, skirtų Spalio sukakčiai. Vi
sur tas Spalis!

— Spaudoj jau skelbiama, kad 
liepos 9 Klaipėdoj įvyks dainų 
ir šokių respublikinė šventė, 
kurios šūkis yra: “Spaliui — 
studentų daina”. Dalyvausią per 
pusantro tūkstančio aukštųjų 
mokyklų saviveiklininkų. Ta 
diena sutampanti su tradicine 
“Žvejų diena” — tai iškilmės 
dar prasiplėsiančios.

— Gimtasis Kraštas džiau
giasi, kad gegužės 14 į Vilnių 
atvyko jau šiais metais 200-tasis 
turistinis traukinys iš “plačio
sios tėvynės”. Šiame traukiny 
buvę per 400 leningradiečių. 
Jie apžiūrėję miestą, lankę “is
torines revoliucines” vietas, su
sitikę su turistais iš Gruzijos. 
Rašoma, kad nuo šių metų pra
džios ekskursijų biuras jau esąs 
Vilniuj priėmęs daugiau kaip 82 
tūkstančius turistų, atvykusių 
specialiais traukiniais. Tačiau 
ne iš tenykštės spaudos gauna
momis žiniomis šie turistai iš 
“plačiosios šalies” labiausiai 
puola į Vilniaus krautuves, ten 
išperka geresnį maistą ir kitas 
Lietuvoj gamintas prekes ir 
paskui su pilnais krepšiais grįžta 
į ten, iš kur atvykę, kur trūksta 
tų prekių, kurių dar turi nors ir 
nuolat okupantų apiplėšiama 
okupuota Lietuva. Plačiosios 
sovietinės imperijos piliečiam 
Pabaltijo respublikos dar vis 
tebėra viliojantis užsienis, nes 
čia gyvena darbštesni ir suma
nesni žmonės, nors ir nuolat 
alinami.

— Gegužės 26 Vilniuj rašyto
jų susitikimu su Skaičiavimo 
mašinų gamyklos darbininkais 
prasidėjo tradicinis “poezijos 
pavasaris”. Gegužės 27-30 rašy
tojai, paskirstyti grupėmis, savo 
kūrinius skaitė Kaune, Klaipė
doj, Jurbarke, Švenčionyse ir 
Zarasuose. Gegužės 30 “pavasa
ris” užbaigtas Vilniaus universi
teto kieme iškilmingu, Spaliui 
skirtu, literatūros vakaru.

— Gegužės 23 muzikui Jonui 
Dambrauskui sukako 85-eri 
metai. Sukaktis kukliai paminė
ta Lietuvos spaudoj. J. Damb
rauskas gimęs 1892, baigęs J. 
Naujalio vargonininkų kursus ir 
Varšuvos muzikos konservato
riją, pagalbinį muziko darbą dir
bo Kauno valst. teatre (nuo 
1921), daugelį metų buvo Įgu
los bažnyčios vargonininkas ir 
choro dirigentas. Davė gerai pa
ruoštų viešų choro koncertų, su
kūrė religinių ir kitokių muzikos 
kūrinių. Okupuotoj Lietuvoj 
turėjo atiduoti duoklę ir politi- 
nei-propagandinei tematikai.

— Vilniaus Dailės parodų rū
muose jau ilgesnį laiką yra iš
statyta per šimtą geriausių gra
fikės Aldonos Skirutytės kūri
nių. A. Skirutytė (g. 1932) yra 
tarp iškiliausių okupuotos Lie
tuvos grafikų. 1957 ji baigė Lie
tuvos Dailės institutą. Nuo tada 
dalyvauja Lietuvos ir tarptauti
nėse parodose. Kuria ištisus pa
veikslų ciklus: Prie marių, Gin
tarėlio kraštas, Žvejo gimimas, 
Pasaka apie Nidą, Mano gimti
nė, Lietuva, Mano ežerėliai, 
Mano pavasarėlis, Lietuva — 
— taikos sesė ir kt. Kūriniuo
se jaučiama savo krašto meilė, 
įsipina legendinė Lietuvos ro
mantika, gausu simbolikos. Jos 
linija tiksli ir grakšti. Tarptau
tinėj parodoj Florencijoj 1970 
laimėjo aukso medalį, tais pat 
metais jai suteikta ir respubli
kinė premija.

— Buvęs stalininis Lietuvos 
“prezidentas” Justas Paleckis 
atkakliai stengiasi tapti rašytoju, 
net poetu. Aktyviai dalyvauja li
teratūros svarstybose, skaito kū
rinius literatūros vakaruose, 
spausdina periodikoj publicisti
nių eilėraščių, nors ir prisipažįs
ta, kad balsą turįs užkimusį.

Pr. N.
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AUŠRA APIE BASANAVIČIŲ
(atkelta iš l psl.)

visuomet norėjusi tūnoti “bro
liškame” rusų glėbyje, tik kleri
kalai ir liberalinė buržuazija 
“griežtai buvo priešinga lietuvių 
vienybei su rusų darbininkų re
voliuciniu judėjimu”. Visi Auš
ros sąjūdžio ideologai per daug 
idealizavę praeitį, per daug 
skelbę socialinę taiką ir tautos 
vienybę. Bloga buvusi politinė 
programa: nebuvę raginama į 
socialinę tarpusavio kovą, stigę 
demokratiškumo ... Ir kaip bus 
gera tokia programa, kuri ragina 
kovoti prieš pavergėjus, prieš 
rusus, o ne savo tarpe! Siaura 
buvusi visa Basanavičiaus pa
žiūra į tautą, per daug nuolai
džiavęs carui, per daug malda
vęs iš jo malonių . . .

Toks šiandieną turi atrodyti 
visas Atgimimo sąjūdis. Svar
biausias ir esminis io bruožas

Savaitės 
Įvykiai

Spėliojama, kad Sov. S-gos 
aukšč. taryba savo spalio sesijoj 
priims naują konstituciją, pagal 
kurią komunistų partijos gen. 
sekretorius Leonid Brežnev kar
tu būsiąs ir valstybės preziden
tu.

Austrijoj įvyko iš Čekoslova
kijos ištremtų sudėtų vokiečių 
konferencija ir demonstracijos, 
nors Čekoslovakija dėl to ir pro
testavo.

Sovietų Gruzijos respublikos 
kultūros paminklų apsaugos di
rektorius Viktor Rtskiladze buvo 
atleistas iš pareigų už tai, kad 
norėjo apsaugoti nuo sunaikini
mo 6-18 a. vienuolyno įsteigtas 
kapines, kurios dabar įeina į 
artilerijos šaudyklos ribas ir ku
rių istoriniai paminklai artileri
jos ugnies yra naikinami. Jo įpė
dinis Viktor Batsatsašvili dėl 
toš* pačios priežasties buvo taip 
pat atleistas.

Čekoslovakijos buv. užs. reik, 
min. ir dabartinis disidentas Jiri 
Hajek buvo įspėtas liautis kriti
kuoti valstybę, nes ir jam galį 
būti pritaikyti valstybės įstaty
mai. Jis jau kurį laiką laikomas 
namų arešte.

Žymus sovietų žydų akty
vistas ir Helsinkio nutarimų 
vykdymui sekti komiteto na
rys Anatoli Ščaransky buvo for
maliai apkaltintas valstybės išda
vimu. Nuo kovo m. jis laikomas 
kalėjime.

JAV pasiūlė Kubai pasikeisti 
abipusiais diplomatais be nor
malių dipl. santykių užmezgimo. 
Keli JAV diplomatai veiktų Švei
carijos atstovybėj Havanoj ir 
apie tiek pat Kubos diplomatų 
Čekoslovakijos atstovybėj Wa- 
shingtone.

Sov. S-ga pagaliau sutiko leis
ti išvykti aukštų partijos parei
gūnų vaikam Vladimirui Solov
jovui ir Elenai Klepnikovai, ku
rie buvo įsteigę nelegalią žinių 
agentūrą ir teikė Vakarų žur
nalistam žinių apie sovietinę 
cenzūrą, Voice of America 
transliacijų trukdymą ir pan.

Prez. Carter žmona Rosalynn 
išvyko oficialaus vizito į Jamai
ca, Costa Rica, Ekvadorą, Peru, 
Braziliją, Kolumbiją ir Vene- 
cuelą.

— tautos atbudimas ir jos 
žūtbūtinės pastangos savaran
kiškai tvarkyti savo likimą — nu
tylimas, o nesusieti, iš įvykių 
konteksto išimti, paskiri fakte
liai, taktiniai metodai ar aplin
kybių padiktuoti veiksmai ir pa
reiškimai išryškinami, stengian
tis iš jų sukurti iškreiptą ir ne
teisingą vaizdą. Nulylima, kad, 
jei ne šis tautinis sąjūdis, ne 
šis lemtingas posūkis Lietuvos 
istorijoje, mūsų tauta ir toliau 
būtų likusi rusų priespaudoje, 
be tų dvidešimties nepri
klausomybės ir atokvėpio metų, 
kurie tautiniam sąmonėjimui ir 
jo augimui atstojo visą šimtme
tį. Nutylima, kad šis atgimimas, 
šis sąjūdis prikėlė tautą savaran
kiškam gyvenimui.

O gal kaip tik dėl to nutyli
ma ir iškraipoma? Juk dabarti
niam okupantui nemažiau svar
bu, kad tauta nežinotų savo isto
rijos, arba ją “žinotų” taip, kaip 
jam patogiau. Praeitis turi patar
nauti dabarčiai taip, kaip to nori 
krašto pavergėjas. Todėl Lietu
vos istorija šiandien taip negai
lestingai piaustoma, karpoma, 
kad iš jos gaunasi (ypač visų 
rūšių vadovėliuose) ne istorija, o 
apgailėtina jos karikatūra.

Svarbiausi tautos istorijos įvy
kiai sumenkinami, nustumiami į 
antrą planą, o smulkūs ir ne
reikšmingi fakteliai iškeliami į 
pirmą vietą, juos išryškinant ir 
išpučiant. Toks Lietuvos istori
jai menkavertis įvykis, kaip Isk- 
ros pergabenimas per mūsų 
kraštą, šiandien virsta didesniu 
įvykiu negu visos tautos kova už 
savo kultūrą, trukusi nuo Valan
čiaus laikų iki Didžiojo karo. 
Niekam nežinomas Lenino apsi
lankymas Vilniuje, pasirodo, 
daug reikšmingesnis už visą J. 
Basanavičiaus veiklą . . .

Tokio niekšingo ir sąmoningo 
istorijos klastojimo fone šį kartą 
jau mums nuskamba J. Basa
navičiaus parinkto motto žodžiai:

“Žmonės, nežinantieji isto
rijos, yra vaikai”.

Jie primena pareigą domėtis 
savo praeitimi, jie primena 
taip pat, kad ir dabartis nepapras
tai panaši į jo laikus, tik dar sun
kesnius ir pavojingesnius. Įspė
ja, kad tautai ir dabar gresia 
mirtinis pavojus — pavojus žlug
ti pirmiausia moraliai, paskęs
tant alkoholyje, išsiblaškant šei
mų pakrikime, sumaterialėjime 
ir aukštesniųjų idealų prara
dime, o paskui išnykstant fiziš
kai, ištirpstant svetimųjų masė
je. Primena, kad priešas tas pats, 
ir metodai dažnai tie patys, bet 
drauge ir padrąsina: mes kovo
jome ir laimėjome! Tad būkite 
mūsų verti! Šiandien jūs padary-

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greita* 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiama* iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečlad. Ir penktad. nuo 12 Iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tei. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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

Sovietų nusižengimų žmogaus teisių nuostatam ruošiamas 
raportas ir rekomendacijos vaostybės departamentui, kaip 
šiuo klausimu elgtis Belgrado konferencijoj, didžia dalim 
priklausys nuo Helsinkio konferencijos sutarimų vykdymui 
prižiūrėti JAV kongreso — administracijos jungtinės komisi
jos štabo viršininko Spencer Oliver. Ruošiamo raporto turi
nio klausimais kalbasi (iš k. į d.) JAV LB krašto valdy
bos pirm. Alg. Gečys, Spencer Oliver, visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Aušra Zerr ir LB atstovas VVashingtone Alg. 
Gureckas. Nuotrauka K. Cikoto

Dr. A. Klimas P. Amerikoje

Kaip buvo pranešta Darbinin
ke, gegužės 17 į Pietų Ameriką 
išvyko dr. Antanas Klimas. Jau 
tą pačią dieną, apie 7:30 vai. va
karo, jis buvo Bogotoj, Kolumbi
joj. Apsistojo pas dr. Staniuky- 
ną ir nedelsdamas pradėjo savo 
paskaitų ciklą apie lietuvių kal
bą.

Bogotoj paskaitos vyko ge
gužės 19-21. Praėjo su pasiseki
mu, nes paskaitų klausytojų vi
durkis buvo 44 asmenys, arba 
netoli 50% visos kolonijos! Į pa
skaitas išskirtinį dėmesį atkrei
pė ir kolonijos jaunimas, gausiai

kitę tai, ką privalote padaryti!
Ar paklusime savo didžiojo 

tautos patriarcho žodžiams, ar 
mokėsime būti ne bejėgiais vai
kais, o subrendusiomis asme
nybėmis, žinančiomis, ko iš mū
sų reikalauja istorija?!” (Elta)

paskaitose dalyvaudamas bei 
įrašydamas visą ciklą, apie 5 
valandas, į juosteles. Šią me
džiagą numatoma panaudoti li
tuanistikos kursuose ir jaunimo 
stovyklose.

Reikia pastebėti, kad paskai
tom dr. Klimas buvo paruošęs 
ir specialų leidinį, kuris kartu su 
paskaitų garsine medžiaga, be 
abejo, pasitarnaus lietuvių kal
bos puoselėjimui Pietų Ameri
koj.

Po dr. Klimo paskaitų Bogo
toj jau susidomėta panašių pa
skaitų rengimu ateity.

Gegužės 22-24 prelegentas 
lankėsi Medelline, o 25 dienos 
vakarą jau buvo Buenos Aires, 
Argentinoj. Abiejuose miestuo
se paskaitos buvo pakartotos.

PLB Inf.

TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

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

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

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

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

JUOZO ANDRUŠIO Real 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., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

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

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

Buv. Izraelio gynybos min. 
Moshe Dayan buvo priverstas 
pasitraukti iš darbo partijos už 
tai, kad jis pažadėjo būti užs. 
reik, ministeriu Menahem Be
gi n sudarysimoj vyriausybėj.

Zairo kariuomenė su marokie
čių pagalba atsiėmė paskutinį 
įsiveržėlių užimtą Kapanga 
miestą.

Buv. Indijos min. pirm. Jawar- 
halal Nehru sesuo Vijaya Laksh- 
mi Pandit kandidatuoja į Indijos 
prezidentus.

Valstybės departamentas 
tvirtina, kad apie 50 Kubos kari
nių patarėjų yra atvykę į Etio
piją apmokyti karių vartoti so
vietinius ginklus.

(atkelta iš 1 psl.)

Gauta aukų
Praeitais metais Tautos Fon

das turėjo 216 aukotojų, kurie 
davė ne mažiau kaip po 100 
dol.

Gavo pajamų: iš Kanados lie
tuvių — 26,000 dol., iš JAV — 
23,418, iš Australijos — 3,111 
dol., iš Vliką sudarančių grupių 
— 1,400. Iš viso praeitais me
tais Tautos Fondas turėjo paja
mų 58,689 dol.

Vlikas praeitais metais numa
tytos sumos neišleido, nes nebu
vo parengti visi projektuojami 
leidiniai. Tačiau šiais metais 
gali būti kitaip. Jis gali prašyti 
padidinti jo sąmatą.

Kam išleidžiama
Vlikas pastoviai leidžia Eltos 

biuletenius šešiom kalbom. Da
bar išleido Joseph Boley parašy
tą knygelę apie Romą Kalantą. 
Anglų kalba dabar rašomi trys 
leidiniai, finansuojamas radijo 
žinių paruošimas ir perdavimas 
į Lietuvą, artimai bendradar
biaujama su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, jos kraštų 
padaliniais, remiama jaunimo 
politinė veikla. Drauge su kitais 
veiksniais Vlikas finansuoja Lie
tuvių žmogaus teisių komisijos

darbus, remia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidimą. Ko
vo mėnesį pradėjo veikti Lithua
nian Information Service, kuri 
skubiai informuoja angliškąjį pa
saulį apie lietuviškus reikalus.

Šiem metam Vliko taryba yra 
patvirtinusi 67,500 dol. sąmatą. 
Tai yra nemaža suma. Tad Tau
tos Fondas ir nori, kad į jį 
įsijungtų kuo daugiausia žmo
nių. Tik tokiu būdu Lietuvos 
laisvinimo darbas visą laiką bus 
intensyvus

Dr. Elena Armanienė, Tautos 
Fondo patarėja palikimų reika
lam, kalbėjo, kaip sovietai kas
met pagrobia šimtus tūkstančių 
dolerių iš lietuvių, kai nepalie
kama testamento arba kai testa
mentai surašomi netinkamai.

Nauja taryba
Fondo tarybon išrinkta: K. 

