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Sov. S-ga paskelbė naujos 
konstitucijos projektą, mažai te
siskiriantį nuo buvusiųjų. Pro
jektas numato naują aukšč. tary
bos prezidiumo pirm-ko pava
duotojo postą ir, patikinęs seno
joj konstitucijoj buvusias pilie
čių laisves, kitu straipsniu pa
brėžia, kad piliečių teisių ir lais
vių vykdymas negali kenkti vi
suomenės, valstybės ir kitų pi
liečių teisėm.

Turkijos parlamento rinki
muose 41.5 proc. balsų surinko 
opozicinė, Bulent Ecevit vado
vaujama liaudies respublikonų, 
arba socialdemokratų, partija. 
Dabartinio min. pirm. Suleyman 
Demirel vadovaujama konserva
tyvi teisės partija surinko 37.3 
proc. ir tautinio išgelbėjimo par
tija — 8.2 proc.

Iki 1978 pabaigos JAV numato 
atitraukti iš P. Korėjos 6000 že
myno karių ir tiki, kad nei Sov. 
S-ga, nei Kinija dėl to nedarys 
jokių sunkumų. JAV pažadėjo 
padėti P. Korėjai padidinti savo 
kariuomenės skaičių ir palikti 
tenai atitraukiamų karių turė
tus sunkiuosius ginklus ir ry
šių įrengimus.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
pareiškė, kad JAV reikalaus Bel
grado konferencijoj, jog Sov. S- 
ga ir jos sąjungininkai vykdytų 
visus Helsinkio susitarimus, į- 
skaitant ir žmogaus teisių nuo
status.

Izraelio prez. Ephraim Katzir 
oficialiai paprašė rinkimus lai
mėjusios Likud partijos vadą 
Menahem Begin sudaryti vy
riausybę.

Ugandos sveikatos min. Hen
ry Kyemba pasiprašė Britanijoj 
politinio pabėgėlio teisių ir pa
reiškė, kad Ugandos prez. Idi 
Amin yra nužudęs arkivysk. Jo- 
han Luwuum ir du savo minis
terius. Esą nuo 1971 ten buvę 
nužudyta apie 100,000 žmonių.

Kinijos oficiozas Jenmin Jih 
Pao apkaltino areštuotosios 4 
grupės narį Wang Hung-wen 
sukėlus neramumus ir nutrau
kus susisiekimą tarp Pekingo ir 
likusios Kinijos, Mao Tse-tung 
mirus.

Vadinamoji šiaurės-pietų 
valstybių konferencija pasiekė 
tik dalinių susitarimų, bet dėl 
didžiųjų problemų sprendimo 
nepavyko susitarti: aliejų eks
portuojančios valstybės nesu
tiko tartis su pramoninėm dėl 
energijos, o neturtingosios nega
vo laukto skolų moratoriumo ir 
visom žaliavom tvirtų kainų nu
statymo.

Kuba sutiko paleisti iš kalėji
mo 10 amerikiečių ir peržiūrėti 
kitų 20 bylų.

Seychelles salų (į rytus nuo 
Afrikos) prez. James R. M. Man- 
cham išvykus į britų 
bendruomenės konferenciją, jo 
min. pirm. Albert Rene įvykdė 
perversmą ir pagrobė valdžią. 
Naujoji vyriausybė nebūsianti 
marksistinė, bet socialistinė ir 
pasiliksianti bendruomenės na
riu.

Iš Vietnamo prieš mėnesį pa
bėgę 37 vietnamiečiai jūroj bu
vo paimti į šveicarų laivą ir at
gabenti į Japoniją, bet Japoni
jos vyriausybė iki šiol neleidžia 
jiem iš laivo išlipti tol, kol kuri 
nors kita valstybė pažadės juos 
įkurdinti.

Čekoslovakijos chartos 77 
grupė paprašė parlamentą ištirti, 
kodėl 80 disidentų neteko dar
bo, ir grąžinti juos į darbą.

Andrei D. Sacharovas tvirtina, 
kad Sov. S-goj, ypač Baltijos 
valstybėse vyksta plataus masto 
akcija prieš žmogaus teisių akty
vistus ir kad daug žmonių buvo 
areštuota.
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Laisvojo pasaulio lietuvius 
pasiekė okupuotoj Lietuvoj lei
džiamos Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos 27 numeris, su 
1977 balandžio 22 data. Šiame 
numery yra šie skyreliai: Nauji 
vėjai ar nauja klasta? Telegra
ma Prezidentui Dž. Karteriui. 
Kratos ir tardymai. Tokia jų mo
ralė. Pareiškimai. Apie “kreivą 
veidrodį”. Žinios iš vyskupijų. 
Šiame numery spausdiname pir
mąjį skyrelį. — Red.

-o-
Neatidžiai stebint, atrodo, 

kad Lietuvos Katalikų Bažnyčioj 
pradėjo pūsti nauji vėjai. 1977 
sausio mėn. Religijų Reikalų 
tarybos atstovas P. Makarcovas 
perspėjo Lietuvos partinius dar- 
buotljus mandagiau traktuoti ku
nigus, o, išvykdamas į Maskvą, 
yra išsitaręs apie valdžios politi
kos Bažnyčios atžvilgiu sušvel
nėjimą.

Prieš Velykas Šiaulių miesto 
valdžia leido po 20 m. pertrau
kos Šv. Petro ir Povilo bažny
čioj skambinti varpais.

1977 sausio pabaigoj Dievo 
Tarno arkivysk. Jurgio Matu
levičiaus jubiliejuj pagrindines (nukelta į 2 psl.)

Maironio lituanistinė mokykla New Yorke šiais metais išleido 23-čią abiturientų lai
dą. Mokyklos baigimo iškilmės buvo birželio 5 Kultūros Židiny. Nuotraukoje baigu
sieji su savo mokytojais ir svečiais. Iš k. Tėv. Paulius Baltakis, OFM, dėstęs tikybą, 
Antanas Masionis, rytų apygardos mokyklų inspektorius, Gintarė Ivaškienė, mokyklos ve
dėja, dėsčiusi istoriją, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, Elvyra Ošlapienė, geo
grafijos mokytoja, Paulius Jurkus, klasės auklėtojas, dėstęs lietuvių kalbą.Nuotr. L. Tamošaičio

Pavergtųjų 
delegacija 
VVashingtone

Birželio 2-3 Pavergtųjų Euro
pos tautų delegacija lankėsi JAV 
Valstybės departamente ir kong
rese. Delegacijai vadovavo Pa
vergtųjų Europos tautų seimo 
pirmininkas Stefan Korbonski. 
Iš lietuvių dalyvavo prof. dr. 
Bronius Nemickas, Vliko ir Pa
vergtųjų Europos tautų seimo 
vicepirmininkas ir Lietuvos 
Laisvės komiteto narys.

Valstybės departamente dele
gaciją priėmė John A. Armita- 
ge, Valstybės sekretoriaus pava
duotojas Europos reikalam, ir Al- 
len Thomson, Lenkijos skyriaus 
viršininkas. Delegatai aplankė 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisijos pirmininką Cle- 
ment J. Zablocki, Europos 
Bendradarbiavimo ir saugumo 
komisijos pirmininką Dante B. 
Fascell. Turėta pasitarimų At
stovų rūmų kalbėtojo Thomas P. 
O’Neill įstaigoj ir su eile kong
reso narių.