Jankūnas, I. Gasiliūnas, J. Gied
raitis, A. Firavičius, J. Vaičeliū- 
nas, J. Valaitis, A. Vedeckas, 
R. Šidlauskienė. Palikta teišė i 
kooptuoti dar vieną narį. Iš viso 
taryboj bus 9 asmenys.

Suvažiavimas garbės pirmi
ninku išrinko prel. J. Balko
ną, kuris Tautos Fondui vadova
vo dvidešimt vienerius metus. 
Garbės nariu išrinktas Petras 
Minkūnas.

Anglų kalba nauja virimo knyga

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

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

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

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

Demonstracijos Vilniuje 1950 metais. Suvaryti žmonės turi 
reikšti padėką ir džiaugsmą, kad Lietuva buvo sovietų oku
puota. Jaunieji pionieriai neša plakatą, kur įrašyta “Dė
kojame draugui Stalinui už mūsų laimingą jaunystę”. Už 
viską dėkojama Stalinui. Demonstracijom buvo paminėta 
10 metų sukaktis, kai Lietuva buvo įjungta į Sovietų Sąjungą.

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

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

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

DALĖ POViLAUŠkAltĖ-ŠĖLLEI, sav., “Friendly Splritš VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Yetb224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

lcasoliDO

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

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

KVECAS
JONAS
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ

rugsėjo 28

Kaina iš New Yorko 
838 dol.

2 SAVAITES Kaina iš New Yorko
gegužės 29 nuo 983 iki 1,189 dol.
birželio 15, 19, 29 
liepos 3, 13, 17, 27 
rugpiūčio 7,10 
rugsėjo 4, 7,18 
gruodžio 21

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS
2129 KNAPP ST.
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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Birželio įvykiai
Birželis visada pasiliks lietu

vių tautai skausmingas ir liūd
nas. Ji niekada jo neužmirš.
1940 birželio 15 į Lietuvą įrie
dėjo sovietų tankai. Lietuva 
buvo smurtu ir apgaule įjungta 
į Sovietų Sąjungą. Taip prasidė
jo sunki Lietuvos okupacija.
1941 metų birželio vidury sovie
tai įvykdė masines deportacijas. 
Tūkstančiai lietuvių buvo išvež
ti į Sibirą.

-o-
Jau praėjo 37 metai, kai Lie

tuvoj buvo sutrypta laisvė. Lie
tuva paversta kolonija. Išveža
mas jos turtas. Jos žmonės ir da
bar vežami į Sibirą, kišami į 
kalėjimus už tai, kad jie yra lie
tuviai patriotai ir trokšta laisvės 
savo kraštui. Brutaliausiu būdu 
persekiojama religija.

Kai visur skelbiama laisvė, 
kai išlaisvinamos Afrikos tau
tos, ten tebėra sunki priespauda. 
Keisčiausia, kad pasaulis pripra
to ir susiprato su faktu, kad Lie
tuva įjungta į Sovietų Sąjungą. 
Pasaulio laisvieji kraštai nori su
gyventi su sovietais, vystyti pre
kybą; taip ir užmiršta visus lais
vės principus ir pavergtaisiais 
nebesirūpina.

Visi lietuviai, kur jie bebūtų, 
visada sieks to paties — nepri
klausomybės Lietuvai. Ir Lie
tuvoj jie sieks to paties, iš
saugodami savo tautos tradici- 
jas, stiprindami visa, kas yra lie
tuviška, ugdydami tylų pasiprie
šinimą.

Laisvieji pasaulio lietuviai vi
sada ir visur šauks tą patį— 
laisvės Lietuvai. Niekada nenu
rims ir dės visas pastangas, kad 
toji laisvė greičiau ateitų visiem 
pavergtiesiem. Jei laisvė teikia
ma vieniem, tai ji turi būti 
teikiama ir Europos tautom, ku
rias yra pavergę sovietai.

-o-
Pastebima, kad norima už

miršti ir birželio išvežimus. Net 

jaunoji karta kratosi praeities ir 
nenori kalbėti, prisiminti, kad 
buvo tokios birželio dienos. So
vietų simpatikai visur pučia 
savo migleles ir praeitin nu
gramzdina visus trėmimus, su
mažina juos, apšvarina, kad taip 
negąsdintų kitų.

Tačiau trėmimų niekada ne
užmirš tauta. Ir Lietuvoj prisi
menami ištremtieji, žuvusieji 
Sibire, vergų stovyklose. Lais
vojo pasaulio lietuviai visada ir 
visur šauks ir kalbės apie ištrėm- 
tuosius, jų lūpomis šauks — lais
vės, laisvės. Visų pareiga yra de
maskuoti sovietų tikrąjį veidą, 
parodyti, kaip jie laužo žmogaus 
teises.

-o-

1941 birželio gale prasidėjo 
karas Lietuvoj. Ten įvyko suki
limas, kuris greit išvarė rusus 
okupantus. Tai parodė tautos 
gaivališką norą gyventi laisvai. 
Bet atkurtoji Lietuva greitai bu
vo vokiečių sulikviduota.

Su derama rimtim prisimena
me birželio įvykius — okupaci
jas, trėmimus, sukilimus. Len
kiam galvas prieš išvežtuosius, 
žuvusius Sibire, žuvusius suki
lime. Tai mūsų tautos aukos, su
dėtos dėl laisvės, dėl žmogaus 
teisių. Su deramu rimtumu pri
simenam visus ir drauge visam 
pasauliui skelbiam, kad ir Lie
tuva turi teisę į nepriklausomy
bę, kad visi lietuviai su dideliu 
ryžtu ir ištvermingumu sieks tos 
nepriklausomybės.

Visur renkim išvežimų mi
nėjimus, priminkim savo kaimy
nam, kas nutiko anais metais 
Lietuvoj, sujunkim tai su dabar
timi, su žmogaus teisių judėji
mu. Kalbėdami su amerikie
čiais kongresmanais, priminkim 
jiem ir praeitį. Tokio įsipareigo
jimo reikalauja kaliniai ir iš
tremtieji, kurie negali patys 
kalbėti.

Mylimieji mūsų tautiečiai!
Lietuviai yra daug laimėję su

kurdami ir išlaikydami išeivijoj 
savo kultūrines, tautines bei re
ligines organizacijas ir kitokias 
institucijas. Vienas tokių seniai 
planuotų, bet tik pokariniu metu 
realizuotų laimėjimų buvo įstei
gimas ir išlaikymas Šv. Kazi
miero kolegijos Romoj. Ši kole
gija yra ne tik auklėjimo įstaiga, 
ruošianti kunigus lietuvių sielo
vadai, bet ir mūsų lietuviškas ži
dinys Romoj. Ji sudarė sąlygas 
ir suteikė galimybę daugeliui 
jaunų lietuvių kunigų pagilinti 
savo studijas bažnytiniuose Ro
mos universitetuose, įsigyjant 
akademinius laipsnius. Ji taip 
pat išauklėjo ir parengė kunigys
tei penkiasdešimt su viršum ku
nigų. Jų daugumas šiandien 
dirba lietuvių sielovadoj net ke
liuose kontinentuose.

Šv. Kazimiero kolegija, būda
ma Katalikų Bažnyčios apaštali

Šv. Antano statula pranciškonų vienuolyno sodyboje Kenne- 
bunkporte. Šiemet lietuvių diena šiame vienuolyne bus lie
pos 3. Nuotr. V. Maželio

Išeivijos vyskupų laiškas Šv. Kazimiero 
kolegijos reikalu

nio veikimo centre, turi savo 
reikšmę mokslo bei visos Baž
nyčios gyvenime, panašiai, kaip 
ir kitos šios rūšies tautinės ko
legijos. Jau pats faktas, kad ši 
mūsų įstaiga yra lygiai traktuo
jama su kitomis, kurios išlaiko
mos ir remiamos savo krašto vys
kupų, mum, lietuviam, yra svar
bus tiek tautiniu, tiek ir religi
niu požiūriu.

Ankstesnės kartos lietuviai iš
eiviai buvo dosnūs šią kolegiją 
kuriant ir iki šiol padėjo jai iš
silaikyti. Pasunkėjus gi ekonomi
nėm sąlygom, tą sunkumą yra 
pajutusi ir kolegija. Todėl šiuo 
laišku ir kreipiamės į Jus, Bro
liai ir Sesės lietuviai. Patys iš
gyvenę daugelį nepriteklių, bet 
savo vargu ir darbu sukūrę sau 

geresnį gyvenimą, Jūs dosniai 
rėmėt visas lietuvių kultūrines 
bei religines institucijas. Šiuo 
metu mes prašom Jus padėti 
išlaikyti Pontifikalinę Lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegiją Romoj.

Visi gerai suprantam, kad 
reikia rūpintis išlaikyti kiekvie
ną lietuvių aukomis įkurtą insti
tuciją. Bet dar labiau tenka susi
rūpinti, kai esamos institucijos 
pagrindinis uždavinys pradeda 
nebepasiekti savo tikslo. Tai 
gali įvykti ir su mūsų kolegija, 
jei ji nesulauks naujų Dievo pa
šauktų lietuvių klierikų ir stu
dentų.

Ne taip seniai pašaukimų į ku
nigus buvo pakankamai, Se
minarijos būdavo perpildytos. 
Kodėl pašaukimų sumažėjo 
šaindien? Yra daug įvairių prie
žasčių, bet gal pati svarbiausio
ji — tai Vakarų pasaulio ne 
tiek materialinė, kiek dvasinė 
krizė. Ji palietė ir mūsų tautie
čius, tiek vyresniuosius, tiek pri
augančią] ą kartą.

Idealizmo jaunime nestinga. 
Tačiau tie jaunuoliai, kurie no
rėtų savo gyvenimą pakreipti 
kilnesniam tikslui, kartais nesu
laukia nei paskatos, nei pritari
mo iš savo tėvų, mokytojų ir net 
iš kai kurių kunigų. Visi dejuo
jam, kad jau trūksta lietuvių sie
lovadai jaunų kunigų, o tuo tarpu 
kai kurios mūsų parapijos nėra 
niekuo prisidėjusios, kad iš jų 
pačių parapiečių nors vienas 
jaunuolis būtų išėjęs į kunigus.

Kristaus žodžiai: “Piūtis dide
lė, o darbininkų maža. Melskit 
piūties šeimininką, kad siųstų 
darbininkų į savo piūtį” (Mat. 
9, 37-38). Šis paraginimas tinka 
mūsų dienom. Turim ta intenci
ja melstis šeimose, savo parapi- 

Kennebunkportas kviečia

Gražioji pranciškonų vie- dovauja kompozitorius Julius 
nuolyno sodyba kviečia šią va- Gaidelis. Choro pirmininkė —
sarą ją aplankyti. Čia galima gra
žiai atostogauti. Čia pat Atlantas, 
sodyboje maudymosi baseinas, 
puikūs kambariai, puikus mais
tas, pušynai, gėlynai, uolos, žu
vėdros.

Lietuvių diena šioje sodyboje 
bus liepos 3. Ja ir pradedamas 
šios vasaros sezonas. Iškil
mingos koncelebruotos mišios 
bus 11 vai. Liurdo grotoje. Pa
mokslą pasakys Tėv. Bernar
dinas Grauslys, OFM.

Mišių metu gieda pagarsėjęs 
Brocktono Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos choras, kuriam va

jose, jaunimo sambūriuose.
Iš kunigiško gyvenimo patir

ties atvirai Jum sakom, kad ku
nigo pašaukimo baimė yra labai 
klaidinga. Kunigo gyvenimas ir 
veikla teikia daug tokio dvasinio 
pasitenkinimo ir laimės, kokio 
nėra pasauliniame gyvenime ir 
kuriam negali prilygti materia
listinio pasaulio teikiami malo
numai.

Šiuo laišku savo rūpesčius pa- 
sisakom Jum, mylimieji mūsų 
tautiečiai, norėdami atkreipti 
Jūsų dėmesį į vienintelę šiuo 
metu lietuvių seminariją-kolegi- 
ją, esančią laisvame pasauly. Ji 
galės pasiekti savo tikslą tik mū
sų visų generacijų lietuvių arti
mu bendradarbiavimu su šia į- 
staiga ir jos rėmimu. Būkit 
tikri, kad, ką darot ar darysit 
gero šiai mūsų kolegijai, tai da
rysit visapusiškam gerui visos 
lietuvių visuomenės. Per jaunus 
gerus kunigus Dievas atlygins 
Jum už paramą Pontifikalinęi 
Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegi
jai tokiais būdais, apie kuriuos 
gal mažai galvojat. Remkim mū
sų pačių kūrinį savo pačių viso
keriopam gerui.

Dievas telaimina Jus!
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,

Vysk. Vincentas Brizgys
Vysk. Antanas Deksnys
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P.S. Jaunuoliai ar subrendu
sieji, jaučią pašaukimą kunigys
tėn, ir kiti, turį reikalų su kole
gija, gali kreiptis į Kolegijos 
Rektorių: Via Casalmonferrato 
20 — 00182 Roma, Italia.

Jūratė Aukštikalnienė.
Po pamaldų — pietūs, pikni- 

kavimas, laimėjimai, žaidimai. 
Meninė programa prasidės 4 v. 
popiet. Ją atliks taip pat svečiai 
iš Brocktono, tautinių šokių an
samblis “Sūkurys”, kuriam va
dovauja Vytautas Bruzgys. Ad
ministruoja Mikas Subaitis. Pro
grama vyks aikštėje prie didžio
jo vasarnamio.

Į šią lietuvių dieną kviečia
mi lietuviai iš Bostono, Brock
tono, Worcesterio, Waterburio, 
Putnamo ir kitų vietų. Laukiami 
svečiai ir iš New Yorko.

Viktutė
15 vasario, trečiadienis.

Jau ir po Užgavėnių. Šiandien 
kunigėlis pabarstė mums galvas 
pelenais: “Pelenas esi ir pele
nu pavirsi.” Nelabai tenoriu tai 
atsiminti dabar, ir sunku man 
apie tai mąstyti.

Linksma buvo per tas pasku
tiniąsias dienas. Sekmadienį nu
važiavome pas Butautus. Nelai
mingam daktarui nedavė jie ra
mybės, nuolat jį erzindami juo
domis akimis, muzika ir tt. Jis 
stengės atsikirsti kaip begalėda
mas, bet mažai telaimėjo, nes su 
Butautais sunku grumtis su lie
žuviu. Ta Onytė — iš tikro juo
kingas asmuo. Žiūrėjo, žiūrėjo į 
daktarą ir sako:

— Ak, gaila! Toks gražus jau
nikaitis pasirodė mūsų horizon
te, ir tas jau “įsmukęs”.

— Nereikia nustoti vilties, — 
atsiliepė ponas Juozas, — 
kažin, gal dar tavo bus viršus.

— Et, ką begelbės! Jau mos
telėjau ant jo ranka! Prapuolęs 
žmogus! Tas vienas tebuvo, ir 
tas pats išslydo, ar ne apmau
das! Dabar lauk, kol kitas koks 
iš kur išplauks!

Prisijuokti iš jos galima lig 
ašarų. O daktaras, dar ją erzin
damas, pats pradeda:

— Tai kokios man akys visų 
gražiausios, panele Ona, ką?

— Dar klausia! Žinoma, juo
dos!

Jis ima girti tų juodųjų akių 
gražumą ir gailėtis, dėl ko pane
lei Onai nedavė Dievas juodų 
akių.

Susitarėme su Butautais pir
madienį važiuoti visi pas ponus 
P. į Užkampius. Jie atvažiavo 
pas mus su savo svečiais, o iš 
mūsų visi kartu nukeliavome to
liau su mažais šlajukais po vieną 
arklį; kiekviena panelė gavo sau 
kavalierių už vežėją. Liepiau pa
kinkyti sau savo Perkūną ir no
rėjau važiuoti su daktaru, ir, nors 
žinojau kad jis su kitu kuo ne
sės, tačiau, bėgdama pro šalį, 
tariau:

— Pone Antanai, tamsta va
žiuosi su manim?

— Kad ir į pasaulio galą!
— Tuo tarpu tiktai lig Už

kampių.
Pakelyje kaži kas vienuose 

šlajukuose sugriuvo, ir sustojo
me valandėlei. Eina pro šalį 

moteriškė, žiūri ir sako:
— Musėk veselija važiuoja; 

bet kur čia jaunieji?
— Aš jaunasis, o štai jaunoji! 

— atsiliepė balsas iš vienų šlaju- 
kų.

Kits, toliau peršaukė:
— Ne, mudu jaunieji!

Moteriškė žiūrėjo, stebė
damos vienoje “veselijoje” tiek 
jaunųjų pamačiusi, palingavo 
galvą ir nuėjo. Aš pati laikiau 
vadžias, nes labai tai mėgstu. 
Kelias buvo lygus, dailus, šla- 
jukai bėgo patys; Perkūnas, bliz
gėdamas pakinktais, iš reto 
prunkščiojo. Kalbėjome apie vi
sados daugiausia rūpinčius 
mums dalykus, apie lietuviškąjį 
judėjimą.

—Svarbiausias mūsų tikslas, 
— tarė daktaras, — tai iškovoti 
laisvę savo tikybai ir tautai. No
rime būti tuo, kuo esame gimę, 
norime išlaikyti savo kalbą, nori
me būti Lietuvoje ponais, o ne 
vergais, ne tarnais. Dėl to kovo
jame už spaudą, reikalaujame 
savo kalbai tinkamos vietos baž
nyčioje ir mokykloje. Visiems 
lietuviams stengiamės įkvėpti 
meilę viso to, kas sava, visus pa
traukti prie savo idėjos. Mes ko
vojame su lenkais ir rusais ne 
dėl to, kad jie yra lenkai ar ru
sai, bet dėl to, kad plėšia iš mūs 
mūsų turtus. Juk kiekvienas tu
ri teisės ginti savo nuosavybę. 
Tegu lenkai ar rusai liekas len
kais ar rusais, ir Lietuvoje bū
dami, — prieš tai nieks iš mūsų 
nieko neturi, bet tegu neužme

ta mums savo tautybės, tegu ne
šeimininkauja Lietuvoje kaip 
savo namuose. Su tokiais tat ko
vojame ir kovosime lig paskuti
nio kraujo lašo, nes nenorime 
būti nei lenkais, nei rusais, bet 
laisva, nepriklausoma lietuvių 
tauta.

— Amen! Jei mes to nesulauk
sime — sulauks vaikų vaikai. 
Jie bus laimingesni už mus; 
mums teko baisiais laikais gy
venti, daktare!

— Ką padarysi? Toks jau liki
mas buvo mums skirtas. Sunkus 
likimas, sunkus darbas — bet 
užtai ir nuopelnas didesnis: esa
me pirmieji darbininkai, pionie
riai, žadiname užmigusią tėvy
nę — ar tai jau jokios vertės 
neturi? Bepigu sėti į išdirbtą 
dirvą — lengvas tai darbas, ir 
daug yra norinčių jį dirbti. Bet 
kiek reikėjo vargo, kol ta dirva 
tapo tinkama sėti ir pradėjo nešti 
vaisių. Kiek reikėjo tiems darbi
ninkams jėgų, energijos, pasi
šventimo.

— Žinoma! Amžina garbė 
tiems, kurie, nepaisydami pavo
jaus, užmiršę savo pačių naudą, 
aukoja visas savo išgales tėvy
nei. Kad tik nebūtų tų partijų, 
tos neapykantos tarp jų, kad ne
piltų į žmonių širdis bedie
vystės ir socializmo nuodų. Kaip 
skaudu, kad, vos teatbudę, jau 
einame vienas prieš kitą . . .

— Tai yra šios gadynės žmo
nijos gyvenimo “malum neces- 
sarium”. Partijos visur buvo, yra 
ir, tur būt, ilgai dar neiš
nyks. Žmonės dar nepasiekė tos 

idealios buities, kada visi pildys 
Dievo valią; neatėjo dar į 
žemę Dievo karalystė. Žinoma, 
liūdna, bet nieko nepadarysi. 
Žmonija labai iš lengvo žengia 
pirmyn, iš karto nepastumsi jos 
prie idealo. Kiekvienas žmogus 
turi stumti, kiek galėdamas ir į- 
manydamas, atmindamas, kad iš 
mažų smiltelių pasidaro kalnas.

Grįžome vėlai, jau buvo nak
tis. Mėnulio nebuvo matyti, tik 
žvaigždės lyg angelų akys mirk
čiojo tolimame danguje. Oras 
buvo nešaltas; nei vėjo, nei bal
so. Visose trobelėse buvo tamsu, 
tik viename lange žibėjo žibu
rys. Pasakiau, kad gal ten kas 
nors serga ir rytoj atvažiuos dak
taro. Atidaviau vadžias savo 
kompanionui, o pati žiūrėjau į 
žvaigždes ir, gėrėdamos nakties 
gražumu, svajojau apie ateitį; 
apie tuos laimingus laikus, kada 
lietuviai bus Lietuvoje ponai, 
o ne tarnai, kaip sakė daktaras, 
kada nė vienas jų nesigėdys lie
tuvio vardo nei lietuviškos kal
bos; kada viešpataus Lietuvoje 
laisvė, šviesa, krikščioniškoji 
teisybė . . .

Gera buvo . . . Norėjau, kad ta 
kelionė nepasibaigtų . . . Paga
liau pradėjome su daktaru dai
nuoti, iš kitų šlajukų mums pri
tarė, ir daina lėkė toli toli, ai- 
dėdama per baltus sniegus ir at
simušdama nuo tamsių pušynų.

Malonu buvo važiuoti. Viskas 
malonu su juo . . .

19 vasario, sekmadienis.
Rytoj važiuojame į vaišes ke- 

letai dienų. Daktaras jau šian
dien dejavo, kad taip ilgai nesi
matysime. Ir man nemalonu, ir 
bevelyčiau pasilikus namie. Ta
čiau važiuoti reikia, o pamąs
čius giliau, juokinga būtų nu
liūsti, kad tokią savaitę jo ne
matysiu. Bet dar juokingiau, kad, 
neatėjus jam vieną, dvi dieni, 
nerandu sau vietos ir liūstu . . . 
Juokinga . . . bet ką su ta širdim 
padarysi?!

Pastebėjau, kad jis yra man 
moralinės žmogaus vertės krite
rijus. Pamačius kieno nors man 
netinkantį pasielgimą, tuojau 
pamanau: jis taip nepadarytų, 
taip nepasakytų, nepasielgtų. O 
išgirdus ar pažinus visų giriamą 
žmogų, tuojau jį lyginu su ponu 
Antanu ir randu, kad toli tam 
pagirtajam lig to — manojo. 
Kokia laimė pažinti ir mylėti 
tokį žmogų, apie kurį žinai, kad 
lyg dangus aukščiau stovi už 
kitus! Aš kitokio ir nepamylė
čiau . . . Dažnai esu skaičiusi ir 
girdėjusi, būk meilė esanti akla. 
Netiesa! Aklai negalima pamy
lėti: kol pamylėsi, reikia juk pir
miau pažinti žmogų, juk nepa
mylėsi tuojau pat, kartą susitikęs, 
nežiūrėdamas, koks jis. Tiesa, 
juk atsitinka, kad išsyk įsimy
li ... bet aš to nesuprantu, ir vi
sados juokai mane ima iš tokios 
meilės. Nebent nosį ar akis įsi
myli, nes ką kita sunku pažinti, 
pirmą kartą tematant.

(Bus daugiau)
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BELGRADKO KONFERENCIJAI ARTĖJANT
JAV LB veikla

Dabartiniu metu JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos pa
grindinis dėmesys yra skiriamas 
šią vasarą Belgrade įvykstančiai 
konferencijai, šaukiamai peržiū
rėti pasirašiusiųjų valstybių pa
klusimo Helsinkio konferenci
jos sutarimam. Veikla pagrinde 
ribojasi vizitais pas įtakinguo
sius šio krašto politikus, me
morandumais jungtinei Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijai VVashingtone, LB-nės 
leidinio “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania — a Report for 1976” 
paskleidimu, dalyvavimu ruo
šiamose konferencijose, kur 
esamą progą siekiama panaudoti 
Lietuvos padėties pristatymui. 
Lankomas Helsinkio komisijos 

pirmininkas
JAV LB krašto valdybos dele

gacija (pirm. Alg. Gečys, visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Aušra M. Zerr ir LB atstovas 
VVashingtone Alg. Gureckas ba
landžio 20 oficialioj audienci-

SEASON’S GREETINGS
SEASON'S GREETINGS 
MARK TWAIN DINER

GOOD FOOD AT SENSIBLE PRICES 
1601 MORRIS AVĖ. UNION, N.J. 

CALL 201 687-1680

SEASON’S GREETINGS 
REMODELING SPECIALIST

WE DO "THE COMPLETE JOB” 
RESIDENTIAL & COMMERCIAL DIAL DIRECT 

VVITH OVVNER LOUIS KISH IN 3-9113

SEASON’S GREETINGS 
A A AUTO BODY

FACTORY METHODS REPAIRS TO MEET 
INSPECTION REOUIREMENTS TOVVING 

MEMBER OF AUTO BODY CLUB
24-29 ASTORIA BLVD. RA 8-3104 OR 

RA 8-3630

SEASON’S GREETINGS 
TIFFANY

DINER RESTAURANT
PRIME STEAKS CHOPS SEAFOOD 

SPECIAL LUNCHEONS & DINNERS DAILY 

OPEN 24 HOURS 7 DAYS BAKING DONE 
ON PREMISES 1045 ROUTE 17 RAMSEY, 

N.J. 201 825-3572

SEASON’S GREETINGS
ANDREVV’S LIOUORS

LIOUORS WINES COLD BEER & KEG BEER
PROMPT FREE DELIVERY, 48 WASH. AVĖ.,

VVSTVVD, N.J. 201 664-2626

SEASON’S GREETINGS 
HOGAN’S GRAND AUTO

EXPERT REPAIRS 
COLLISION VVORK 

181-07 JAMAICA AVĖ.
526-9348

SEASON’S GREETINGS
A — ONE AUTO COLLISION 

INC.
INSURANCE ESTIMATES CHASSIS 

STRAIGHTENING LICENSED TOWING 
FREE PICK UP AND DELIVERY 
28-31 THOMSON AVĖ. L.l. CITY 

786-0024

SEASON’S GREETINGS 
TO ALL MY FRIENDS & 

VETERANS 
ANONYMOUS

SEASON’S GREETINGS 
IRIS HOUSE OF BEAUTY 

129 West 165th St.
Bronx, N.Y. 681-6710

SEASON’S GREETINGS 
HANOVER TRAIL 

STEAK HOUSE
900 ROUTE 17
RAMSEY 07476

PHONE: 201 327-9030

SEASON’S GREETINGS 
SAMMET’S RESTAURANT

497-5600 382-9607 651 Onderdonk
Avė., (cor. Llnden St.) Excellent Ser
vice, Personai Supervislon of Kathe & 
Slegrled Sammet Exqulslte Continental « 
German Cuislne Luncheons $1.75 to $4.50 
(11:30 AM-3 PM daily) Complete Daily 
Dlnners $4 to $9.75. Or Ala Carte (3 
PM to 8 PM) Complete Sunday Dlnners 
$4.75 to $11.50 (Noon to 8 PM) Closed

Tuesdays

SEASON’S GREETINGS
BIM’S LIKĘ NU 

CARPET CLEANING
(914) 965-3222 BRING NEW LIFE TO YOUR 
CARPETING REVIVE THE ORIGINAL BEAUTY 
OF YOUR RŪGS. CLEAN IN YOUR 0WN HOME 
BY VON SCHRADER DRY METHOD: NO MESS 
NO FUSS NO ODOR ŪSE THE ŠAME DAY 
ALL VVORK GUARANTEED PHONE FOR ĖST. 
TODAY. 

SEASON’S GREETINGS
N0W OPEN UNDER NEW MANAGEMENT

KNOLL STATIONERY
VAST, DIVERSIFIED, STOCK ON HAND

19 KNOLLS CRESCENT 796-7444
HOURS: MON-SAT. 7 AM TO 7 PM SUN. 7 

AM TO 2 PM WHERE SERVICE IS PROMPT, 
COURTEOUS SATISFYING COME IN AND 

BROWSE 

joj buvo priimti Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo komisi
jos pirm, kongr. Dante B. Fas- 
cell. Dalyvaujant minimos ko
misijos tarnautojų štabo virši
ninkui Spencer Oliver ir audi
encijos eigą rekorduojant Ame
rikos Balso pareigūnam, kad 
būtų perduota į Lietuvą, JAV 
LB krašto valdybos vardu kongr. 
Fascell ir jo vadovaujamos ko
misijos nariam buvo pareikšta 
nuoširdi padėka už Lietuvos 
klausimui rodomą dėmesį ir 
įteiktas “Violations” naujausias 
leidinys.

Dėkodamas už leidinį, kongr. 
Fascell kalbėjo: “Aš sveikinu 
jūsų pastangas per šešerius me
tus, ruošiant šią informaciją, pa
teikiant ją visuomenei, kad žmo
nės patys nuspręstų, kas ten 
vyksta. Tai svarbus ir vertingas 
darbas Europos saugumo komi
sijai.”

Tolimesnis pokalbis su kongr. 
Fascell ir S. Oliver lietė liudi-

SEASON’S GREETINGS
COLE’S CIRCLE ARCO

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE, 
TIRES BATTERIES AND ACCESSORIES

609 726-1770 RES. 609 893-9661
ROUTE 72 4 MILE CIRCLE VINCENTOVVN, N.J.

SEASON’S GREETINGS
BLUE & GREY BUSES

CYPRESS CAB SERVICE ANY VVHERE ANY TIME 
456-4500 456-9506 CALL
382-5672 MINI BUS FOR HIRE — 14
PASSENGERS YONKERS RACEVVAY LEAVES 
NIGHTLY GATĖS & MYRTLE 6:45 PM 
SUNDAYS 11:30 PM. BIG A SATURDAYS 
12 NOON & 12:30 PM DAILY 12:30

PM FARE TO TRACK $1.50 ADM. $1.00

SEASON’S GREETINGS 
J & J CAR SERVICE

THE FINEST CAR SERVICE AROUND IN 
RIDGEVVOOD, GLENDALE, MASPETH, 
MIDDLĖ VILLAGE, VVOODSIDE, ELMHURST 

ALL CARS BRAND NEVV, RADIO 
DISPATCHED & AIR CONDITIONED

EV 6-7765 EV 6-7777 *

SEASON’S GREETINGS 
FROM THE PACKER FAMILY OF 
AFRO TRUCK RENTALS

A COMPLETE LINE OF TRUCKS & TRAILERS 
FOR YOUR SPECIAL NEEDSI OPEN 24

HRS. A DAY, 7 DAYS A WEEK
491 E. 163RD ST. BRONX, N.Y.

PHONE: 669-9469

SEASON’S GREETINGS 
KAREN VALENTE 

FASHION CONSULTANT 
ALL OCCASIONS BRIDAL PARTY 

SPECIALIST 
762-4091

SEASON’S GREETINGS 
LAUREL HAVEN RĘST HOME 

238 Fire Island Avė. 
Babylon, L.L 

(516) 661-7097

SEASON’S GREETINGS 
LIFFEY MOVERS

LOCAL AND LONG DISTANCE 
HOUSEHOLD & COMMERCIAL 

794-2795 PACKING CRATING STORAGE 
VERY REASONABLE RATES 

LICENSED, INSURED, UIONIZED 
WAREHOUSE: 472-0712

SEASON’S GREETINGS 
VVHISPERING PINE 

NURSERY & FLORIST
CASE TRACTORS COMPLETE GARDEN 
CENTER NURSERY SUPPLIES FLORAL & GIFT

SHOP NEVY & USED EOUIPMENT ROUTE 6 
MAHOPAC NY BET BALDVVIN PL. JEFFER- 
SON VALLEY 914 248-7444 914 248

5100

SEASON’S GREETINGS 
FROM THE FORCINA FAMILY OF 

ELIO RISTORANTE 
For Exqulslte Itallan Cuislne. Complete 
dinners served from noon to mldnlght In- 
clude appetizer, soup, pasta, entree 
dessert and coffee. 79-35 Myrtle Avė 
Glendale (212) 821-6739 Accom

modations to 200 people

SEASON’S GREETINGS 
MID-COUNTY MOTORS

BMW ONE OF THE EXCLUSIVE DEALERS IN 
NEW JERSEY: SALES SERVICE BODY WORK 
LEASING AVAILABLE PLEASE CALL
201 568-2208 265 COUNTY ROAD
(JUST NORTH OF HUSDON AVĖ) TENAFLY, 

NEW JERSEY 

jimą minėtai komisijai, LB ruo
šiamą memorandumą, komisijos 
ruošiamo Belgrado konferen
cijai raporto apimtį. Kongr. Fas
cell šiltai prisiminė disidento 
Tomo Venclovos liudijimą.

Lankoma pažįstama kongreso 
narė

Kai prieš keletą metų JAV 
kongrese dar nebuvo drįstama 
atvirai pasisakyti prieš sovietų 
vykdomus nusižengimus žmo
gaus teisių nuostatam, kong
reso narė Millicent Fenvvick bu
vo “tyruose šaukiančiojo balsu”. 
Jos ir šen. Clifford Case pastan
gomis buvo pravestas įstatymas, 
įkuriąs Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisiją. 
Prie šios komisijos šiuo metu ji 
priklauso. Čia ji telkia ypatingą 
dėmesį lietuvius liečiantiem 
klausimam.

LB atstovai sustojo pasimaty
ti su šia senų laikų pažįstama, 
jai padėkoti, pasiinformuoti dėl 
planuojamos Belgrado konfe
rencijos eigos. Įteikus “Viola
tions” leidinį, ji paprašė dar trijų 
egzempliorių, nes norinti juos 
pasiųsti Pasaulio Bažnyčių Ta
rybos įtakingiem pareigūnam, 
kad jie su leidiniu susipažintų 
ir patys į žmogaus teisių gyni
mo akciją stipriau įsijungtų.