Ryšium su Belgrado konfe
rencija, delegacija kėlė klausi
mus apie Pavergtųjų tautų sa
vaitės panaudojimą žmogaus tei
sių reikalui ir apie žmogaus tei
sių gynybą Belgrade. Delegacija 
buvo priimta su dideliu palan

pamaldas celebravo Kaišiadorių 
vyskupas tremtinys V. Sladkevi
čius. Prieš keletą metų pana
šaus jubiliejaus metu net regist
ruoti kunigai šv. mišias celebra
vo Marijampolės zakristijoj.

Kunigai daug kur atvirai kate- 
kizuoja vaikus, o valdžia pasi
tenkina piniginėmis baudomis. 
Apie teismus — kun. Šeškevi
čiaus, kun. J. Zdebskio, kun. 
Bubnio — niekas nekalba ir ne
tiki, kad jie šiuo metu galėtų 
vykti.

Ką visa tai reiškia?
Gal tarybinė vyriausybė rodo 

gerą valią ir pradeda įgyven
dinti tai, kas užrašyta TSRS kon
stitucijoj ir įstatymuose, po kuo 
pasirašyta tarptautiniuose doku
mentuose — Visuotinėj Žmo
gaus teisių deklaracijoj, 
Helsinkio Baigiamajame akte ir 
kt., kas buvo 30 m. skelbiama, 
bet nevykdoma?

Gal tai “nesavalaikių prie
monių”, iššaukiančių tikinčiųjų 
žmonių reakciją, atšaukimas?

Gal tai visų kovojančių už 
žmogaus teises Lietuvoj, Tarybų 
Sąjungoj ir visame pasauly kuk
lus laimėjimas, nes tarybinė vv- 

kumu. Pasikalbėjimuose buvo 
jaučiamas reikiamas domėjima
sis žmogaus teisių panaigimu 
Sovietų Sąjungos dominuo
jamuose kraštuose. (Elta)

MILIONIERIAI
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rusų disidentų žurnalo Posev 
1977 balandžio numery yra 
straipsnis apie Sovietų Sąjungos 
turtuolius. Straipsnis pavadin
tas — “Juodieji milijonai”. Au
torius — A. Brelkov. Save jis 
laiko diletantu šioje srityje, bet 
papasakoja, ką jis pats pergyve
no. Jis sako, kad Sovietų Są
jungoje klesti privati iniciatyva, 
prisidengusi kolchozo ar kokios 
oficialios įmonės skraiste ir 
globa, aišku, už atitinkamą pa
dėką, t.y. kyšius. Sovietų Sąjun
gos juodoje rinkoje yra sukrauti 
milijonai. Įdomus autoriaus pa
sikalbėjimas su vienu tokiu mi- 
lionierium O.S. Atlikęs savo 
biznio reikalus, autorius kvietė
O.S. papietauti, bet tasai griež
tai atsisakė eiti į gerą restora
ną: “Matai, negaliu parodyti, 
kad turiu pinigo, nes mano ofi
cialus uždarbis yra 90 rublių 
mėnesiui. Geriau užsukime pas 
mane”. Užėjo pas O.S., puikiai 
papietavo (ikrai, visokie gardu
mynai, importuoti gėralai). O.S. 
skundėsi: “Matai, kaip gyve

riausybė savo grubiomis admi
nistracinėmis priemonėmis ge
rokai save sukompromitavo vi
same pasauly ir pakenkė savo 
vykdomai užsienio politikai?

O gal tai eilinė tarybinės 
vyriausybės klasta prieš Euro
pos šalių konferenciją Belgrade, 
kur bus tikrinama, kaip buvo 
vykdomi Helsinkio nutari
mai?

Netolima ateitis tiksliai atsa
kys į šiuos klausimus, tačiau ir 
dabar yra viskas aišku, kad ta
rybinė vyriausybė geros valios 
nerodo. Atoslūgis Bažnyčios 
persekiojime yra tik taktinis 
kompartijos manevras. Jeigu už
sienio šalių vyriausybės, su ku
riomis TSRS yra susirišusi eko
nominiais ryšiais, JAV Dž. Kar
terio pavyzdžiu kovos už žmo
gaus teisių vykdymą, jei pasau
lio masinės informacijos prie
monės kels į viešumą, kaip 
yra laužomi Tarybų Sąjungoj 
tarptautiniai susitarimai žmo
gaus teisių srity, tai šis takti
nis kompartijos manevras — ti
kinčiųjų persekiojimo sušvelni

nu — šeimos keturi žmonės, o 
butas vieno kambario. Betgi ne
galiu pirkti nei buto, nei auto
mobilio. Net geresnius drabu
žius įsigyti bijau — tuoj įskųs, 
ir milicija praves tardymą, iš kur 
pas mane tos pajamos. Bet aš 
rasiu išeitį. Ieškau žmogaus, ku
ris valstybinėj loterijoj laimės 
100,000. Kai tokį sugausiu, iš jo 
atpirksiu tą laimingą bilietą ir 
sumokėsiu pusantro karto ar dvi
gubai, na, ir pradėsiu visur rė
kauti apie savo laimėjimą. Tuo
met turėsiu “oficialią” teisę 
pirkti ir butą, ir baldus, ir au
tomobilį”. Ir rado: už 100,000 
rublių laimėjusį bilietą sumo
kėjo 200,000, ir abi šalys buvo 
patenkintos.

(Elta)

Sovietų nužudyti
Londone lenkų leidykla Gryf 

išleido Adam Moszynskio kny
gą “Lista Katynska”. Tai Katyne 
ir kitose Sovietų Sąjungos vieto
se nužudytų lenkų karininkų 
sąrašai. Autorius nurodo 8722 
pavardes, iš kurių daugiau kaip 
4000 žuvusiųjų Katyne. Nežiū
rint sovietų pastangų kaltę už šį 
nusikaltimą primesti vokie
čiams, šiandien nėra abejonių, 
kad tikrieji žudynių kaltininkai 
yra sovietai. Tuose sąrašuose 
gali būti ir lietuvių iš Vilniaus 
krašto, kuris tuo laiku buvo len
kų okupuotas. (E.)

Lietuvoj slapta leidžia pogrin
dinį laikraštį Aušrą. Štai praei
tą savaitę Darbininko redakciją 
pasiekė naujas tos Aušros nume
ris. Tai yra 6 numeris, datuo
tas 1977 gegužės 12. Kaip žino
me, ši Aušra tęsia dr. J. Ba
sanavičiaus leistos Aušros nu
meraciją. Dr. J. Basanavičiaus 
Aušra pasirodė 1883 metais, bu
vo išleista tik 40 numerių. Šis, 
dabar Lietuvoj leidžiamos Auš
ros, numeris yra jau 46.