Pas senatorių Dole
Įtakingiausio respublikono 

Europos saugumo komisijoj 
esama pereituose rinkimuose 
buvusio kandidato į JAV vice
prezidento postą senatoriaus 
Robert Dole. Tarpininkaujant jo 
štabe dirbančiam buvusiam 
prez. G. Fordo patarėjui tauty
bių reikalam dr. Myron Kuropas, 
šen. Dole paskyrė pusvalandį 
laiko pasimatymui su LB atsto
vais. Pokalbis lietė Belgrado 
konferenciją, prez. J. Carterio 
liniją žmogaus teisių klausimu 
(Dole tai linijai visapusiškai pri
tariąs!), respublikonų partijos to
limesnį nusistatymą tautinių 
grupių atžvilgiu. Šen. Dole nuo
mone, debatų metu prez. Fordo 
nesėkmingas pareiškimas dėl 
sovietų “nedominavimo” Rytų 
Europoj respublikonam pra
laimėjęs rinkimus, nes nuo to 
įvykio prezidento populiarumas 
visuomenėj pradėjęs smukti.

Įdomiu sutapimu paaiškėjo, 
kad LB delegacijos su šen. Dole 
atvykęs nufotografuoti senato 
respublikonų fotografas Jack 
Mudrock yra lietuvis iš Penn

sylvanijos anglių kasyklų vieto
vės. Senate darbuojasi jau sep- 
tyneri metai.

Kūryba Šatrijos 
susirinkime

CHICAGO, ILL.

Šatrijos, ateitininkų meno 
draugijos, susirinkimas įvyko 
balandžio 24 Chicagoj, pas pir
mininkę dail. Reginą Jautokaitę. 
Susirinko keliolika asmenų.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
Ateities vyr. redaktorius, skaitė 
paskaitą apie kūrybos psicholo
giją. Naudodamasis naujausio
mis psichologinėmis studijomis, 
kūrybinį darbą jis analizavo kaip 
juslinės patirties, išgyvenimų, 
pasąmoninių ir sąmoningų ga
lių, jausmų ir pažinimo, vaiz
duotės, intuicijos, inspiracijos ir 
išraiškios formos ieškančio kieto 
darbo sintezę. Savo temą jis gau
siai iliustravo lietuvių ir kita
taučių dailės ir žodžio kūrėjų 
bei jų darbų pavyzdžiais.

SEASON’S GREETINGS 
LA PETITE AUBERGE

“One Of The Latest Gera in Bergen’s 
Cullnary Crown” Superb French 
Cuislne The Ultlmate In Dining Pleasure 
Gourmet Dlshes Large Wlne Selection 
We Honor Master Charge American 
Express Closed Sundays Reservations 
Suggested 201 569-2270 44 East
Madlson Avė, Cresklll, N.J. Luncheon 
Served Mon-Frl 12 Noonto 3 PM Dinner 
Served Mon-Sat from 5:30 PM 
PRIVATE BANOUET FACILITIES FOR UP TO 

60 GUESTS

Memorandumas Helsinkio 
komisijai

JAV LB krašto valdybos išsa
mus devynių puslapių memo
randumas gegužės 9 Alg. Gurec- 
ko buvo įteiktas Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo komisi
jai. Memorandume pateikti įro
dymai liečia sovietų vykdomą 
lietuvių žmogaus teisių paneigi
mą Lietuvoj, Latvijoj, Gudijoj, 
Sibire, Karaliaučiaus srity. Re
miantis Helsinkio konferencijos 
sutarimuose esančiu tautų apsi
sprendimą laiduojančiu prin
cipu, memorandume iškeltas 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybės atstatymo klausimas.

Dalyvaujama konferencijose
Paskutiniuoju metu JAV LB 

atstovų stengiamasi dalyvauti su 
Belgradu susijusiose konferen
cijose bei apklausinėjimuose, 
kur tiek viešuose pareiš
kimuose, tiek privačių pokalbių 
metu keliami Lietuvą liečią 

♦klausimai. Akcentuojama Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo svarba, galimybė tautai su
teikti laisvo apsisprendimo prin
cipą, kiek mažiau forsuojant 
prez. Carterio išpopuliarintą 
žmogaus teisių klausimą. Juk 
mūsų didysis tikslas — laisva 
ir nepriklausoma Lietuva!

Paminėtina, kad gegužės 17 
LB atstovai — krašto valdybos 
vicepirmininkas Rimas Česonis 
ir A. Gureckas VVashingtone da
lyvavo valstybės departamento 
surengtose diskusijose Bel
grado konferencijos reikalu. Pra
nešėjų tarpe buvo valstybės de
partamento patarėjas Matthew 
Nimitz, ambasadorius Albert 
W. Sherer, kuris vadovaus JAV 
delegacijai Belgrado pirminių 
pasitarimų metu, Patricia De- 
rian, prez. Carterio paskirta ko
ordinatorė žmogaus teisių klau
simui. Diskusijas moderavo Wil- 
liam Dyess, valstybės pa- 
sekretorio pavaduotojas, kadaise 
buvęs pagrindiniu asmeniu S. 
Kudirkos laisvinimo byloj.

Gegužės 19 LB visuomeni
nių reikalų tarybos pirm. Aušra 
Zerr dalyvavo JAV senate vyku- . . ,„ • ■■■■■■ u t v. . • nių dokumentų.- " >šiame Europos saugumo komisi- x c

jos apklausinėjime. Čia liudijo 
JAV informacijos agentūros di
rektorius John Reinhardt, Radio 
Liberty — Radio Free Europe 
prezidentas S. Michelson ir val
stybės sekretoriaus pavaduoto
jas kultūriniam ir švietimo rei
kalam Joseph Duffey. Apklausi
nėjimų metu plačiau paliesta 
svarba tęsti bei stiprinti radijo 
transliacijas į Sov. Sąjungos 
kontrolėj ar vergijoj esančias Ry
tų Europos valstybes ir svarba 
sovietų vykdomą transliacijų 
siuntimo trukdymą pateikti kaip 
įrodymą, jog Sov. Sąjunga nesi
laiko Helsinkio konferencijos 
sutarimų.

Dalis Helsinkio komisijos narių, kurie balandžio 27 VVashing
tone vadovavo apklausinėjimam dėl tautinių mažumų ir reli
gijos persekiojimo Sovietų Sąjungoj. Iš k.: dr. M. Kuropas, 
senat. Robert Dole, kongresininkė Millicent Fenvvick, Alfred 
Friendly Jr. Nuotr. Lithuanian Information Service.

Diskusijose Č. Grincevičius 
iškėlė meno tikslą vaizduoti gro
žį. Tą tikslą prelegentas praplė
tė, laikydamas meną tikrovės 
(kokia ji bebūtų — graži ar 
negraži) interpretacijos išraiška. 
Panašiai pasisakė ir kun. A. 
Grauslys. Pastarasis atkreipė dė
mesį ir į retorikos meno stoką 
šiais laikais.

Po diskusijų A. Tijūnėlis pa
skaitė savo du eilėraščius ir vie
ną aprašymą. Pora dalyvių atsi
liepė į šiuos kūrybinius bandy
mus.

Susirinkimas buvo vertingas

Vysk. Pranas Brazys, MIC, miręs prieš 10 metų.

10 metų be vyskupo P. Brazio
1967 birželio 8 teko atsisvei

kinti su vysk. Pranu Braziu 
prieš jam išskrendant į Romą. 
Jis prašė, kad, jam betvarkant 
lietuviškosios liturgijos reikalus, 
būtų išspausdintos Šv. Mišios 
su naujuoju vertimu.

Ankstų birželio 9 rytą suskam
bėjo vyskupijos telefonas. Kun. 
J. Duoba pranešė, kad vysku
pas staiga mirė centriniame ma
rijonų vienuolyne. Ši skaudi 
žinia pasklido po laisvąjį pasau
lį dar tą pačią dieną. Velionis 
dar vežė kai kuriems Šventraš
čio vertėjams mano parašytuo
sius nurodymus ar naujausias ži
nias. Nė vienas nebuvo įteiktas 
adresuotiesiems asmenims ir 
pasiliko tarp mirusiojo asmeni-

Nemanau, kad šiuo metu rei
kėtų nutylėti velionio nuopel
nus lietuviškojo Šventraščio ver
timo parengime. Komisija per 
trumpiausią laikotarpį jau buvo 
pasidalinusi darbais ir pradėju
si vertimus. O kiek priešingumų 
teko sužinoti! Kiek sunkumų te
ko patirti! Nežiūrint asmeniš
kumų, nežiūrint prieštaravimų, 
vysk. Brazys drąsiai žiūrėjo į 
ateitį ir planavo net leidimo vie
toves. Jei ne Brazio žygis, šian
dien mes neturėtume gražaus ir 
tikrai lietuviško Naujojo Testa
mento vertimo. Jei naujasis Psal
myno vertimas vadinasi Pijaus 
XII vertimu, nes šis popiežius 
įsakė tą atlikti, tai Naujasis Tes
tamentas gali būti pilnai vadina- 

ir įdomus. Ne vienas dalyvis gal 
pagalvojo, kodėl nebūtų galima 
tokių susirinkimų turėti dažniau 
ir ar Šatrija negalėtų vėl pagy
vėti ir suburti ateitininkus, be
siekiančius idealo “Menas gro
žiui, grožis gyvenimo tobulu
mui”.

Dalyvis

— Solistas Paulius Rūtenis 
yra vienintelis Australijos lie
tuvis, sėkmingai dainuojąs Aust
ralijos operoj, Sydnėjuj. 

mas Brazio vertimu, nes jis su
organizavo komisiją. Po jo mir
ties, kai tekstai buvo atgabenti į 
Vokietiją, tos komisijos nariai jį 
skaitė ir darė patikslinimus. Gai
la, labai gaila, kad vertimas jau 
nebebuvo toks, kokio norėjo ir 
tikėjosi vysk. Brazys. Tad ir bu
vo laukta, kad kritika pasakys 
tiesą. Ji nebuvo nutylėta tų, ku
rie suprato vertimo sunkumus ir 
vertėjų pajėgumus. Gaila, kad 
tuo laiku nebuvo atidengti pa
rengiamieji tikrinimo darbai, kai 
sustiprėjo priešingumas.

Tenka vis dėlto džiaugtis, 
kad velionio pasėtoji sėkla, nors 
ir nedėkingoje dirvoje, davė sa
vuosius vaisius. Turime ne vien 
Naująjį Testamentą,^et ir naują
jį Psalmyno vertimą.- Tenka dė
koti Lietuvos dvasį^kiams už pa
galbą ir nuoširdumą bendradar
biavime pildant Vatikano Antro
jo prašymus.

Klem. Žalai i s

GEGUŽĖS
AIDAI

Straipsniai: Gražutė Šlapely- 
tė-Sirutienė — Daktaras Jo
nas Basanavičius Lietuvos sosti
nėje; J.G. — Martin Heidegger; 
dr. Vincas Vyčinas — Heideg- 
gerio kultūrinė reikšmė; Juo
zas Vaišnora, MIC —Jurgio Ma
tulaičio kelias į Vilniaus vysku
po sostą; Eglė Juodvalkytė — A. 
Škėmos “Ataraxija” į amerikie
čių sceną.

Iš grožinės literatūros: Stasys 
Santvaras — Rubajatai; Petronė
lė Orintaitė — Oi, Glora, Glora!

Apžvalgoje: Henrikas Nagys 
— Antanas Gustaitis — nuolat 
jaunas; Mikas Šileikis — Grafi
kos ir tapybos keliu (Iš dail. 
Magdalenos Stankūnienės pa
rodos); Vytautas P. Zubas — 
Quebecas — nauja valstybė Š. 
Amerikos žemėlapyje? Mūsų 
buityje.

Recenzijos: R. Šilbajoris — 
Vakaras sargo namely (Antanas 
Vaičiulaitis); Vi. Kulbokas — 
Apsakymai (M. Katiliškis); Juo
zas Jakštas — Mažosios Lietu
vos istorija monografijose.

Iliustracijos: viršelių 1 psl. — 
Telesforas Valius: Sukaktuvinis 
ciklas, Čiurlionis I (spalvotas 
nuodytas varis, Akmenė, 1975);
viršelių 4 psl. — to paties dai
lininko iš to paties ciklo, Čiur
lionis II. Šis numeris iliustruo
tas V. Vizgirdos, A. Elskaus, 
M. Stankūnienės, A. Audrony- 
tės-Variakojienės kūrinių ir dr. 
Jono Basanavičiaus, M. Heideg- 
gerio ir kitų nuotraukomis.

Redaguoja — dr. J. Girnius, 
27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius — Leonar
das Andriekus, OFM, Kenne
bunkport, ME 04064; administ
ruoja — T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.
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PHILADELPHIA
Pagerbtas didysis kankinys
Lietuvių Moterų Klubų Fe

deracijos Philadelphijos klubas 
gegužės 29 plačiai ir su tinkamu 
orumu paminėjo mūsų tautai di
džiai nusipelniusį jaunuolį kan
kinį Romą Kalantą, kuris prieš 5 
metus Kauno teatro sodely, pa
skendęs liepsnose, reikalavo 
Lietuvai laisvės. Minėjimas 
susidėjo iš iškilmingų pamaldų 
ir akademijos. \

Mišias, kurias už R. Kalantos 
vėlę užprašė klubo narės, au
kojo kun. Kajetonas Sakalaus
kas. Pamaldose gražiai dalyvavo 
jaunimas. Skautai ir ateitininkai 
stovėjo su savo vėliavomis, o 
studentai — su tautine. Marga
spalviais drabužiais pasipuošu
sios klubo narės prie didžiojo 
altoriaus padėjo krepšį gražių 
gėlių. Vėliau, asistuojant su žva
kėmis keturiom mažom mer
gaitėm, jos atnešė auką. Simas 
Kudirka, svečias iš New Yorko, 
ir Danutė Muraškaitė mišių 
metu atliko skaitymą, turintį 
apsčiai ir gražių patriotinių min
čių. Gerai paruoštą ir momen
tui pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. K. Sakalauskas. Anot pa
mokslininko, caro laikais lietu
viai stiprybės sėmėsi iš Kražių 
kankinių, o šios sunkios komu
nistinės okupacijos metu — iš 
Romo Kalantos.

Pamaldom iškilmingumo tei
kė didingai nuskambėjusios sol. 
Genės Ugianskienės dvi gies
mės: St. Gailevičiaus “Mūsų že
mė Lietuva” ir P. Guide “Ma
ria Mater Gratiae”. Gerai susi-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso mokyklos baigimo 

aktas buvo birželio 5. Gradu- 
antai ir mokyklos vaikučiai da
lyvavo 11:30 vai., mišiose, ku
rias aukojo kun. A. Dranginis. 
Po mišių vyko mokslo užbai
gimo programa. Vienas berniu
kas ir keturiolika mergaičių su
darė šnį mėtų-'graduantų klasę. 
Graduantam buvo išdalinta dip
lomai ir dov^nšš. Dovanas parū
pino Amerikos legionierių Lie
tuvių Postas 154 ir jų padėjė
jos. Buvo apdovanoti pažangieji 
mokiniai įvairiose klasėse. 
Mokyklos vaikučiai gražiai gie
dojo per mišias ir per akto pro
gramą. Visi parapijos kunigai — 
A. Dranginis, W. McEvoy ir kle
bonas emeritas prel. L. Mende- 
lis — dalyvavo akto programoj. 
Po programos graduantai nusifo
tografavo su parapijos kunigais.

Prisiminti tragiškiem birže
lio įvykiam Lietuvių Bendruo
menės skyrius kviečia visus da
lyvauti mišiose birželio 12, sek
madienį, 11:30 v. ryto. Šv. Al
fonso bažnyčioj. Bus mel
džiamasi už tuos, kurie žuvo to
mis tragiškomis dienomis, ir už 
kenčiančius brolius ir seses Lie
tuvoj. Per mišias giedos Daina, 
vyrų choras. Po mišių visi ragi
nami dalyvauti parade, kuriam 
vadovaus Lietuvių Posto legio
nieriai ir jų padėjėjos su vėlia
vomis. Jame dalyvaus ir tautinių 
šokių grupės, taip pat ir vyrų 
choras Daina. Paradas eis nuo 
bažnyčios į Charles Plaza prie 
lietuviško kryžiaus ir bakūžės, 
kur oficialiai bus atidarytas festi
valis. Kun. A. Dranginis sukal
bės invokaciją. Miesto burmist
ras J. Donald Schaeffer tars 
pasveikinimo žodį. Dalyvaus ir 
kiti miesto pareigūnai ir Mary- 
lando valstijos žymūs žmonės. 
Publika galės pasigrožėti lietu
vių rankų darbais, gintaru, dro
žiniais, knygom, plokštelėm. 
Bus galima nusipirkti ir lietuviš
kų bei kitokių valgių. Meninę 
programos dalį atliks tautinių 
šokių grupės ir vyrų choras 
Daina. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti ir paraginti savo drau
gus ir kaimynus dalyvauti lietu
viškam festivaly birželio 11 ir 12.

Berniukai, kurie tarnauja prie 
mišių ir novenos pamaldų Šv. 
Alfonso bažnyčioj, birželio 1 
turėjo pikniką gražiame Pataps- 
co Statė Parke. Jie dalyvavo mi
šiose 8 vai. ryto. Po mišių links
mai praleido laiką parke, žaisda
mi ir valgydami gardžiai pa
gamintus valgius. Dalyvavo pik
nike ir parapijos kunigai.

Jonas Obelinis

Minint Romą Kalantą, Phila- 
delphijoje kalba rašytojas 
Jurgis Jankus iš Rochesterio.
Nuotr. K. Cikoto

giedojęs Vilties choras, vado
vaujamas L. Kaulinio, atliko ki
tas giesmes.

Akademija vyko Šv. Andrie
jaus parapijos salėj. Snieguolė 
Jurskytė jautriais žodžiais api
būdino R. Kalantos, idealisto 
jaunuolio, didžios aukos reikš
mę. Simas Kudirką, sutiktas il
gais plojimais, kalbėjo apie Joną 
Kadžionį, jau 25 metus kon
centracijos stovyklose kankina
mą partizaną, savo sunkią dalią, 
nors ir be formalių mokslų, ge
bantį išlieti eilėmis. Savo laiku 
Simas su juo kentėjo toj pačioj 
koncentracijos stovykloj. Vieną

WATERBURY, CONN.

LB radijo valandėlė
John D. Adams-Adomaitis, 

buvęs Connecticut kongres
manas, 1944 įsteigė lietuvišką 
radijo valandėlę — Lithuanian 
Radio Party. Per 33 metus kiek
vieną sekmadienį radijo bango
mis visą valandą skambėjo lie
tuviškas žodis, daina ir giesmė. 
Specialiomis programomis buvo 
puošiamos bažnytinės ir tauti
nės šventės. Reikėjo daug va
lios, ryžto ir pasiaukojimo, per 
tokį ilgą laiko tarpą nenutrūks
tamai paruošti tos valandėlės 
programas, nuolat jas tobulinant 
ir įvairinant. Per tą laiką susi
kaupė daugiau kaip 900 plokš
telių, kurios įvairino praneši
mus, džiugino bei guodė lietu
vius.

Sveikatai sušlubavus, dalį tos 
valandėlės inventoriaus ir pačią 
valandėlę Jonas Adomaitis , il
gametis LB Waterburio apylin
kės vicepirmininkas, perdavė 
Waterburio Lietuvių Bendruo
menei. Nuo gegužės 1 toji radi
jo valandėlė Waterburio Lietu
vių Radijo vardu dabar jau gir
dima sekmadienių vakarais nuo 
8 iki 9 vai. iš radijo stoties W — 
104, FM. Valandėlei vadovauja 
Viktoras Vaitkus, darbštus vi
suomenininkas, Spaudos knygy
no savininkas ir dabartinis Wa- 
terbūrio LB apylinkės pirminin
kas. Neabejojama, kad jo ran
kose valandėlė tiek pat ilgai gy
vuos ir stiprės.

Waterburiečiai dėkingi Jonui 
Adomaičiui už jo ilgų metų pa
sišventimą ir darbą, puoselėjant 
lietuvišką dainą, giesmę ir visa
da nuoširdžią talką lietuviškų 
organizacijų veikloj, gi mielam 
Viktorui Vaitkui, taip apsikrovu
siam daugybe darbų ir pareigų, 
linki stiprios veikatos ir geros 
sėkmės.

Netekom uolaus 
bendruomenininko

Martynas ir Eva Kleinaičiai 
paliko VVaterburį ir žydintį Con
necticut ir persikėlė saulėtojon 
Floridon — Gulfport.

Atvykę į šį kraštą, jie apsigy
veno Waterbury. Martynas ne
apsiribojo vien įsikūrimo rūpes
čiais, bet kartu su pirmaisiais 
žingsniais rikiavosi ir visuome
ninio darbo gretose. Keletą me
tų jis dirbo šeštadieninėj litua
nistikos mokykloj, kurioj tuo 

jo ilgą eilėraštį, pavadintą “Sap
nas”, kuriame sukaupta daug 
graudaus sielvarto, S. Kudirka 
perskaitė. Simo spėjimu, Jono 
Kadžionio kančios turėjo įtakos 
Romui Kalantai, Nijolei Sadū- 
naitei ir kitiem.

Rašytojas Jurgis Jankus, sve
čias iš Rochesterio, įdomioje pa
skaitoje klausytojam pateikė ne
maža savo samprotavimų apie R. 
Kalantą.

Literatūrinė popietė
Po minėjimo tuojau prasidėjo 

literatūrinė popietė. Rašytoją 
Jankų pristatė bei jo darbus 
apibūdino S. Jurskytė.

Pasak J. Jankaus, neįmanoma 
visko surašyti. Be to, ką para
šai, kiekvienas skaitytojas iš
gyvena savaip. Vieni rašo, ką 
mato, o jis surašąs tai, ką ne
miegodamas sapnuoja.

Susirinkusiem paskaitė iš 
spaudai paruoštos knygos, vadi
namos “Severiukas”, juokingą 
apsakymėlį apie mažą berniuką, 
kuris, eidamas velykinės išpa
žinties, vietoj bažnyčios pataikė 
į malūną. Po to skaitė ištrauką 
iš taip pat dar rankrašty esan
čios medžiagos.

Svečiui rašytojui klausytojai 
išreiškė padėką ilgais plojimais.

S. Jurskytė G. Ugianskie- 
riei, J. Jankui ir S. Kudirkai 
įteikė po puokštę gėlių. Vyrai 
savo dovanas perdavė su jais 
kartu atvykusiom žmonom.

Juoze Augaitytė, klubo pir
mininkė, visiem, bet kuo prisi- 
dėjusiem prie minėjimo bei lite
ratūros popietės, išreiškė nuo
širdžią padėką.

Rengėjos svečius prie rožėmis 
bei rūtomis papuoštų stalų pa
vaišino skaniais užkandžiais.

Tiek bažnyčioj, tiek salėj 
buvo apsčiai žmonių.

B.V.

metu buvo su viršum 60 moki
nių. Jis nesišalino nuo Balfo, 
Lietuvių Fondo, savos parapi
jos, o labiausiai pasišventė 
bendruomeniniam darbui. Su 
jam būdingu uolumu ir parei
gingumu daugiau kaip penkioli
ka metų jis traukė bendruome
ninį vežimą, dirbdamas už tris. 
Visuose darbuose, vengdama 
viešumos, nuoširdžiai jam talki
no jo gyvenimo bendrakeleivė 
ponia Eva.

Waterburiečiai apgailestauja 
netekę puikaus organizatoriaus, 
uolaus, pareigingo ir savo gra
žiu žodžiu visada pagaunančio 
visuomenininko. Taip pat gai
lisi neturėję progos su jais tin
kamai atsisveikinti. Tad per šio 
laikraščio eilutes tepasiekia juos 
waterburiečių geriausi linkė
jimai.

J. B-kas

JUNO BEACH, 
FLORIDA

Juno Beach kovo 27 įvyko LB 
Palm Beach County apylinkės 
metinis susirinkimas. Gausiai 
susirinkusiem nariam valdybos 
nariai pranešė apie sėkmingą 
1976 m. apylinkės veiklą.

Kadangi pagal LB įstatus kiek
vienais metais iš senosios valdy
bos sąstato pusė narių atsistato, 
teko rinkti naujus asmenis. At
sistatė pirm. J. Jakubauskas, 
vicepirm. P. Mikšys ir sekr. A. 
Pilipavičienė. Ateinantiem dve
jiem metam susirinkimas išrin
ko J. Jakubauską, A. Pilipavi
čių ir P. Mikšį.

Naujai išrinktoji valdyba ba
landžio 3 pasiskirstė pareigo
mis. Slaptu balsavimu pirminin
ku išrinktas J. Jakubauskas. P. 
Mikšys ir B. Aušrotas lieka vice
pirmininkais, J. Šalkauskienė — 
iždininke, A. Pilipavičius — 
sekretorium, K. Glūda — karto
tekos vedėju ir P. Banienė — 
soc. reikalų sekcijos tvarkytoja.

Dail. Antanas Petrikonis praė
jusiais metais persikėlė pasto
viam gyvenimui į Juno Beach, 
Fla. Š.m. balandžio 2 jis ati
darė savo galeriją, kurios adre
sas: Juno Art Gallery and Gifts, 
13961 U.S. Hwy 1, Juno Beach, 
Fla. 33408. Tel. 305 626-2293. 
LB Palm Beach County apylin
kės valdybos vardu sveikino Br.
Aušrotas.

A.B.

Clevelando Šv. Kazimiero aukštesniosios (12 skyrių) litua
nistinės mokyklos abiturientai su mnkvtoiais. Iš k. sėdi: moky
tojai J. Vyšnioms, V. Augulytė, A. Miškinienė ir J. Dun- 
duras. Stovi L. Balčiūnaitė, S. Lenkauskaitė, R. Stanišky- 
tė, A. Kazlauskas, D. Miškinytė ir A. Nasvytytė. Nuotr. V.
Bacevičiaus

Aštuntąjį skyrių baigusieji Clevelando Šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos mokiniai su mokytojais. Iš k. sėdi moky
tojai J. Vyšnioms, V. Augulytė (mokyklos direktorė), A. 
Malėnienė ir T. Dunduras. Stovi: P. Ramūnas. L. Žiedo- 
nytė, V. Kavaliūnas, V. Ramūnaitė, L. Vyšnionis, R. Ki- 
žys, V. Banionytė, M. Kaunas, R. Nasvytytė ir S. Bankai- 
tytė. Trūksta A. GedrytėS ir R. Puškoriaus. Nuotr. V. Bacevičiaus.

CLEVELAND, OHIO
BAIGTI MOKSLO METAI

Clevelando Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla mokslo me
tus baigė gegužės 22. Baigusiem 
aukštesniąją mokyklą (12 sky
rių) buvo įteikti atestatai, o vi
siem kitiem — pažymėjimai. 
Lietuvių Bendruomenė visų 
skyrių geriausius mokinius ap
dovanojo knygomis.

Knygų skaitymo varžybų me
cenatai Br. ir Akv. Gražuliai 

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir į 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI: 
Apple-Valley, Min. 55124- — 7707 147St. 
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seaview Avė. 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfieid Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfieid Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hackensack, N.J. 07601 — 112 Main St. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
Waterbury, Conn. — 06710 555 Cook St.
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVappingers Falls, N.Y. 12590—Hidden Hollovv Apts. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

įteikė dovanas tų varžybų lai
mėtojams.

Prieš iškilmingą aktą visa mo
kykla organizuotai dalyvavo lie
tuviškose pamaldose, o abitu
rientai padėjo gėlių puokštę prie 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklo. (V.A.)

— Solistė Nerija Linkevičiū
tė pakviesta 24-toj Europos lie
tuviškųjų studijų savaitėj atlikti 
rengiamo koncerto programą. 
Studijų savaitė įvyks liepos 31- 
rugpiūčio 7 Londone, Anglijoj.

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

203-367-2863
TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737
884-1738

ES 2-4685 
374-6446

GL 8-2256
201-342-9816 

246-9473
FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783
GR 2-6387
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
FI 6-1571
PL6-6766 
432-5402 

914-297-0261
SW 8-2868
RI 3-0440

— Lituanistinė stovykla, ruo- 
uiama Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Ryšių centro, šiais 
metais įvyks rugpiūčio 14-26 
prie Rochesterio, N.Y., Divine 
Word seminarijoj, Conesius 
miestely. Jau žinoma dalis daly
vaujančių lektorių: dr. Ilona Gra- 
žytė-Maziliauskienė, kun. Juo
zas Vaišnys, SJ, dr. Marija Gim
butienė, Stasys Santvaras, dr. 
Antanas Klimas. Norintiem bus 
galima už studijų savaitę suteik
ti kreditus. Informacijai adresas: 
PLJS Ryšių centras, 2422 W. 
Marąuette Rd., Chicago, 111. 
60629.

— Studentų ateitininkų sto
vykla šiais metais vyks Dainavoj 
rugpiūčio 28-31. Po stovyklos 
bus vykstama į ateitininkų kong
resą Clevelande.

— Dr. Adolfas Damušis, vi
suomenės veikėjas, pasireškęs 
priešnaciškoj ir prieškomunisti- 
nėj rezistencijoj, dalyvaus Lie
tuvių Fronto Bičiulių ruošia
mame Juozo Lukšos-Daumanto 
ir birželio aukų minėjime birže
lio 12 Chicagoj, Jaunimo Cent
re. Tuo pačiu laiku apatinėj 
salėj ruošiama Lietuvos rezis
tencijos dokumentinė paroda.

— Tautinių grupių mokyklom 
Ontario vyriausybė pažadėjo 
nuo š.m. rugsėjo mėn. duoti pa
šalpas mokytojų algom mokėti. 
Tokių mokinių vien tik Toronte 
yra 18,000.

— Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone, Lietuvių 
Fronto Bičiulių pakviestas, 
tars žodį LFB ruošiamame Bir
želio įvykių, o taip pat Lietuvos 
laisvės kovotojo partizano Juo
zo Lukšos-Daumanto minėjime, 
kuris įvyks birželio 12 Chicagoj, 
Jaunimo Centre. Ten pat ruošia
ma ir Lietuvos rezistencijos do
kumentinė paroda.

— Kun. Ansas Trakis, lietu
vių evangelikų liuteronų Tėviš
kės parapijos klebonas, atstovaus 
ietuviam evangelikam Vl-ojoj 
Pasaulio liuteronų konferenci
joj birželio 13-26 Dar-Es-Salaa- 
me, Tanzanijoj, Afrikoj.

— Lietuvių filatelistų Lie
tuvos draugija lapkričio 5-6 
Chicagoj, Jaunimo Centre, ruo
šia filatelijos parodą, kuri skiria
ma dr. Jono Basanavičiaus 50 
metų mirties sukakčiai paminėti. 
Parodos vadovu pakviestas bu
vęs šios draugijos pirmininkas 
Kazys Meškonis.

— Mindaugo draugija, vei
kianti Berriso mieste, netoli 
Buenos Aires, savo metiniame 
susirinkime išrinko, naują val
dybą: pirm. Jurgis Šišlauskas, 
vicepirm. Franc. Persico, sekr. 
Luis Mikelaitis, nariai — Alb. 
Griška, Br. Marcinkevičius, Ad. 
Pamparas, R. Petronis, Juana 
Stočkūnienė, Stefan. Šišlaus- 
kienė. Revizijos komisija: Ant. 
Šeštakauskas, Kaz. Pilka ir Ant. 
Jocys.

— Sovietinė statistika sutei
kia žinių apie moteris okupuo- 
toj Lietuvoj. Maskvoj leidžiamas 
Vestnik Statistiki 1977 Nr. 1 ra
šo, kad 1976 pradžioj Lietuvoj 
buvo 3,300,000 gyventojų. Iš jų 
1,755,000 moterų, t.y. 53% visų 
gyventojų. 1975 ir 1976 visame 
dirbančiųjų (vyrų ir moterų) 
skaičiuj moterų buvo 51%. Šis 
procentas auga, nes 1940 dir
bančiųjų moterų buvo 30%, 1950 
—38%, 1960—43%, 1970—49%. 
(E)

— Australijos operos balete 
šiuo metu šoka dvi lietuvaitės 
balerinos: melbourniškė Aldona 
Stučytė ir Babinskaitė.

— Lietuvių Fonde nuo 1963 
iki 1976 pabaigos pagrindinio 
kapitalo gauta 1,215,029 dol. 
Nuo savo egzistencijos pradžios 
Lietuvių Fondas turėjo 457, 
786.78 dol. pajamų.

— Pasaulio lietuvių sportinės 
žaidynės vyks Toronte 1978 lie
pos pradžioj. Varžybinio komite
to pirmininkas yra Andrius Kli
mas, o komiteto nariai—Mindau
gas Leknickas, Algis Nausėdas 
ir Ramūnas Underys. Varžybinis 
komitetas galės būti ir papildo-

• mas.
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Chicagos L.S.K. Neries jaunių C klasės komanda Š. Amerikos lietuvių žaidynėse laimėjo 
pirmą vietą. Iš k. A. Polikaitis, J. Kizys, T. Valaitis, B. Butkus, K. Degutis, R. Blinstrubas, D. 
Yerkes ir A. Jonikas. Nuotr. Z. Degučio

Pasaulio lietuvių sportinės žaidynės
Pasaulio lietuvių sportinės 

aidynės vyksta tuo pačiu metu, 
• aip Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas ir dainų šven
tė. Todėl visi trys renginiai pa- 
'adinti bendru vardu — Pasau

lio Lietuvių Dienos.
Pagal PLB siūlymą visiem 

irim renginiam pravesti ir derin
ti sudarytas PLB organizacinis 
komitetas: KLB krašto valdybos 
pirm. J.R. Simanavičius ir atsto
vas kun. J. Staškus, PLSŽ or
ganizacinio komiteto pirm. Pr. 
Bemeckas ir atstovas V. Ignaitis, 
dainų šventės atstovai muz. St. 
Gailevičius ir KLB kultūros ko
misijos pirm. rež. E. Kudabienė, 
PLB seimo komisijos pirm. dr. J. 
Sungaila, JAV LB kultūros 
tarybos pirm. inž. J. Gaila, PLB 
vicepirm. inž. R. Kasparas ir 
PLJS pirm. G. Juozapavičiūtė.

Angliškai PLD pavadintos 
World Lithuanian Festival.

Bus sudaryta PLD informa
cijos komisija lietuviškai spau
dai, radijo valandėlėm ir tele
vizijos programom. Taip pat 
veiks atskira informacijos ko
misija angliškai spaudai, radijo 
ir televizijos stotim.