Viršely kaip motto įrašyta Lie
tuvos himno žodžiai: “Tegul 
meilė Lietuvos dega mūsų šir

IŠ AUŠROS NR. 6
Komjaunuoliai Leniną įmetė į Nerį

Vilnius

1977 sausio 23 keturi Vil
niaus universiteto studentai ir 
Vilniaus Inžinerinio statybos in
stituto studentė, visi pirmakur
siai, 1958 metų gimimo, miesto 
centrinio pašto pagrindinių ope
racijų salėj nukabino nuo sienos 
didelį Lenino bareljefą ir nuo 
Žaliojo tilto įmetė į Nerį. Ten 
juos sulaikė milicija.

Po ilgų tardymų Romas Gri
gas, studijavęs materialinį tech

Talpinami į psichiatrines ligonines

Černiachovskas

Karoliūnas Voldemaras patal
pintas į psichiatrinę ligoninę 
1975 už atsisakymą pilietybės; 
parašė atsišaukimus, kvies
damas streikuoti fabriko darbi
ninkus.

Čechanavičius Arvydas, gi
męs 1949 Kaune, IV kurso me
dicinos studentas. 1973 balan
džio 13 jo bute buvo padary
ta krata, paimtos magnetofono 
juostelės su “Amerikos Balso”, 
Vatikano radijo ir kt. įrašais, 
taip pat keletas sąsiuvinių su 
rankraščiais ir eilėraščiais. Jis 
apkaltintas pagal baudžiamąjį 
straipsnį už “privačią praktiką 
nebaigus Medicinos instituto” ir 
pagal straipsnį “už antitarybinę 
agitaciją bei propagandą” 
(draudžiamosios literatūros lai
kymas).

A. Čechanavičius buvo pasta
tytas psichoekspertizei, kuri 
jam “nustatė” diagnozę “šizo- 
freninė psichopatija”, ir teismo 
nuosprendžiu patalpintas į 
bendro tipo psichiatrinę ligoni
nę. Tačiau dėl nežinomų prie
žasčių 1975 gruodžio mėnesį 
perkeltas į Černiachovskio spec. 
ligoninę. Šis žmogus yra visiš
kai sveikas ir laikomas psichi
atrinėj ligoninėj vien dėl politi
nių įsitikinimų.

Be lietuvių, šiuo metu Černia
chovskio psichiatrinėj ligoninėj 
už politinius įsitikinimus kanki
nami:

1. Šatalovas — studentas iš 
Rostovo.

2. Popovas — maskvietis, už

Kaliniai, grįžę į Lietuvą po 25 metų

Aušros 6 numery skelbiamas į 
Lietuvą grįžusių kalinių sąrašas. 
Septynerių metų laikotarpy grį
žo tik 22 asmenys.

Antanaitis Alfonsas — 1971, 
Akramavičius Petras — 1977, 
Budreikia Stasys — 1976, Čėpla 
Stasys — 1974, Galdikas Palys — 
1976, Giedrimas Leonas —1971, 
Krilavičius Vaclovas — 1971, 
Kuzinevičius Ignas — 1970, Kla- 
nauskas Vytautas — 1974, Ga

Savižudybės Lietuvoj

Lietuvoj kasmet įvyksta daug 
skaudžių tragedijų, kurių prie
žasčių niekas nė nebando aiš
kinti.

Maroko parlamento rinkimus 
didele dauguma laimėjo kara
liaus Husseino nepriklausomųjų 
ir dešiniosios partijos. 

dyse, vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi.”

Šiame šeštame Aušros nu
mery yra šie dalykai: 1. Pamo
ko, padrąsina, įpareigoja (min
tys dr. J. Basanavičiaus mirties 
50-čio proga), 2. Lietuvių padė
tis Baltarusijos TSR (tęsinys iš 
5 numerio). 3. Eksperimentai 
(ar bus nauja švietimo naujo
vė), 4. Veidrodis ar snukis krei
vas (ką rašytojas J. Baltušis at
sakė “Figaro” korespondentui ir 
ką galima atsakyti J. Baltušiui), 
5. Kaltinimai aiškūs (atsakymas į 
Stasio Tamonio laišką), 6. Ži
nios.

ninį aprūpinimą, buvo uždarytas 
į Naujosios Vilnios psichiatrinės 
ligoninės 6-jį skyrių, o Saulius 
Marcinkevičius, studijavęs ki
bernetiką, Vytautas Šimkūnas, 
studijavęs taikomąją matema
tiką, Gintaras Stankevičius, stu
dijavęs istoriją, ir Rasa Abelte- 
nytė, studijavusi architektūrą, 
tardomi toliau. Jie visi buvo pa
šalinti iš komjaunimo, vėliau ir 
iš universiteto. Teisiamas bus 
tik Romas Grigas, o likusieji tu
rės prieš jį liudyti.

bandymą pereiti sieną.
3. Žicharovas Eugenijus — in

žinierius, už knygą “Didžioji 
afera.”

4. Kešinas — Soči, žurnalistas.
Viso 25 žmonės.

-o-
1977 sausio 29 po keturių me

tų kalinimo psichiatrinėj ligo
ninėj vėl jon sugrąžintas Cidzi
kas Petras. Anksčiau jis buvo už
darytas į psichiatrinę 1973 lie
pos 13 už antitarybinės literatū
ros gaminimą ir platinimą. (BK 
68 str.)

A _O_

“Ligoniam” leidžiami vaistai 
(per prievartą): tizercinas, ami
nazinas, sulfazinas, insulinas.

Aminazino veikimas: sukelia 
skausmą, mieguistamą, apatiją.

Ši priemonė buvo taikoma 
politiniam kaliniam: Popovui, 
Šatalovui, Čechanavičiui, Cidzi
kui, Žicharovui, Kešinui ir kt.

Insulinas sukelia traukulius, 
sąmonės netekimą, konvulsijas. 
Šiuos vaistus leido lietuviui po
litkaliniui A. Čechanavičiui tuoj 
po to, kai jo motina Vasiliaus
kienė Pranė kreipėsi į Žmogaus 
Teisių gynimo komitetą dėl sū
naus neteisėto laikymo psichiat
rinėj ligoninėj.

“Ligoniai” administracijos vi
saip persekiojami, varginami, 
verčiami dirbti.

Ypatingu žiaurumu pasižy
mintis ligoninės personalas: Bu- 
dilins, Fiodovas (tikras sadis
tas), Žerebcovas, Bisarevas, Vič- 
kovas ir kt.

Yra atvejų, kai “ligoniai”, pa
laužti sadizmo, nusižudo.

jauskas Balys — 1973, Klimas 
Vaclovas — 1976, Lesčiauskas 
Juozas — 1975, Mickevičius 
Leonas — 1973, Paltarokas
Petras—1972, Petrušaitis Vytau
tas—1972, Slapšinskas Vytautas 
—1977, Staršinskas Juo
zas — 1973, Valaitis Antanas— 
1976, Valentinas Vladas — 1975, 
Vyturys Placidas — 1976, Jurkš- 
tas Vladas — 1975, Remeikis 
Vincas — 1975.