-o-
Gegužės 21 Toronte įvyko 

PLD rengėjų pasitarimas. Šalia 
organizacinio komiteto sudaryta 
ii lėšų telkimo komisija: kun. P. 
Ažubalis, inž. E. Čiuplinskas, 
St. Dargis, PLB atstovas inž. K. 
Dočkus, P. Dunderas, J. Vaiče- 
liūnas; JAV LB atstovas bus pa
skirtas vėliau.

Aukos PLD bus renkamos 
JAV ir Kanadoj Liet. Bendruo
menės atstovų ir sportininkų 
bendrai, kur veikia Bendruo
menės apylinkės ir sporto klu
bai; Bendruomenės apylinkių 
atstovų, kur veikia Bendruo
menės apylinkės. Aukos priima
mos, jei bus ir specialiai auko
jamos tik PLS žaidynių prave
dimui.

-o-
PLSŽ organizacinis ir varžybi- 

ms komitetas veikia ir toliau, tik 
d; rbą koordinuoja su PLD orga- 
nzaciniu komitetu. Kitos komi
sijos taip pat savo darbą deri
na su PLB seimo ir dainų šven
tes renginiais.

Kadangi PLD bus vienas di
džiausių pasaulio lietuvių festi
valių, todėl sklandžiam ir pla
ningam jų pravedimui ruošiami 
organizaciniai nuostatai, kurie 
bus svarstomi bei priimami 
bendrame rengėjų posėdy.

-o-
Birželio mėn. pradžioj iš Aust

ralijos į šį kontinentą atvyksta 
1937-39 Europos krepšinio pir
menybių laimėtojas ir Lietuvos 
rinktinės krepšininkas Leonas 
Baltrūnas. Be abejo, vyresnieji 
puikiai prisimena pakartotinai 
laimėtą pergalę ne tik sportinin
kų, bet ir visos nepriklausomos 
Lietuvos. L. Baltrūno bičiuliai 
sportininkai ir šiaip lietuviai 
prašomi svetingai priimti mie
lą svečią, ar tai privačiai, ar 
bendrai viešu pagerbimu. Pa
gerbdami Europos krepšinio 
pirmenybių laimėtoją, sykiu pa
gerbsimi ir visus nepriklauso
mos Lietuvos sportininkus.

Kiek tai liečia krepšinį, Lie
tuva ir po 40 m. tebėra nenu
galėtas čempionas. Meiste- 

rystę lietuviai yra pasiruošę tin
kamu laiku apginti ir pakartoti.

Nepriklausomos Lietuvos 
sportininkų laimėjimai turėtų 
mus skatinti tinkamiau pasiruoš
ti pasaulio lietuvių sportinėm 
žaidynėm.

-o-
Gautos ir pirmosios aukos 

PLS žaidynių pravedimui: Ka
nados sporto apygarda — 
$500.00, Toronto lietuvių kredi
to koooperatyvas Parama — 
$300.00, Montrealio lietuvių 
kredito unija — $300.00, Hamil
tono lietuvių kredito kooperaty
vas — $300.00. Aukotojam ta
riam nuoširdų sportišką ačiū. 
Taip pat Kanados Lietuvių Fon
das paskyrė $500.00, bet auka 
dar negauta.

-o-
Lengvaatlečiai ir kitų sporto

SPORTAS

Sezono uždarymas
New Yorko Lietuvių Atletų 

Klubo sportinės veiklos sezono 
uždarymas jau tapo pavasario 
tradicija. Šiemet jis įvyks šešta
dienį, birželio 18, 7 vai. vak. 
Kultūros Židiny. Į tą uždarymą 
kviečiami klubo sportininkai, jų 
tėvai ir visi, kuriem jaunimo 
veikla yra arti prie širdies.

Pereitą sezoną klubo sportinė 
veikla buvo plati. Buvo pasiekta 
daug gražių rezultatų.

Pirmoji futbolo komanda bai
gė lygos sezoną antroj lentelės 
vietoj. Rudenį vėl tikisi repre
zentuoti lietuvius toj pačioj ly
gos divizijoj.

Krepšinio sekcija, tur būt, bu
vo pati gausiausia ir veikliausia. 
Kai kurios jaunių komandos da
lyvavo CYO lygoj, o Rytų sporto 
apygardos žaidynėse visos pen
kios Nevv Yorko komandos lai
mėjo pirmąsias vietas. Š ALFAS S 
pirmenybėse jaunių B komanda 
laimėjo meisterio titulą, jaunių 
C ir A komandos pasiekė II 
vietą, o vyrai liko IV vietoj.

Tinkliny gyvai reiškėsi mer
gaitės ir moterys, RSA žaidynė
se laimėdamos abi pirmąsias 
vietas. ŠALFASS pirmenybėse 
mergaičių B grupė pasiekė II 
vietą, mergaičių A III v. ir mote
rys V vietą.

LAK stalo teniso žaidėjai be 
didelio vargo laimėjo RSA žai
dynių titulus, o kai kurie pavie
niai žaidėjai ne kartą dalyvavo 
ir amerikiečių turnyruose.

Šachmatininkai pasiekė lai
mėjimus RSA varžybose ir taip 
pat dalyvavo kituose turnyruose.

Ateity žada atsigauti mergai
čių krepšinis ir lengvoji atleti
ka, o gal ir vyrų tinklinis dar 
kartą pabandys pasiekti aukštu
mas.

Kaip ir kiekvienoj organizaci
joj,' sporto klubo veikla remiasi 
vadovų ir trenerių darbu. Tiem 
vadovam pagerbti, apdovanoti 
pasižymėjusiem sportininkam ir 
pasidžiaugti pasiektais laimė
jimais rengiamas šis sporto šei
mos pobūvis. 

šakų atstovai prašomi atkreipti 
dėmesį į vasaros metą ir tinka
mai jį išnaudoti geresniam pasi
ruošimui ir pažangai ryšium su 
artėjančiomis PLS žaidynėmis. 
Sporte, kaip ir kitose srityse, 
pergalei nėra pakaitalo.

-o-
ŠALFASS-gos klubų bei vie

netų pirmininkai, atstovai bei į- 
galiotiniai prašomi bendradar
biauti visuose PLD parengia
muose darbuose su Lietuvių 
Bendruomenės atstovais. Tik 
bendras, sutartinis ir sklandus 
darbas neš laimėjimus visiem 
lietuviam ir Lietuvai.

-o-
Ši PLS žaidynių informacija 

siunčiama lietuviškai spaudai, 
radijo valandėlėm ir televizijos 
programom. Redaktoriam, radijo 
ir televizijos programų vedė
jam už talką.

PLSŽ Informacija

Dar kartą visi kviečiami birže
lio 18-tos vakarą susirinkti į K. 
Židinį ir pabendrauti su jau
nimu ir sporto darbuotojais.

Alg. Š.

Sporto rėmėjai 
Floridoj

Balandžio mėnesio gale New 
Yorke ŠALFASS pirmenybių 
rengėjai susilaukė daug aukų ir 
linkėjimų iš įvairių visuomenės 
sluoksnių. Vienas raštas ir auka 
atėjo net iš tolimos Floridos, iš 
Juno Beach vietovės, Lietuvių 
Bendruomenės Palm Beach
County apylinkės. Apylinkei 
pirmininkauja Jonas Jakubaus
kas, o laišką pasirašė vicepir
mininkas informacijos reika
lam Bronius Aušrotas. Čia laiško 
tekstas:

“LB Palm Beach County apy
linkės valdyba, savo posėdyje 
1977.IV.29 perskaičiusi mūsų 
spaudoje lietuvių sportininkų 
kreipimąsi į plačią visuomenę 
paremti juos finansiškai įvyks
tančiose sporto varžybose, vien
balsiai nutarė iš savo kuklių 
lėšų paskirti šiam tikslui 25 
dolerius.

A PROGRAM FOR
Secure Living

FOR PERSONS OVER 65 REGARDLESS 
OF RAČE, CREED OR NATIONAL ORIGIN

MADISON HOUSE
"■ .....  The Presbytertan Home -

PROVIDING:
• 3 meals per day • a 
room or rooms • weekly 
house cleaning and linens
• electricity • freedom 
from househcld care plūs 
companionship.

0%

Come See For Yourself

Mr. Conklin, Administrator
(609) 344-8191

123 S. Illinois Avė., At*. City, N.J. 08401 |

$
%

%

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Las Palmas tarptautinį turny
rą Ispanijoje užtikrintai laimė
jo pasaulio meisteris A. Kar
povas, nors dar liko nesužais-' 
tas paskutinis XV ratas. Po 14 
ratų jis turėjo 13 taškų ir buvo 
atsiplėšęs nuo artimiausio var
žovo trim taškais. Sekė dm Lar- 
sen 10, dm Timman 9.5, buv. 
pasaulio meisteris M. Talis 8.5, 
JAV dm W. Browne su ispanais 
Debamo, Emandes po 8 tš.

XIV rate Karpovas-Vizjer 1-0, 
Garcia-Talis 1-0, Timman-Cab- 
rera 1-0, o Mails-Tatai, Browne- 
Pomar, Larsen-Martin, Adoijan- 
Belon baigė lygiomis. Viso run
gėsi 16 dalyvių.

Lietuvos šachmatų rinktinė 
viešėjo Varšuvoje ir rungėsi su 
labai pajėgiais Lenkijos armijos 
“Legion” šachmatų klubo atsto
vai*. “L^egion” komanda yra lai
mėjusi aštuonis kartus Lenki
jos p-bes ir buvo daugkartinis 
Lenkijos pirmenybių prizinin
kas. Jų komandoje žaidžia trys 
tarptautiniai meisteriai.

Žaibo turnyrą, kuriame daly
vavo po 8 šachmatininkus, lai
mėjo Lietuvos atstovai 71-57. 
Daugiausia taškų pelnė vilnie
tis R. Survila (12 iš 16 galimų). 
Komandinėse rungtynėse lietu
viai įveikė lenkus 9-3 ir 7.5-4.5. 
Ypač gerai sužaidė jauniausias 
meisteris iš Vilniaus G. Raste
nis, jis dukart nugalėjo tm A. 
Filipovičių antroje lentoje. V. 
Kaušilaitė, kuri neseniai laimėjo 
devintą kartą Lietuvos moterų 
meisterystę, įveikė daugkartinę 
Lenkijos čempionę tm M. Lit- 
manovič 1.5-0.5. Po pusantro 
taško dar laimėjo kauniečiai P. 
Ragelis, K. Kaunas ir Z. Valiuke
vičius, vilniečiai R. Survila su
M. Kartonaite ir panevėžiečiai 
A. Česnauskas su A. Stanislovai- 
tyte.

USCF Rating List (June 1977) 
įkėlė tokias pataisas mūsų mūsų 
šachmatininkams: Ališauskas
937, Atkošaitis 1445, Bartkus 
1899, Bendoritis 1541, Beržans- 
kis 1770, Blasius 1231, M. Bra
zis 1712, Brosius 1664, Budrys 
1874, Bukys 990, Bullockus 
1724, Daškus 1747, Galaburda 
1814, Gaška 1134, A. Gelinas 
1247, Ch. Gelinas 1990, J. Geli
nas 1365, T. Girnius 1751, R. 
Grauslys 1737, Gražulis 1627, 
Ramūnas Ivaška 1223, Jakaitis 
992, Janulis 1632, Jasiuwienas 
1657, Javaronė 1390, Karitis

Platinkite lietuvio gerą vardą 
ir Lietuvos išlaisvinimo idėją 
visomis progomis.

Tegyvuoja lietuvis sporti
ninkas!”

Tegyvuoja ir nuoširdūs lietu
viai sporto rėmėjai Floridoj!

Alg. Š.

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

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

NOWORRIES:
• about having your sav
ings used up by an unex- 
pected health emergency
• the dtfficuhy and expense 
of home care and repalrs
• about living atone artd 
feellng insecure. 

MEDICAL PLAN INCLUDED:
• Ooctorscare* Nvrsing care for residents
• Assistance in dressing and bathing for inter- 

mediate care residents

v

1697, V. Kamitis 1743, Kondro- 
tas 1197, Kachinskas 1217, Ku
likauskas 985, Kunigonis 1257, 
Loomis 1157, Loukas 1308, Lu
kas 1131, Malis 1691, Margulies 
1117, D. Margulies 1394, Mažai- 
tis 1445, Melkus 1155, Menius 
1845, K. Merkis 1737, Meškonis 
1144, Mikulas 1183, Murauskas 
1916, Alg. Nasvytis 1733, Nor
kus 1365, Palaitis 1297, W. Pa- 
laitis 1250, Pauperas 1295, Pur- 
vis 1269, Rupklavis 1406, Se- 
beckis 1822, Simonaitis 1783, 
Sirutis 1751, Skrabulis 1377, 
Strikas 1363, Traina 1423, J. Vą
šas 1408, S. Vašas 1535, Tomas 
Waters 593, G. Zoza 1489, Ži
donis 1692irM.Žvilius 1507.

R.P. CARTER CONSTRUCTION
SATISFACTION GUARANTEED ALL AREAS 

CONCRETE PLASTER TILE CARPENTRY 
PAINTING ETC. ALSO FIRE JOB 15 YRS IN BX- 

MANH. AREA (212) 365-1059

HOWSON — ALGRAPHY 
INCORPORATED

480 MEADOW LANE 
CARLSTADT, NEVV JERSEY 07072 

TEL. (800) 631-0296

STEVEN D. BAILYN
TREASURER

(201) 935-4560

GENERAL PAINTING 
INTERIOR EXTERIOR BRUSH, ROLLER, 

SPRAY, MASON WORK GUTTERS 
LEADERS ROOFING

S. RIFATI (201) 673-4228

DE SAN DECORATOR
PAINTING, PAPER HANGING 

COMMERCIAL RESIDENTIAL INTERIOR 
EXTERIOR CALL(201) 861 -5598 OR (201) 767-0874

I

CAMP NOTRE DAME
(NAMASCHAUG) 

Lake Spofford, New Hampshire
BOYS & GIRLS 6-15

AT 76 RATES LISTED BELOW
8 VVEEK SEASON — $500.00

4 VVEEKS — $275.00 2 VVEEKS — $140.00 AFTER 
MARCH 15 — $80/WK. — $600/SEASON

Expanded Waterfront, Baskeball, Baseball, 
Tennis, Tutoring In 5 Ma|or Areas. Transportation 
Provlded. Separate Prlests Camp. Ideal for 
Golfers. '

VVRITE: CAMP NOTRE DAME
164 REDDING RD. GEORGETOVVN CT.

06829 203 544-8422

J & H AIR CONDITIONING 
SERVICE

NEW AND USED AIR CONDITIONERS 
SALES AND SERVICE AND REPAIRS 

CALL 435-0120

POCONOS — 1 ACRE; IN & OUTDOOR 
HORSEBACK RIDING, SWIMMING, TENNIS, 
FISHING, SKIING, CLUB & SKI LODGE, $12,000 
—WILL TALK. FOR MORE INFORMATION CALL 
MON. TO FRI. 9-5 MARK HAKALA 914-592-9332 
& 6-11 PM. 914 628-5874.

PHILA. S.W. Seml-pvt. accommodatlons in 
home likę atmosphere, 3 home cooked meals 
daily, mald svc. Dr. on cal. 215 471-3459 215 
492-9414 Mrs. Harrls.

SPECIAL ALTERATIONS on leather 
GAR. ZIP-OUT LINING, LINING REPLACEMENT. 
ALTERATIONS ON PREM. BY SPEC. TAILOR. 
PLAZA LEATHER HOUSE, 586 CENTRAL AVĖ 
(MARVIN MALL) CEDARHURST. (516) 569-5796 
9AM—5PM.

STAN’S SPEED SHOP
STAN CHRISTMAN 

CARBURETORS TUNE UP A/C AND ELECTRICAL 
REPAIRS 24 HOUR TOWING 274-3890 

HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE REPAIRS 
AND COMPETITION SET-UP CALL FOR NIGHT 

APPOINTMENTS PHONE 279-0003
13 LEHIGH AVENUE PATERSON, N.J.

PAINTING, Paper Hanglng, Sanltas, 
Sheet Rock, Floor Coverlng, Plaster- 
ing. LowPr ices, Free Estimates, Small 
and Big Jobs. Commercial — Re
sidentlal (201) 863-2142 or (201) 867- 

3379

SENIOR CITIZENS
Newly opened small hotel In Ocean Grove. 
Three deliclous home cooked meals. Laundry 
and clean linens provlded. Walklng dlstance to 
everything. A safe haven of the Jersey chore. 
Be part of a happy family.

201 531-6345

VVILLIE KELLY 
FLOOR WAXING 

Scraping and Refinlshing 
26 Years Experience 

Free Estimates
Call 756-2145

DAN MANNING
PLUMBING, REPAIRS & ALTERATIONS 

ALSO CARPENTRY, MASONRY, PAINTING ETC. 
7 DAYS 24 HRS. SERVICE REASONABLE 

(212) 845-8105

R & R TRUCKING
EXPERIENCED FURNITURE MOVING 

3079 THIRD AVĖ. BRONX 
(212) 993-9745

Catnps - Co-ed

NORDIC BLADES ICE SKATINO 
DAY CAMP

Operated by Ed K • Ice Sports • Ooor to 
Tloor Transportation • Boys & Girls 4-15 • 
Specializing in Recreatlonal & Figure 
Skatlng e All tnstructors Members of 
I.S.I.A. • OUTDOOR ACTIVITIES • 
Seimming, Softball, Minlature Golf, 
Nature 8, Science, Tennis, Votleyball, 
Archery & Soccer e INDOOR RAINY 
DAY ACTIVITIES e Indoor Heated Pool, 
Gym, Tennis.