1974 metais Lietuvoje nusi
žudė 1002 žmonės, 1975 metais 
— 1001. Kasdien nusižudo maž
daug po tris žmones. Argi mūsų 
mažai tautai nėra per dideli 
šie skaičiai?! Tačiau niekas dėl 
to nerašo jokių sociologinių dar
bų, netiria dvasinės visuomenės 
būklės, net ir savižudybių statis
tika įslaptinta. . .
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Gegužės 24 d. Rašytojų 
sąjungos valdybos posėdyje į 
Rašytojų sąjungą priimti keli 
nauji nariai: poetas Henrikas 
Čigriejus, beletristas E. Uldu- 
kis, kritikai — Albertas Zalato
rius ir Alfredas Guščius, vertė
ja E. Epšteinaitė-Kyjv. Apie 
juos daugiau žinių duosime ki
tame numeryje.

— Kino scenarijų konkurse 
niekam nepaskirta pirmoji pre
mija. Antrąją premiją laimėjo 
A. Daškus už scenarijų “Napo
leonas su keturiom žvakutėm”, 
trečiąją gavo E. Uldukis už 
scenarijų “Septyni susitikimai 
be rytdienos”. Dar skatinamo-

Septyni San Salvadoro R. ka
talikų vyskupai apkaltino vy
riausybę, kad ji persekioja ka
talikų bažnyčią. Čia buvo nužu
dyti 2 kunigai, o 12 deportuoti.

Lenkijoj buvo areštuotas 
septintas darbininkų teisėm gin
ti komiteto narys Jan Jozef Lps- 
ki už Lenkijos politinių interesų 
pažeidimą.

65 JAV kongreso nariai pa
prašė prez. Carter neleisti Cont- 
rol Data Systems korporacijai 
parduoti Sov. S-gai naujausios 
laidos Cyber 76 kompiuterių.

Vietnamas vėl suteikė žinių 
apie 22 ten be žinios dingusius 
JAV karius.

Paskelbus naujos Sov. S-gos 
konstitucijos projektą, Andrei D. 
Sacharovas pareikalavo paskelb
ti plačią politinių kalinių amnes
tiją-

Prez. Carter, norėdamas page
rinti santykius su Indija ir abejo
damas dėl Pakistano politinės 
ateities, atsisakė parduoti Pakis- 
tanui 110 A-7 kovos lėktuvų.

Popiežius Paulius VI pagrin
dinį savo patarėją arkivysk. 
Giovanni Benelli pakėlė į kardi
nolus ir paskyrė Florencijos 
arkivyskupu.

20 turtingųjų valstybių numa
to sudaryti 3 bil. dol. fondą 
Čado, Gambijos, Mali, Maurita
nijos, Niger, Senegal ir Aukš- 
tut. Voltos žemės ūkiui kelti, 
nes ten kasmet žmonės badauja.

Italijoj turkų teroristai nužudė 
Turkijos ambasadorių Vatikanui.

Izraelis padidino savo armijos 
kovotojų skaičių 33,000 vyrų, su
mažindamas armijos ir karo lai
vyno tarnybas ar tam reikalui 
panaudodamas moteris.

JAV 3 Nobelio premijų laurea
tai ir 136 intelektualai kreipėsi 
į Lenkijos vyriausybę, prašy
dami paleisti iš kalėjimo 6 disi
dentus: Miroslaw Chojecki, Ja- 
cek Kuron, Antoni Macierevvicz, 
Adam Michnik, Piotr Naimski ir 
Josef Lipski.

JAV katalikų vyskupai nutarė 
prašyti Vatikaną leisti žmonėm 
priimti komuniją iš savo rankų.

Britanijos vyriausybei paga
liau pavyko ištremti ten gyvenu
sius amerikiečius Philip Agee ir 
Mark Hosenball, savo knygom ir 
straipsniais diskreditavusius 
ČIA veiklą.

Tarptaut. žmogaus teisių lyga 
apkaltino Gvinėjos prez. Sekou 
Toure politinių kalinių kankini
mu ir žudymu.

sios premijos paskirtos R. Gave- 
liui už scenarijų “Paskutinis 
raundas”, K. Zalensui už — 
“Dingusieji ne visada žūsta” 
ir R. Kašauskui kartu su S. Lips- 
kiu — ekranui pritaikiusiem ro
maną “Mūsų mažos nuodėmės”.

— Rašytojų buitiniais vargais 
prieš porą mėnesių “Literatū
ros ir Meno” laikraštyje nusi
skundė rašytojas J. Mačiukevi
čius: nesą galima nusipirkti pa
togaus stalo, rašomosios maši
nėlės, juostelių, rašomo popie
riaus, kopijavimo kalkių. Tame 
pat laikraštyje prekybininkų va
dovybė atsakė, kad jų tos rū
šies paraiškos aukštesnių insti
tucijų nėra patenkinamos ir kad 
tuo reikalu reikią kreiptis į mies
to prekybos organizacijų valdy
bą. Ir laikraštis ironiškai paste
bi: “Bet ką daryti, kad pirkė
jas reikalingų prekių įpratęs ieš
koti ne valdybose, o parduotu
vėse” (L. ir M. 1977 nr. 22).

— Vilniuje veikia atskiras 
Marksizmo-leninizmo universi
tetas, skirtas “kūrybinės inteli-

gentijos” ideologinei “indoktri- 
nacijai. Tai Vilniaus miesto ko
munistų partijos įsteigta ir pri
žiūrima “mokslo” įstaiga, jau iš
davusi 125 diplomus meno dar
buotojams. Šiais mokslo metais 
“universitete” esą 62 studentai. 
Iki šiol paskaitos ir pratybos 
buvo vakarais, nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios būsiąs ir 
dieninis filosofijos ir etikos sky
rius. Į tą dieninį kursą “uni
versiteto” direktorius Lenas Vi
talis per spaudą kviečia visus 
Vilniaus meno darbuotojus: teat
ralus, dailininkus, rašytojus, žur
nalistus. Studijos trunkančios 
dvejus metus.

— Vilniuje, dešinėje Neries 
pusėje, prie busimojo Draugys
tės parko, jau pradedami staty
ti didžiuliai belangiai pastatai 
— “Lietuvos TSR liaudies ūkio 
pasiekimų paviljonas”. Projektą 
paruošė ir statybą prižiūri archi
tektas Edmundas Stasiulis, tal
kinamas V. Vizgirdos ir J. Ba- 
ginsko. Pastatai būsią baigti 
1980 m. — susovietintos Lietu
vos keturiasdešimtmečiui pami
nėti. Tada būsianti atidaryta pa
roda, rodanti “socialistinės res
publikos” žemės ūkio, pra-

monės ir kultūros laimėjimus. 
Rūmuose būsiančios dvi salės: 
viena 3000 kv. metrų, kita 1000 
kv. metrų ploto. Salės būsian
čios be langų, apšviečiamos 
elektra, aprūpintos mechani
niais įrengimais dideliems eks
ponatams įgabenti.

— Gegužės 27-29 d. Telšiuo
se buvo surengtas vaikiškų kino 
filmų festivalis — Kinorama 
“Jaunystė”. Kadangi festivalis 
skirtas Spalio 60—mečiui ir pio
nierių įkūrėjo Lenino garbei, 
tai suprantama, koks buvo tų 
filmų turinys. Praėjusiais metais 
panašus festivalis buvo Alytuje.

— Gegužės 19 d. Vilniaus 
Kompozitorių namuose vyko 
naujų muzikos kūrinių perklau
sa, kurioje buvo solistų ir dai
nos ansamblių padainuotos dvi 
Z. Venckaus sukomponuotos 
dainos, V. Juozapaičio ciklas 
“Keturios akvarelės” ir F. Bajo
ro dainų ciklas “Kodėl?”.

— Gegužės mėnesį Vilniuje 
buvo gausu muzikos koncertų: 
čia koncertavo čekų smuikinin
kas V. Hudečekas (grojo klasi
kus ir modernistus), geg. 15 
d. vengrų B. Bartoko kvartetas

(nukelta į 4 psl.)

NAUJI VĖJAI AR NAUJA KLASTA?
(atkelta iš 1 psl.)

nimas gali užsitęsti labai ilgai.
Geros valios trūkumą rodo 

daugybė tarybinei vyriausybei 
faktų. Daugiau kaip trisdešimt 
metų ateistinė valdžia persekio
ja tikinčiuosius ir kunigus, pasi
remdama slaptomis instrukcijo
mis, kurias slėpė nuo visuome
nės akių. 1976 liepos 28 LTSR 
AT Prezidiumas tas slaptas in
strukcijas padarė įstatymu, dra
koniškai apribojančiu tikinčiųjų 
teises. Negalima pasiguosti, kad 
minėtas ATP įsakas kol kas yra 
tik popieriuj, nes kiekvieną die
ną jis gali būti pradėtas visu 
griežtumu vykdyti. 1977 sausio 
19 Religijų Reikalų tarybos pir
mininko pavaduotojas P. Makar- 
covas instruktavo partinius dar
buotojus, kaip gerinti ateistinę 
propagandą ir stiprinti įstatymų 

’ itpie re'liginius^kultds kontrolę.* *
Tarybinė vyriausybė retkar

čiais leidžia atspausdinti katali
kam reikalingų maldaknygių, 
nes žino, kad, neleidžiant jų vie
šai pasigaminti, bus gaminamos 
pogrindy. Pokario metais buvo 
pagaminta šimtai tūkstančių 
maldaknygių.

Katalikam leista atsispaus
dinti vieną kitą religinę knygą, 
kurios tikinčiųjų masių beveik 
nepasiekia dėl mažo tiražo arba 
kadangi jos skirtos kunigam, 
pvz., “Apeigynas”, “Vatikano II 
susirinkimo nutarimai” ir kt. 
Lietuvos katalikam valdžia leido 
gauti Šv. Tėvo dovaną — loty
niškus brevijorius ir mišiolus. 
Tarybinė vyriausybė gerai su
pranta, kad šios knygos tikinčių
jų sąmoningumo nepakels, nes

Sovietų Kirgiziją ištiko potvy
niai ir žemės drebėjimas.

Pakistano vyriausybė panaiki
no karo būklę Lahore, Karachi 
ir Heyderabad miestuose.

Kubos prez. Fidel Castro pri
sipažino, kad jos kalėjimuose te
bėra 3000 politinių kalinių.

Per 1976 Kinijoj vykusį žemės 
drebėjimą dangus buvo nušvi
tęs kaip dieną, medžių ir augalų 
lapai buvo nudeginti, o pirmasis 
smūgis buvęs toks smarkus, kad 
žmones išmetęs iki lubų.

lotyniški tekstai padaro neįma
nomą pilną šv. mišių reformą, o 
tuo pačiu negalima sąmoninga 
tikinčiųjų šv. mišių auka. Ateis
tinei propagandai iš Vatikano at
siųstas vagonas religinės litera
tūros neabejotinai pasitarnavo.

Lietuvos katalikam neleidžia
ma išsispausdinti tokios religi
nės literatūros, kuri supažindin
tų tikinčiuosius su pagrindinė
mis tikėjimo tiesomis, pvz., per 
30 pokario metų Lietuvos Kata
likų Bažnyčios vadovybė nepa
jėgė išsiprašyti, kad tarybinė 
valdžia duotų leidimą išspaus
dinti katekizmą. Katekizmas ta
rybinei valdžiai vaidenasi be ga
lo pavojinga knyga, nes jis bus 
skaitomas vaikų ir moksleivių, 
kurie apie tikėjimą turi nieko 

'■'nežinoti.
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Tarybinė vyriausybė padidino 
stojančių į kunigų seminariją 
skaičių, tačiau tuo pačiu metu 
padidino pastangas dvasiniai 
luošinti klierikus. KGB pa
stangos klierikus verbuoti šni
pais ir išdavikais pakankamai 
rodo tarybinės vyriausybės “ge
rą valią” — būk kunigu, bet 
padėk ateistam griauti Bažnyčią! 
Reikia stebėtis ir dėkoti Dievo 
Apvaizdai, kad, nežiūrint šių bai
sių KGB pastangų, seminarija 
išleidžia dar daug gerų kunigų, 
kuriais tikintieji gali tik džiaug
tis. Kada nors Lietuvos kunigai 
parašys atsiminimus apie tai, 
kiek jiem kainavo atsispirti KGB 
pastangom ir netapti Tautos ir 
Bažnyčios duobkasiais.

Bažnyčios persekiojimo su
švelninimas ateistinei valdžiai 
nedaug pakenkė. Visų pirma, 
daugelis kunigų ir tikinčiųjų, 
per ilgą laiką jautę persekioji
mo ranką, nepajėgė susivokti 
dabartinėj situacijoj ir nesisten
gia atsikovoti prarastas pozici
jas: viešai katekizuoti vaikus, 
skambinti varpais, kalėdoti — 
lankyti tikinčiuosius, traukti jau
nimą į aktyvų dalyvavimą reli
ginėse apeigose ir t.t. Dar ir 
šiandien Lietuvoj yra kunigų, 
kurie bijo leisti vaikam patar
nauti mišiose, dalyvauti proce
sijose, pvz., Kaune Šv. Antano 
bažnyčioj, Šiaulių bažnyčiose ir 
kitur. Dar ir šiandien dalis kuni-

gų pranešinėja rajono valdžiai 
apie vykstančius atlaidus ir net 
rekolekcijas ir prašo, kad rajo
no valdžia leistų atvykti keliem 
kunigam. Kiti kunigai neišnau
doja tokių pastoracijos priemo
nių, kurių ateistinė valdžia net 
nedraudžia. Pavyzdžiui, Kaune 
Prisikėlimo bažnyčioj sekma
dienių vakarais net nesakomi 
pamokslai, nors į pamaldas susi
renka gausiai tikinčiųjų. Yra 
klebonų, kurie laidotuvių metu 
ir patys nesako pamokslų, ir ne
leidžia, kad vikarai juos sakytų. 
Vyskupijų kurijos mažai tokiais 
dalykais domisi ir apsileidėlių 
n e perspėja.

Tikinčiųjų, ypač inteligentų, 
daugumą iki šiolei kaustė baimė 
viešai praktikuoti tikėjimą, rim
tai katalikiškai auklėti vaikus, 
nepataikauti melui ir prievartai.