CALL (516) 420-0661
Mon., Wed., Thurs., Fri., 2 PM ■ 6 PM 

Sat. & Sun. 16 AM - 3'PM

SECURITY ALARM SYSTEMS 
JOE BELL ALARM CO.

7 DAYS 24 HR. SERVICE
MANHATTAN, BKLYN, OUEENS, BRONX

HIC760435
CALL 738-4042

FOUR SEASONS WIND0W CORP.
2 PELHAM ROAD NEW ROCHELLE, N.Y.

25 YEARS OF EXPERIENCE NO JOB TOO BIG OR 
TOO SMALL 

FOR FAST PROMPT SERVICE CALL
(914) 636-5400

DEXTER PARK 
PHARMACY IIHI

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

PAINTING & DECORATING
& PAPER HANGING

FREE ESTIMATES! 
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

OUALITY WORK 20 YEARS EXPERIENCE!
DAN BRANDT (212) 229-0162

L & C MOVERS
1 PIECE OR WHOLE HOUSE, REASONABLE, 

RELIAB LE & EXPD. FLAT RATE 24 HR SERVICE.
(516) 489-7698

ITALIAN MASON
Decoratlve Work, Brlck Steps, Patlos, Fountaln 
Cascade Concrete Work. Water Proof Retalnlng 
Wall, etc. Commercial, Residentlal, Estimates 

Glven. 20 Yr. Guarantee, Call (201) 672-8098

COMPLETE HOME DECOR
BLOCK, BRICK SIDEVVALKS RETAINING WALLS, 
FIREPLACES, PORCHES, PATIOS COMPLETE 
CUSTOM STONE W0RK. COMMERCIAL, INDUST
RIAL, RESIDENTIAL REASONABLE CALL FOR 
FREE ESTIMATES. (201) 845-4839.

1“------------------------------------------------------

DOC’S TREE SERVICE & 
LANDSCAPING

TREE REMOVAL FEEDING PRUNING 
REASONABLE PRICE FREE ESTIMATES 

24 HOUR SERVICE 276-2306

OPERATORS — girls pants singer 
MERROW, SAFETYSTITCH, BLINDSTITCH, 
BUTTONS, BUTTONHOLES. GOOD SALARY 
AND STEADY WORK. JERSEY CITY NEAR 
HOLLAND TUNNEL. 629 GROVE ST., 
(FIFTH FLOOR) (201) 963-1900.

BOB ADAMS TRUCKING CO.
26 GREENVALE CIRCLE VVHITE PLAINS, N.Y. 

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 
FOR FAST PROMPT SERVICE

CALL 914 WH 8-0949

CONCERTE & BRICK W0RK 
DRIWEWAYS PATIOS SIDEVVALKS 

STOOPS FIREPLACES NO JOB TOO SMALL 
FREE ĖST. CALL GENESIS (212) 699-1791

DANNY LUCATORTO 
PAINTER 

Inslde and Outside 
No Job Too Big or Too Small 

Call 347-2547

~WALTER RINNS ING~"~
207 East 84th St N.Y.C. 

(212) 988-2223 
UPHOLSTERY & REUPHOLSTERY VVORKROOM 

FOR OUALITY CONSCIOUS DESIGNERS AND 
CLIENTS ANTIOUE RESTORATION OUR 

SPECIALTY
ESTABLISHED OVER 25 YEARS!

EDDIE MONSON
5601 BATH AVĖ. BROOKLYN 

CONTRACTOR ROOFING PAINTING CARPENTRY 
OUALITY VVORKMANSHIP CALL 373-0109
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Aukos ŠALFASS žaidynėm

Balandžio 29, 30 ir gegužės 
1 Nevv Yorke įvykusios Šiaurės 
Amerikos lietuvių kamuolio žai
dynės praėjo sėkmingai. Pasise
kimas daugiausia priklausė nuo 
sklandaus ir tvarkingo žaidynių 
pravedimo, kuriam įvykdyti rei
kėjo gerų salių, gerų teisėjų ir 
efektingos programos. Žaidynes 
rengė ŠALFAS Sąjungos Rytų 
apygarda ir N.Y. Lietuvių Atletų 
Klubas. Organizavimo ir vyk
dymo darbus atliko specialus 
žaidynių komitetas, kurio orga
nizacinė ruoša buvo pavesta Ig
nui Gasiliūnui, o varžybų vyk
dymas — Algimantui Šimkui.

Turint prieš akis didžiules iš
laidas, buvo kreiptasi į lietuvių 
organizacijas ir visuomenę su 
prašymu paremti žaidynių komi
teto pastangas. Surinktos au
kos padėjo apmokėti salių ir tei

A.A.

DR. DOMUI JASAIČIUI

mirus, velionies liūdinčius palikuonis — našlę Sofiją, sūnų 
dr. Stasį, dukrą Eleną Valiūnienę ir žentą Kęstutį Valiūną, 
Vliko pirmininką, su jų šeimomis giliai užjaučia

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Labai giliai apgailestauju mano mielo mokytojo medi
cinos moksle '

medicinos daktaro 
DOMO JASAIČIO

išsiskyrimą iš mūsų tarpo. Gilią užuojautą reiškiame poniai 
Sofijai Jasaitienei ir šeimai.

Dr. Gunda Žymantiene 
e ’ Regina Žymantaitė

A.A. 
mielam prieteliui ir vienminčiui

DR. DOMUI JASAIČIUI

mirus, jo žmonai Sofijai, dukrai Elenai, jos vyrui dr. Kęstu* 
tučiui Valiūnui ir jų sūnums, sūnui dr. Stasiui, jo žmonai 
Laimai ir jų vaikams bei kitiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir drauge su jais dalijamės skausmu.

Pranas ir Emilija Vainauskai

sėjų mokesčius, nupirkti laimė
tojam dovanas ir padengti kito
kias išlaidas. Žaidynių šeimi
ninkai ir rengėjai nuoširdžiai 
dėkoja visiem aukotojam ir čia 
skelbia jų sąrašą.

250 dolerių sumą paskyrė JAV 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdyba. 50 dolerių aukojo 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koj ir LB Nevv Yorko apygarda. 
45 dol. — dr. Ona ir J. Vilpi- 
šauskai. 30 dol. — LB Great 
Necko skyrius, L. Bileris ir A. 
Vakselis. 27 dol. — V. Belec
kas, I. Gasiliūnas, S. Mažilis. 
Po 25 dol. — A.L. Tautinės S- 
gos I skyrius, LB Palm Beach, 
Fla., apylinkė , A.L. Inž. ir Arch. 

Sąjungos N.Y. skyrius, LB 
Queens apylinkė, LB Woodha- 
veno apylinkė, Amerikos Lietu
vių Tarybos N.Y. skyrius, D.L.K.

Birutės Draugija, LKV S-gos Ra
movės N.Y. skyrius, L. Moterų 
Federacijos N.Y. klubas, Moterų 
Federacijos N.Y. klubas, Moterų 
Vienybė, Laisvės Žiburys, LAK 
Bingo sekcija, prel. J. Balkūnas,
K. Budreckas, V. Duoba, E. Mic- 
keliūnienė, J. Narvydas, J. ir A. 
Pumpučiai, S. Remeza, dr. J. ir 
S. Trojanai, V. Vygantas. Po 24 
dol. — S. ir M. Prapuoleniai ir 
A. ir D. Šilbajoriai. Po 20 dol. 
V. Gerulaitis, Br. Markeliūnas, 
V. ir G. Meiliūnai, E. Reme
za, A. Vaitkevičienė, J. Valaitis 
ir N. Vasilkovs (Ohio). 18 dol. 
— K. Milukas. Po 15 dol. — 
J. Nemickas, S. Birutis. Po 14 
dol. — N. ir O. Karašai, K. ir I. 
Nemickai. Po 12 dol. — p. Gra
jauskai, p. Krulikai, p. Tamo
šaitis. Po 10 dol. — V. Adoma
vičius, H. Andruška, V. Anonis, 
J. Audėnas, V. Aukštikalnis, A. 
Bagdžiūnas, K. Brazauskas, J. 
Giedraitis, dr. A. Goeldnerienė, 
Z. Jurys, P. Katen, J. Kepenis, 
J. Lapurka, L.M.K. Federacija, 
A. Masionis, J. Matulaitienė, A. 
Mičiulis, P. Minkūnas, C. Motu
zas, V. Naronis, B. Nemickas, V. 
Oniūnas, P. Pagojus, kun. J. Pa
kalniškis, J. ir V. Povilauskai, R. 
Pūras, kun. A. Račkauskas, G.

NAUJOS 
MUZIKOS

ŽINIOS
Pranciškonų spaustuvėj jau iš

spausdintas naujas Muzikos Ži
nių numeris. Jo redagavimą 
buvo aptvarkęs velionis redakto
rius muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas. Jam staiga mirus, darbą at
baigė Darbininko redakcija.

Dėl redaktoriaus ligos Muzi
kos Žinių leidimas buvo kiek at
silikęs. Šis 3-4 (214-215) yra skir
tas praeitų metų antram pusme
čiui. Velionis svajojo greit pasi
vyti leidimą.

Šiame numery prisimenama 
muziko A. J. Aleksio 90 metų 
sukaktis, Algis Šimkus spaus
dina savo žodį, mirus muzikui 
V. Jakubėnui, tęsiamas Vi. Ja- 
kubėno apžvalginis straipsnis 
apie lietuvių muziką, J. Stankū
nas jprisimena sukaktuvininkus 
E. Kardelienę, J. Karosą ir K. Ka- 
vecką, Jonas P. Lenktaitis rašo 
apie pianistę Giną Bachauer, 
plačiai apžvelgiamas muzikinis 
gyvenimas, koncertai. Šiai 
kronikai medžiagą sutelkė Juo
zas Stankūnas.

Prie šio numerio pridėtos gai
dos: J. Stankūno Sūpynių dai
na — mišriam chorui ir Vasa
ros naktys — dviem lygiem 
balsam.

Numeris turi 24 puslapius. 
Gaidos išleistos atskirai ir įdė
tos į numerį, ne įsegtos, kaip bū
davo paprastai.

Muzikos Žinias administruoja 
Ona Zubavičienė. Leidžia Var- 
gonininkų-Muzikų Sąjunga.

Reikia tikėtis, kad Vargoni- 
ninkų-Muzikų Sąjungos valdyba 
išlaikys Muzikos Žinias ir jas 
sėkmingai leis toliau.

Rajeckas, A. Reventas, J. Rūte
nis, A. Samušis, D. Šulaitis, M. 
Tomey, K. Vainius, K. Valiūnas, 
A. Vebeliūnas, A. Verbyla, V. 
Vilkutaitis, Pr. Williams. 9 dol.
— A. Ignaitis. 8 dol. — R. Didž- 
balis. Po 7 dol. — K. Bileris, 
J. Galinis, V. Galinis, V. Mi
lukas, R. Penikas, A. Ruzgas.

Po 5 dol. — R. Balionas, A. 
Balsys, V. Biknevičius, A. Bioše- 
vas, V. Birutis, K. Butkus, A. 
Daukša, B. Garankštis, S. Gru
žas, J. Ivašauskas, P. Kiliai,
H. Klejemerytė, S. Liogys, J. 
Mikalauskas, A. Ošlapas, kun. V. 
Pikturna, V. Povilauskas, P. Ra
simas, J. Rauba, p. Savukynas, J.

Dail. V. Petravičiaus 
parodos belaukiant

Dail. Viktoras Petravičius 
pastoviai gyvena Chicagoj. Į ki
tus miestus su parodom jis ne
važinėja. Toks jo būdas, kad ne
mėgsta keliauti. Bet štai laikraš
čiai skelbia, kad birželio 11-12 
Kultūros Židinio didžiojoj salėj 
bus jo kūrinių paroda, kurią ren
gia New Yorko skaučių Nerin
gos tuntas. Atrodo, kad dailinin
kas bus pasikėlęs kelionei. Ne. 
Jo paties nebus, bus tik jo kū
riniai.

Tie kūriniai į šią salę pateko 
labai atsitiktiniu būdu. Dail. V. 
Petravičiaus paroda buvo su
rengta Bostone. Ten jis nusiun
tė savo kūrinius. Po parodos ren
gėjos tada pasiūlė New Yorko 
skautėm perkelti parodą į New 
Yorką, nes tai labai reta proga, 
gal vienintelė, kad dail. V. Pet
ravičiaus kūriniai atkeliavo į šį 
Atlanto pakraštį. Tad ir ryžosi 
skaučių Neringos tuntas šią pa
rodą surengti.

Dail. V. Petravičius yra nuo
stabus dailininkas. Baigęs Kau
no meno mokyklą, dar studijas 
gilino Paryžiuj. Grįžęs į Lietuvą 
užsirekomendavo kaip puikus 
grafikas, sukūręs keletą meniškų 
knygų, liaudies pasakų iliustra
cijas.

Jo grafikai būdingas primity
vizmas, naivumas, sumaišytas šu' 
nepaprasta fantazija, giliu bei 
nuoširdžiu gamtos supratimu. 
Taip jo visa to meto kūryba pa
sidarė lyg kokia pasaka, pilna 
svajonių, keistų polėkių.

Būdamas Vokietijoj pokario 
metais, jis daug dirbo. Šie kūri
niai jau šiek tiek skiriasi nuo pir
mųjų. Čia labiau pabrėžiama li
nija, linijų žaidimas bei virpėji
mas. Vokietijoj jis išleido didelį 
savo kūrinių albumą, aplanką. 
Vokietijoj jis pradėjo intensy
viau tapyti.

Atvykęs į šį kraštą, pastoviai 
įsikūręs Chicagoj, jis dar labiau 
išplėtė savo meną, įvedė naujas 
technikas (spalvota grafika), iš
vystė tapybą ir taip pat sukūrė 
modernią skulptūrą. Visiem 
šiem kūriniam būdingas primi
tyvizmas ir neišsenkama fanta- 

Simutienė, V. Steponis, dr. J. 
Stukas.

Kiti aukotojai davė po mažiau, 
o kai kurių pavardės aukų lape 

buvo neišskaitomos. Visiem — 
ir dideliem, ir mažiem — auko
tojam sporto žaidynių rengėjai 
taria nuoširdų ačiū. Ypač malo
nu, kad Lietuvių Bendruome
nės krašto valdyba ir kai kurios 
apylinkės atkreipė dėmesį į 
sporto šventės reikšmę lietuvių 

jaunimui ir suteikė finansinę pa
ramą. Tikimasi, kad su visuome
nės pagalba mūsų sporto judėji
mas ir toliau turės šviesią ateitį.

Žaidynių rengėjai ir 
komitetai

zija. Vėlesniuose darbuose atsi
randa ir savotiškos mistikos.

Neseniai dailininkas atšventė 
70 metų sukaktį. Ta proga jis 
buyo apdovanotas Lietuvių 
Fondo dailės premija.

Šioj parodoj bus išstatyti jo 
naujausi darbai, daugiausia spal
vota grafika. Tad tikrai bus įdo
mu. Kviečiami visi nepraleisti 
progos ir aplankyti šią parodą.

LB VVoodhaveno apylinkės 
valdyba pasiskirstė pareigom: 
pirmininkas Kazimieras Ba- 
čauskas, vicepirmininkas Aloy
zas Balsys, sekretorius Bro
nius Bobelis, iždininkas Vladas 
Jasinskas, kultūrinių reikalų ir 
spaudos vadovė Snieguolė Liau- 
kutė, švietimo reikalų vadovas 
Vladas Sidas, jaunimo reikalų 
vadovai — Ramone Ašebergai- 
tė ir Gediminas Mikalauskas, 
parengimų vadovė Elena Mic- 
keliūnienė, socialinių reikalų 
vadovė Malvina Klivečkienė. 
Organizacinių reikalų vadovas 
bus surastas ir tom pareigom pa
kviestas. Raštus, skirtus apylin
kės valdybai, rašyti pirmininko 
vardu ir siųsti šiuo adresu: 84- 
55 86th Avė., VVoodhaven,
11421

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

Lietuviai kviečiami vasaroti kalnų ūkyje, Quebec pietuose prie 
garsiojo Jay Peak, Vt. Gaivinantis maudymasis ir sveikas ūkiškas 
maistas. Svečių skaičius ribotas. Skambinkite ar rašykite:

Sofijai Masevičienei 
R.R. No. 4, Mansonville 
Co. Brome, Quebec, Canada JOE IXO 
Tel.: 514 292-5735

Barokinės muzikos koncertas 
bus birželio 18, šeštadienį, 7:30 
v.v. Tarptautinio Instituto 
salėje, 287 Commonwealth Avė. 
Dalyvauja solistė Violeta Bal
čiūnienė — sopranas, Beverly 
Peterson — fleitistė, smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas ir pia
nistas Vytenis Vasyliūnas. Žodj 
apie programą tars Elena 
Vasyliūnienė. Programoje
Haendel, Bach, Pergolesi, 
Glueck, Legrenzi, Couperin, 
Telemann, K. P. Bach. Koncertą 
globoja L.B. kultūros klubas.