Neabejotina, kad iš karto 
dingtų tarybinės vyriausybės 
“gera valia”, jei kunigai ir ti
kintieji rimtai sukrustų pa
gyvinti religinį gyvenimą. Tom 
parapijom, kur moksleiviai pra
deda aktyviai lankyti bažnyčią, 
prasideda įvairūs jų varginimai.

Dabartinėj Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios padėty mes raginame 
visus kunigus ir tikinčiuosius iš
sivaduoti iš baimės ir kovoti už 
teisę laisvai tikėti ir gyventi.

Dėkojame broliam išeivijoj už 
aktyvias pastangas padėti perse
kiojamai Lietuvos Bažnyčiai. 
Ypač dėkojame jauniesiem lie
tuviam, apie kurių pastangas pa
dėti tautiečiam tėvynėj dažnai 
girdima per radiją.

Mes prašome visų tautų vy
riausybes JAV prezidento Dž. 
Karterio pavyzdžiu nuolat 
priminti Tarybų Sąjungos vy
riausybei, kad ji tinkamai res
pektuotų savo piliečių teises.

Ypač mes prašome brolius iš
eivijoj ir visus Lietuvos drau
gus laisvame pasauly iškelti Bel
grado konferencijoj ir kitomis 
progomis žmogaus teisių pažei
dimą Lietuvoj, pasinaudojant 
“LKB Kronikos” medžiaga.

Tiesa, laisvė ir žmoniškumas 
turi triumfuoti.

‘‘LKB Kronikos" redakcija

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamu daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. Ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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

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

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra Nevv 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 — Siiver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

l<asoliDO

A MEM0R1ALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

Vilniaus Krašto Sąjungos Chicagos skyriaus pirmininkas pa
deda vainiką prie Nepriklausomybės paminklo Jaunimo 
Centre. Nuotr. M. Nagio

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 ......................................................................................

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ Kaina iš Nevv Yorko

838 dol.
rugsėjo 18

2 SAVAITĖS Kaina iš Nevv Yorko
nuo 983 iki 1,189 dol.

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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Vietos rūpesčiai
Įpusėjo birželis. Baigėsi vie

nas veiklos tarpas, prasidėjęs 
rudenį. Dabar visa veikla susto
ja. Visi krauna lagaminus atosto
gom, ieško naujų meškerių ar 
golfo lazdų.

Atrodo, kad galime ramiai iš
siskirstyti ir palikti namie tik 
prižiūrėtojus, kurie laistys gėles. 
Taip, galima ramiai atostogauti, 
jei viskas yra parengta ir su
planuota. Visada iš anksto pla
nuojama, telkiama medžiaga, o 
tik paskui daroma. Tad ir prieš 
vasaros atostogas jau reikia 
žvelgti į svarbiausius mūsų gy
venimo rūpesčius, skubius dar
bus. Ar jau pasirengta, supla
nuota, paraginta. O gal tie reika
lai ir tie darbai visai užmiršti 
ir išbraukti iš užrašų knygutės.

-o-
Jaunimo stovyklos prasidės su 

liepos pradžia. Atrodo, kad ko
kio ypatingo rūpesčio bend
ruomenės vadam čia nebūtų. 
Jaunimas keliauja į organizaci
jų stovyklas*, keliauja į bendri
nes. Bet apsidairykime, ir pa
matysime, kad ne visas jauni
mas turi progos stovyklauti. Ki
tiem gal neleidžia ekonominiai 
sunkumai, kitur kitos sąlygos 
kliudo. Kitur patys nenori, kad 
jų vaikai nebūtų sugadinti bend
ro stovyklinio gyvenimo.

Jaunimo stovyklos yra gerai 
tvarkomos, prižiūrimos. Jos pra
tęsia lituanistinį mokymą bei 
auklėjimą. Drauge vaikas įauga į 
lietuvišką bendruomenę. O tai 
yra labai svarbu. Tad ir yra rū
pestis, kad kuo daugiau jauni
mo iš apylinkės stovyklautų. 
Paraginkime visas šeimas, ku
rios turi vaikų. Tegu stovyklau
ja. Padėkime.

-o-
Mokytojų studijų savaitė 

mum nepaprastai svarbi. Nuolat 
turi augti prieauglis, nuolat turi 
jaunieji tobulintis. Į mokyklą 
mielai ateina dirbti jaunimo, bet 
jį reikia dar pamokyti, reikia jį 
leisti į mokytojų studijų savai
tes. Tai vienas iš svarbiausių 

ir skubiausių New Yorko apy
linkės rūpesčių, kad kuo dau
giau patektų į šią savaitę. Čia 
reikia pagalbos? Ir kas ją su
teiks? Visų akys nukreiptos į 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kių ir apygardų valdybas. Padė
kite! Patys skirkite lėšų, ieško
kite kitur. Dabar jau skubėkime, 
nes laiko taip nedaug iki mo
kytojų studijų savaitės.

-o-
Dr. Jono Basanavičiaus minė

jimą norėjo organizuoti čia tau
tinės draugijos ar sąjungos, bet, 
kaip dabar atrodo, rengimo ko
mitetas subyra.

Galima taip ir palikti, numoti 
ranka, bet ar tai bus teisinga 
ir išmintinga. Dr. Jonas Basana
vičius tiesė mūsų kelius į auš
rą, pats išleido pirmąjį mūsų 
tautinį laikraštį Aušrą, pats viso
kiais būdais kėlė tautinį atgimi
mą bei susipratimą, visą savo gy
venimą skyrė lietuviškai kultū
rai, mokslui, pats pirmasis pasi
rašė Lietuvos nepriklausomybės 
aktą, mirė pavergtame Vilniuje, 
o mes, gyvendami laisvėj nema
žuose patogumuose, nepajė
giame surengti jo pagerbimo bei 
prisiminimo. Juk tokiu būdu nu
traukiame ryšius su praeitimi, 
patys pilkėjame, mažėjame, nu- 
sitriname kaip pajūrio akmenė
liai ir, netekę savo tautinių bruo
žų, virstame pilka, pilkutėle 
mase.

Tad ir iškyla didis rūpestis, 
kas surengs šįo vyro prisimini
mą. Visų akys krypsta į Liet. 
Bendruomenės apygardos val
dybą. Tegu ji imasi iniciatyvos, 
sudaro specialų komitetą ir tegu 
jau dabar suplanuoja visus dar
bus. Dabar, prieš vasaros atosto
gas!

-o-

Po vasaros atostogų juk yra 
rugsėjo 8 šventė. Ar jau žino
ma, kas ją rengs? Ar žvelgiama 
į kitus metus? Ar planuojama 
didžioji paroda, nepriklausomy
bės minėjimas?

B irželio 19 Romoj kanonizuo
jamas Jonas Nepomucenas 
Neumannas, gyvenęs pereitame 
šimtmety ir buvęs ketvirtuoju 
Philadelphijos vyskupu. Jis yra 
pirmas amerikietis vyras, Ka
talikų Bažnyčios skelbiamas 
šventuoju.

Gimė 1811 kovo 28 Prachatit- 
zo bažnytkaimy, Bohemijos pro
vincijoj, Čekoslovakijoj, vokie
čių šeimoj. Buvo pakrikštytas 
tą pačią dieną. Jo patronas — 
didysis Bohemijos kankinys, pa
sirinkęs verčiau mirtį negu iš
pažinties išdavimą.

Prachatitz yra patrauklus 
miestelis su viduramžių tvirto
vėmis. Šiandien jis turi per 
4000 gyventojų.

Šventojo tėvas Pilypas gimė 
Bavarijoj. Būdamas 28 metų am
žiaus, norėdamas išvengti impe
ratoriaus Napoleono armijos, 
kuri žygiavo per Vokietiją 
(1802), ir karo žiaurumų, pasi
traukė į Bohemiją ir apsigyve
no Prachatitz bažnytkaimy su 
pirmąja žmona, kuri netrukus 
mirė. 1805 jis vedė antrą žmo
ną. Su ja susilaukė šešių vaikų. 
Tai buvo religinga šeima. Iš tos 
šeimos Jonas (dabartinis šven
tasis), Joana ir Vaclovas pasirin
ko vienuolinį luomą. Viena iš 
seserų, Luizė, pasiliko pas savo 
tėvą ir prižiūrėjo jį senatvėj. Po 
tėvo mirties ji senatvėj prisi
glaudė viename seselių vie
nuolyne.

Jaunuolis Jonukas jautėsi lai
mingas tėvų namuose. Jie buvo 
pasiturintys ir sumanūs. Turėjo 
mezginių dirbtuvę. Gyveno ne
toliese bažnyčios.

Tėvas buvo tvirto charakterio

Naujas Amerikos šventasis 
— Jonas Neumannas, buvęs 
Philadelphijos vyskupas. 
Šventuoju paskelbiamas bir
želio 19.

JONAS NEUMANAS — 
AMERIKOS ŠVENTASIS
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ir tikėjimo. Jis buvo gyvenimo 
pavyzdys ir vaikam bei įmonės 
darbininkam. Motina ypatingai 
pasižymėjo savo pamaldumu. 
Kasdien išklausydavo mišias, 
kartu nusivesdavo čia vieną, 
čia kitą vaiką bažnyčion, bet 
dažniausiai Jonuką. Buvo labai 
mielaširdinga vargšam ir dalin
davo išmaldas. Šeimoj visada 
būdavo bendros rytinės ir vaka
rinės maldos.

Pradžios mokslą Jonukas pra
dėjo gimtajame miestely. Jis sa
vo gabumais atkreipė mokytojo 
ir draugų dėmesį. Mėgdavo la
bai daug skaityti. Net jo motina 
juokaudama sakydavo: “Mano 
mažasis mokslininkas!”

Išpažinties pradėjo eiti būda
mas 6 metų amžiaus, o 9 metų 
priėmė pirmąją komuniją. Bū
damas 10 metų, su geriausiu pa
sisekimu išlaikė egzaminus į 
gimnaziją (1823) Budweis mies
te, Bohemijos sostinėj.

Baigęs gimnaziją 1829, tais 
pačiais metais ir tuose pačiuo
se pastatuose dvejus metus stu
dijavo filosofiją pas cistersų vie
nuolius. Jo pažymiai buvo ge
resni negu vidutiniai. Jis mėgo 
matematiką, ypač domėjosi 
biologija ir astronomija. Savo 
kambary su mikroskopu studi
javo augmeniją bei gyvūniją. Ži
nojo per 500-1000 įvairiausių 
paparčių ir gėlių rūšių. Aukštą
jį mokslą baigė 1831 cum Įaudė.

1831 jis jau klierikas Budweis 
seminarijoj. Pirmaisiais metais 
pramoko italų, prancūzų ir čekų 
kalbas. Antraisiais metais susi
domėjo Tikėjimo propagandos 
draugija, kuri propagavo misijas 
Amerikoj. Jis labai susižavėjo 
misijomis.

Klierikas Jonas pradėjo 
save tvardyti valgiu, miegu, 
skaityti asketines knygas ir mo
kytis anglų kalbą. Jis parašė net 
kelių šimtų puslapių dienoraš
tį su Šventraščio ištraukomis 
bei pastabomis ateities misijom. 
, Vieną ankstų rytą, neatsisvei
kinęs net su savo tėvais, pali
ko savo gimtinę ir leidosi į 
naująjį pasaulį. Vien tik jo vy
resnioji sesuo žinojo jo pla
nus. Dar užėjo pas vyskupą 
ir, gavęs iš jo palaiminimą, tu
rėdamas 200 dolerių kišenėj, iš 
Le Havre uosto, Prancūzijoj, 
1836 išplaukė į Ameriką. Po 
40 dienų jūros kelionės įplaukė 
į New Yorko uostą.

Susitvarkęs dokumentus su 
vietos vyskupu Dubois, 1936 
birželio 25 Šv. Patriko katedroj 
(ne šių dienų katedroj, bet Mott 
St.) New Yorke įsišventino ku
nigu. Vyskupas apsidžiaugė, kad 
dabar turės naują kunigą, kuris 
galės aptarnauti jo plačioj vys
kupijoj vokiečius.

Tai plati apaštalavimo dir
va. Pradedant New Yorku, 
Brooklynu, Albany, Utica, 
Rochesteriu, Buffalo, tai buvojo 
“sielų piūtis” per 4 metus. 1836 
vasarą jis įrašė į dienoraštį: 
“Aš esu Amerikoj; esu kunigas 
ir misionierius ir turiu sielų 
kaimenę!”

Rochesterio mieste susitiko su 
vienuoliu redemptoristu Prost, 
labai mielu misionierium. Jis 
juo susižavėjo ir pareiškė norįs 
tapti jo kongregacijos nariu.

Jau 1836 jis rašė savo tėvui į 
Bohemiją: “Aš manau, kad tai 
yra geriausias dalykas, ką aš ga
liu daryti savo sielos išgany
mui.”

1839 pasikvietė iš Bohemijos 
savo brolį Vaclovą, kuris jam pa
dėjo apaštalauti ir buvojo virėju, 
o vėliau įstojo į redemptoristus, 
kaip nuolankus broliukas. Mirė 
1910 Detroite.

1840 kunigas Jonas Neuman
nas įstojo į redemptoristus. 1842 
sausio 16 kaip pirmasis misio
nierius redemptoristas Ameri
koj padarė vienuolinius apža
dus; 10 metų misionieriavo New 
Yorko, Ohio, Marylando, Penn- 
sylvanijos, New Jersey ir Dela- 
ware valstijose ir septyniomis 
kalbomis skelbė Dievo žodį.

Būdamas vienuoliu, jis darba
vosi Dievo garbei ir kongrega
cijos labui.

Oficialus kronikininkas anuo
met užrašė: “Naujas vyras įstojo 
į kongregaciją.” Tas “naujas vy
ras” buvo labai patenkintas ta
pęs tos kongregacijos nariu. Pas
kiau jis rašė savo tėvam: “Aš 
dabar priklausau jos kūnui ir 
sielai. Žmonių sambūvis ir dva
sinė pagalba, pamokymas ir ge
ras pavyzdys kiekvieną apgau
bia ir lydi iki jo mirties šioj 
dvasinėj brolijoj . . . mano gyve
nimą ir pareigą daro lengves- 
nę.