Kultūrinis subatvakaris gegu
žės 28, paskutinis šių metų se
zone, buvo skirtas rašytojui An
tanui Škėmai. Apie jį kalbėjo ra
šytojas Stasys Santvaras. Prele
gentas panagrinėjo jo raštus ir iš 
jo veikalo — Baltos drobulės — 
paskaitė ištrauką.

Poeto Stasio Santvara 75 metų 
sukaktį plačiai paminėjo Laisvės 
Varpo radijas gegužės 29. Tos 
valandos vedėjas Petras Viščinis 
paskyrė pusę valandos šiai su
kakčiai. Poetas Stasys Santvaras 
yra gimęs 1902 gegužės 27. Ra
dijo programoje buvo paminėta 
visi svarbesnieji Santvara dar
bai, apie jį kalbėjo rašytojas An
tanas Vaičiulaitis, Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkas 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, padeklamuota sukaktuvi
ninko eilių. Išvakarėse to pami
nėjimo S. Santvaras kalbėjo apie 
rašytoją Antaną Škėmą kultūri
nių subatvakarių klube. Susirin
kę net nepagalvojo, kad pre
legentas yra sukaktuvininkas.

Tragiškojo birželio minėjimas 
bus birželio 11, šeštadienį, lie
tuvių Šv. Petro parapijos bažny
čioje ir salėje po bažnyčia. Ren
gia LB apylinkė.

Lietuvių diena Putnamo sese
lių sodyboje bus liepos 24.

N.Y._
“ BOSTON, MASS. — WNSR,

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

JANINAI VALIUŠAITIENEI 
ir sūnui Vidmantui su Seimą,

jų mylimai Mamytei ir Močiutei Lietuvoje mirus, širdingą 
užuojautą reiškia

Deikiai, Žemaitaičiai 
Monika Masalskienė

Stamford, Conn.

A.A.
PETRONĖLEI SARPALIENEI

mirus, jos dukrai Eugenijai ir vyrui Vytautui 
Valavičiui su sūnumis ir dukrai Birutei Vasiliauskie
nei gilią užuojautą reiškiame

Verutė Gudienė ir dukros Audronė ir dr. Gražina

A.A. 

Mylimai Mamytei 
JUZEI LAZAREVIČIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrą Janutę Valiušaitienę, vaikaitį 
Vidmantą Valiušaitį su šeima, sūnų ir dukterį su šeimo
mis Lietuvoje giliai užjaučiame ir jų liūdesiu dalinamės.

Antanas ir Vanda Gruzdžiai
Leonas ir Marija Virbickai 
Felicijus ir Stasė Prekeriai

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

24 Davis Avė., Kearny, Nevv Jersey 07032 
Tėfef. 091-0001, 991-7260 ‘

52 veikimo metai (1924-1977)

Turtas (Assets) $13,000,000.00

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., VVashington, D.C.

Naujas Lietuvių finansinės įstaigos Schuyler 
Savings and Loan Association, Kearny, N J., pastatas

• Saugi ir prieinama vieta lietuviam savo 
santaupas dėti, paskolas imti ir kitus ban
kinius reikalus atlikti.

Mokami aukšti, įstatymu leidžiami divi
dendai: 5 1/4 % metam. Taupymo sąskai
tom 6 1/2% (dviem metam nuo $2,500).

• Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų 
priskaitomi nuošimčiai.

• Greitas ir našus patarnavimas, vartojant 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas.

• Bankiniai reikalai sutvarkomi ir prie spe
cialiai įrengto langelio, privažiuojant au
tomobiliu.

DARBO VALANDOS: pirmadienls-ketvirtadienls nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 
penktadienis — nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
šeštadienis nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. vidudienio

Schuyler prezidentas prof. dr. 
Jokūbas Stukas sako:

Savi nauji lietuvių banko 
pastatai, sava prityrusi vadovy
bė ir augantis kapitalas.

Garbė lietuviam, nes jie 
moka taupyti ir finansinius rei
kalus tvarkyti. Pinigai — dide
lė jėga ir atspara visuose reika
luose.

Remkime šį lietuvių ban
ką, vienintelį Nevv Yorko ir 
New Jersey valstijose, kad jis 
finansiškai stiprėtų irplėstųsi.
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Iškilmės prie lietuviško kry
žiaus buvusioj parodos aikštėj, 
Flushing Meadows, bus birželio 
12, sekmadienį. 2 vai. popiet 
paradas, o 2:30 y. programa. 
Kalbės žinomas radijo komenta
torius Barry Farber, Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, Vliko 
pirmininkas dr. K. Valiūnas, LB 
New Yorko apygardos pirminin
kas A. Vakselis, prel. J. Balko
nas, Simas Kudirka. Iškilmės 
skiriamos pabaltiečių trėmimam 
bei išvežimam prisiminti.

LB N.J. apygardos rengia
mas didžiųjų trėmimų minėji
mas įvyksta birželio 11, šešta
dienį, 6:30 vai. vak. Švč. Trejy
bės parapijos bažnyčioj, 205 
Adams St., Nevvark, N.J.

Prano Naujokaičio knygos — 
Lietuvių literatūros istorijos 4 
tomų — pristatymas bus birže
lio 12, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židiny. Apie šį stam

bų veikalą kalbės rašytojas Vy
tautas Volertas. Pristatymą ren
gia Vaižganto Kultūros Klubas.

Algirdo Kačanausko 30 dienų 
mirties proga bus aukojamos mi
šios birželio 9 pranciškonų kop
lyčioje. Mišias choro vardu už
prašė F. Gagas.

A. a. Jonui Poderiui atminti 
K Remezienė aukoja 10 dol. 
Kultūros Židiniui. Nuoširdus 
ačiū.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas bus birželio 
12, sekmadienį, 12 vai., tuoj po 
sumos Angelų Karalienės pa
rapijos mažojoje salėje. Narės 
prašomos dalyvauti, nes tai bus 
paskutinis susirinkimas prieš 
vasaros atostogas.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus birželio 15 d. 7:30 
v.v. pas Alvitą.

Dr. Kosto Jurgėlos knygos 
“Lithuania: the Outpost of 
Freedom” pristatymas bus bir
želio 11 Kultūros Židiny. Ren
gia Simo Kudirkos šaulių kuopa. 
Meninę programą atliks auto
riaus dukra, dainininkė Elena 
Jurgėlaitė. Po programos kavutė 
ir pabendravimas.

Dail. Viktoro Petravičiaus 
kūrinių paroda vyksta birželio 
11-12 Kultūros Židinio didžiojoj 
salėj. Parodos atidarymas — bir
želio 11, šeštadienį, 7 v.v. Pa
roda lankoma: šeštadienį nuo 1 
iki 9 v.v., sekmadienį nuo 12 iki 
7 v.v. Rengia New Yorko skau
čių Neringos tuntas.

Maironio lituanistinė mokykla 
iškilmingai baigė mokslo metus 
birželio 5, sekmadienį. Buvo 
bendros mišios Kultūros Židiny. 
Po mišių tuoj buvo iškilmingas 
mokslo metų baigimo aktas. Bu
vo išleista 23 mokyklos laida. 
Šiemet aštuntą skyrių baigė 11 
mokinių. Jiem pažymėjimus 
įteikė Lietuvos gen. konsulas. 
Baigusieji apdovanoti knygo
mis. Taip pat buvo apdovanoti 
visų klasių geriausi mokiniai. 
Po iškilmių žemutinėj salėj bai
gusiųjų tėvai surengė gražias 
vaišes. Žmonių buvo pilnas Kul
tūros Židinys. Tai buvo graži 
mokyklos šventė. Platesnis apra
šymas bus kitame numery.

Inga Tumienė iš Reseda, Ca
N.Y. jaunimo ansamblis Sutartinė koncerto metu. Dešinėje solistė Irena Stankūnaitė-Silva.
Diriguoja ansamblio vadovė Jūratė Veblaitytė-Litchfield. Koncertas buvo gegužės 22 
Kultūros Židiny. Nuotr. P. Bivainio

IŠVEŽTŲJŲ IR ŽUVUSIŲJŲ 
MINĖJIMAS 

sekmadienį, birželio 12, 
APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 

Brooklyne

11:00 vai. — koncelebracinės mišios 
nukentėjusių intencija.

Pamokslą sakokun.KAZIMIERASPUGEVIČIUS, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos reikalų 
vedėjas ir Lietuvių Katalikų Tarnybos direk
torius.

Gieda parapijos choras, vargonais groja 
ir chorui vadovauja VIKTORAS RALYS.

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti taip jaut
riose iškilmėse-pamaldose už savuosius kan
kinius.

Po pamaldų bus kavutė parapijos žemutinėj
5a|ėj- APREIŠKIMO PARAPIJA

lif., buvo atvykusi į Nevv Yorką 
ir čia lankė savo pažįstamus bei 
bičiulius. Lydima V. ir P. Du
bauskų, apsilankė ir Darbininko 
redakcijoje bei administracijoje, 
apžiūrėjo galeriją, spaustuvę, 
Kultūros Židinį. Aplankė taip 
pat savo brolį Jurgį Blazą 
Bridgeport-Lordship, Conn. 
Prieš keliolika metų ji su savo 
šeima gyveno Conn. valstybėje 
ir šiame Atlanto pakrašty turi 
daug draugų.

Iškilmės prie lietuviško kry
žiaus birželio 12 rengiamos 
jungtinio Baltų Komiteto. Pa
kviesta Nevv Yorko valstybės se
natorių, assemblymenų. Bus pa
skaitytos rezoliucijos, priimtos 
Nevv Yorko valstybės senate. 
Programą praves Regina Žy
mantaitė. Pradžia 2 v. popiet.

Korp. Neo-Lithuania Nevv 
Yorko vieneto specialus posėdis 
įvyko gegužės 13 dienos vakare 
Laisvės salėj, Elizabeth, N.J. Šio 
specialaus posėdžio svarbiau
sias tikslas buvo atsisveikinti su 
ilgamečiu valdybos nariu, Nevv 
Yorko vieneto arbiter elegantia- 
rum, inž. Juozu Butkum, kuris 
nusprendė pasekti gervių pa
vyzdžiu ir Nevv Yorko vėsų kli
matą pakeisti į malonesnį Flo
ridoj. Pirmininkavo Vytau
tas Jurgėla. Aptarę einamuosius 
reikalus, valdybos nariai padė
kojo išvykstančiam už jo didelį 
darbą, kolegiškai pakėlė alaus 
bokalus ir sugiedojo ilgiausių 
metų. Čia pat buvo nutarta ir pa
vesta valdybos sekretoriui dr. 
Jonui Lenktaičiui perimti ir eiti 
išvykstančiojo pareigas.

ALIA Sąjungos Nevv Yorko 
skyrius prašo atsiliepti visus lie
tuvius inžinierius ir architektus, 
kurie gyvena Nevv Yorko apy
linkėj. Visi kviečiami įsirašyti į 
skyrių. Skyriui dabar vadovau
ja Vladas Sidas. Skambinti jam 
(212) 849-8250.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

Jaunimo vakaronė buvo pra
ėjusį penktadienį. Dalyvavo 
apie 80. Labai gražiai pasirodė 
Viktoro Ralio vadovaujamas 6 
asmenų orkestras. Nuotaikingai 
visus palinksmino. Tai buvo 
paskutinė vakaronė prieš vasa
ros atostogas. Rudenį bus pra
nešta, kada vakaronės bus pra
dėtos rengti.

Antanina Gučiuvienė, lydima 
Sofijos Kačinskienės ir Leono 
Karmazino, birželio 1 lankėsi 
Darbininko redakcijoj, apžiūrėjo 
Židinį, biblioteką ir galeriją. 
Viešnia yra atvykusi iš Australi
jos, iš Adelaidės.

Muzikės Nijolės Ulėnienės 
mokinių koncertas bus birželio 
18 d. 5 v. popiet Huntington 
Hills, L.L Programoje iš lietu
vių dalyvauja: Rita Jakaitė, Ri
čardas Tauras, Vaiva Ulėnaitė, 
Aras Ulėnas.

JAV LJS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos naujos tarybos pirmasis su
važiavimas įvyks birželio 11-12 
Philadelphijoj, Pa., Lietuvių Na
muose, 2715 East Alleghany 
Avė., tel. (215) 739-4831. Die
notvarkėj numatyta: simpoziu
mas — JAV LJS Sąjungos narių 
ateitis, paskaita — Atsižvelgi
mas į politinės bei kultūrinės 
veiklos galimybes, skaidrės — 
Lietuva. Registracija praside
da devintą valandą, šeštadienį, 
Lietuvių Namuose.

Visi tarybos nariai prašomi 
suvažiavime dalyvauti. Taip pat 
laukiami ir svečiai, kurie tik do
misi LJS veikla. Apsistojamą 
Franklin Motor Inn, 22nd St. 
and Benjamin Franklin Park- 
way, Phila. Pa., tel. (215) 
568-8300. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti Algiui Ma
ciūnui (215) 324-2947 arba Jū
ratei Krokytei (215) 622-7497.

JAV LJS Taryba

LŠST

Simo Kudirkos kuopa Nevv Yorke 

birželio 11, šeštadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židiny

Nevv Yorko visuomenei pristato knygą
DR. KOSTO R. JURGĖLOS

LITHUANIA—
THE OUTPOST OF FREEDOM
Knygos analizę padarys

TĖV. DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM
Meninę programą atliks New Yorko visuomenei dar 
negirdėta

solistė ELENA JURGĖLAITĖ iš VVashingtono, D.C.
Po programos — kavutė, susipažinimas su autoriumi.

Visus atsilankyti kviečia

Šaulių kuopos valdyba

PIRMĄ KARTĄ NEVV YORKE

DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS
PARODA

BIRŽELIO 11-12 D. KULTŪROS ŽIDINY

Parodos atidarymas birželio 11, šeštadienį, 7 vai. vak.

Paroda lankoma birželio 11, šeštadienį, nuo 1 iki 9 vai. vak., 
birželio 12, sekmadienį, nuo 12 iki 7. vai. vak.

RENGIA NEW YORKO SKAUČIŲ NERINGOS TUNTAS

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBO

POPIETĖ
š.m. birželio 12, 4 vai. po pietų 

KULTŪROS ŽIDINYJE

PROGRAMOJE:
Prano Naujokaičio 
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA 
Knygą pristatant kalbės rašytojas 

VYTAUTAS VOLERTAS

Po programos atgaiva. Visus atsilankyti kviečia

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBAS

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Po sunkios žiemos, galvo
dami apie vasaros atostogas, 
prisiminkite pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, Mai
ne. Sezonas prasideda liepos 3

ir baigiasi rugsėjo 5. Nuo lie
pos 3 iki 16 ir nuo rugpiūčio 
21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių 
duodama 20% nuolaida. Regist
ruokitės iš anksto. Pranciš
konai kviečia visus. Informa
cijai adresas: Vasarvietės Ve
dėjas, Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.

CAPE COD, VASARV. BANGA
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

Norintiems duodamas pilnas pensionas, su skaniais lietuviš
kais valgiais. Kreiptis: Pakštienė, P.O. Box 188, Centervllle, 
Mass. 02632. Telef. 617 775-4633.

BIRŽELIOTRĖMIMŲ MINĖJIMAS
bus birželio 12, sekmadienį, 2:30 v. popiet prie lietuviško 
kryčiaus Flushing Meadows parke (buvusioj parodos 
aikštėj).

Kalbės: BARRY FARBER,
Lietuvos gen. konsulas A. SIMUTIS, 
Vliko pirmininkas DR. K. VALIŪNAS. 
LB apygardos pirmininkas A. VAKSELIS, 
prel. JONAS BALKONAS,
SIMAS KUDIRKA
Batuno pirmininkas KĘSTUTIS MIKLAS 
Programą praves REGINA ŽYMANTAITĖ

Bus priimta rezoliucija Helsinkio nutarimų reikalu.

Visi kviečiami dalyvauti.

Išnuomojami du butai Lito 
name Richmond Hill, N.Y. Vie
nas butas 4 kambarių ir kitas — 
3 kambarių. Nuoma — 250 dol. 
ir 180 dol. mėnesiui. Pageidau
jami vyresni žmonės. Prašom re
komenduoti ir pažįstamus. 
Kreiptis (212) 441-6799.

NAUJI LEIDINIAI 
VAIKUČIAM

Nykštukų mokykla — 3 dol., 
.Karklų katinukai — 2 dol., Ma
no pirmoji Komunija — 5 dol., 
Kiškučio vardinės — 2.50 dol., 
Rimas pas Kęstutį — 2.50 dol. 
Šios ir kitos gražiai išleistos ir 
spalvotai iliustruotos knygutės 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Reahor, 
6900-lOth Avė. North, S t. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

This announcement is nelther an offer to sėli nor a sollcitation of an offer to buy any of these securlties 
The offfer Is made only by the Offering Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securlties will be offered In statas where the Securlties Laws of such statas have been complied with.
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