Nuo 1851 sausio 2 iki 1852 
kovo 28 jis buvo Baltimorės Sv. 
Alfonso parapijos klebonu. 1917 
kardinolas Gibbons šią bažnyčią 
paskyrė lietuviam. Toj bažny
čioj, būdamas 41 metų amžiaus, 

kun. Jonas Neumannas buvo 
konsekruotas vyskupu.

Kaip vyskupas labai rūpinosi 
katalikiškomis mokyklomis. 
Įkūrė net III-ojo šv. Pranciškaus 
ordino seseles pranciškietes, 
kurių tikslas — jaunimo auklėji
mas. Jo asmeninis pasisekimas 
— tai buvo katekizmas, parašy
tas vokiečių jaunimui, kuris 
buvo patvirtintas pirmajame vi
suotiniame Baltimorės vyskupų 
susirinkime 1852.

Jis buvo ne vien pirmasis 
Amerikos vyskupas, kuris 
įsteigė italam katalikam bažny
čią; jis taip pat įvedė 40 valandų 
Švč. Sakramento adoraciją visoj 
savo vyskupijoj; įsteigė daug 
bažnyčių ir prie jų katalikiškų 
mokyklų; atidarė jaunuoliam 
priruošiamąją seminariją siekti 
kunigystės.

Nors vysk. Jonas Neumannas 
buvo mažo ūgio (5 pėdų ir 4 
colių), tačiau jo pasisekimas 
buvo didelis visoj šaly. New 
Yorke jis buvo žinomas kaip 
“mažasis kunigėlis”, o Marylan- 
de — kaip “mažasis redempto
ristas”.

1854 vyko Romon pas pop. 
Pijų IX pranešti apie savo vys
kupijos reikalus. Būdinga, kad 
pop. Pijus IX, 1854 gruodžio 8 
skelbdamas Nekalto Prasidėji
mo dogmą, vysk. Neumannui 
suteikė privilegiją laikyti bulę, 
iš kurios popiežius skaitė dog
mos tekstą.

Grįždamas atgal iš Romos, 
vysk. Neumannas pakeliui ap
lankė ir savo tėviškę Prachatitz, 
Bohemijoj. Pirmiausia aplankė 
savo seserį Joaną, kuri Prahoje 
buvo Šv. Karolio vienuolyno vir
šininkė.

Galiausiai tėviškėj po 18 metų 
susitiko savo 80 metų amžiaus 
tėvą ir seserį Luizę. Vienas iš 
susirinkusių prabilo: “Gaila, 
kad motinos nėra čia!” Vysku
pas atsakė: “Motina yra laimin
ga! Šiandien ji iš dangaus žiū
ri į mus!”

Sekmadienio pavakarę sūnus 
vyskupas aplankė savo motinos 
kapą. Atsiklaupė ant sniego ir 
dėkojo Dievui, kad jam davė 
tokią gerą motiną.

1855 kovo 28 iš Anglijos su
grįžo į New Yorką, bet be skry
bėlės; ji buvo pavogta laive. 
Iš tikrųjų vysk. Neumannas tu
rėjo skrybėlę, bet kitą — labai 
reikšmingą ir simbolinę skry
bėlę. Jis turėjo vyskupo mitrą.

(nukelta į 4 psl.)

(Šatrijos Ragana

Viktutė
Nuostabu su mudviem: juk aš 

žinau, kad jis mane myli, jis irgi, 
man rodos, o lig šiol nė žodžio 
neištarėme apie meilę ... Ir ge
rai taip . .. malonu ir laiminga. 
Visados sakiau, kad tada teište- 
kėčiau, jei kada pajusčiau, kad 
be to žmogaus man sunku gy
venti, kad su juo — laimė, o be 
jo — tuštybė. Dabar tai jaučiu . . . 
ergo . . . Argi ir ištekėčiau?!

Jau gana seniai pradėjome 
kalbėti tarp savęs lietuviškai. Jis 
taip mėgsta, man irgi malonu, 
nes noriu, kad teorija išvien ei
tu su praktika. Dabar jau taip 
pripratau, kad, palikus su juo 
viena, kitaip nebegaliu kalbėti; 
lietuviška kalba ir jis lyg susi
vienijo mano širdyje.

25 vasario, šeštadienis.
Ir vėl esu namie. Šešias die

nas viešėjome, ir taip pasiilgau 
namų, tarsi metus juose nebu
vau. Žinoma, labiausiai pasi
ilgau ne pačių namų, bet to, 
kurį juose tegaliu matyti. Tačiau 
ir nesant tam “kam nors”, 
nemėgstu ilgai važinėtis. Gera 
paviešėti vieną, antrą dieną, 

paskui nusibosta be darbo ir 
traukte traukia į savo kampą. 
Laikas praėjo įvairiai ir įdo
miai. Buvome keliose vieto
se, daug žmonių teko pamatyti. 
Visaip su manim buvo: kartais 
perkūnijas traukiau ant savo gal
vos, kartais pasigailėjimą, retai 
užuojautą ir pagalbą.

Nuvažiavome nuo dėdės pas 
ponus M. Išėjo kalba apie “lit- 
vomaniją”. Viena panelė man 
sako:

—Negaliu suprasti, kaip gali
ma pasidaryti lietuvišku patriotu. 
Lenkiškai išsilavinus, lenkiškai 
iš pat mažens kalbėjus, sunku 
paskui grįžti prie tokios miški
nės kalbos, kaip lietuviška. Len
kiškoji visados bus meilesnė, ar 
ne tiesa?

— Man, priešingai, lietuviš
koji už visas meilesnė, — at
sakiau.

Tarsi perkūnijai trenkus, nuti
lo mano panelė ir iau nieko dau
giau nebesakė, tur būt, many
dama, kad su kalbančia tokias 
“bliuznierstvas” neverta prasi
dėti. O ponas M., pajutęs ma
nyje “litvomanę”, kaip iš maišo 

pylė visokius prikaišiojimus 
“litvomanams”.

— Gerai, — sako, — kad pra
dėjo darbuotis kaimiečiams, kad 
nori pakelti senąją kalbą, bet 
dėl ko skirias nuo lenkų? Kaip 
galime atmesti tuos, iš kurių 
gavome kultūrą, kurių literatūra 
mus išlavino? Dėl ko “litvoma- 
nai” nekenčia dvarininkų, va
dindami juos ironiškai lenkais? 
Dvarininkai yra tautos stulpai, iš 
jų ima pavyzdį liaudis, jie auk
lėja idealus.

— Lietuviai neturi jokios ne
apykantos dvarponiams kaip to
kiems, — tariau. — Laiko tik 
jiems bloga jų ištautėjimą, pri
kaišioja jų atitolimą nuo pras
tų žmonių, paskendimą savo 
pačių naudoje. Pasijutus dvarpo
niams kartu su liaudim, tos pa
čios tėvynės sūnumis esant, pa
norėjus jiems prisidėti prie 
bendro darbo Lietuvos labui, 
pradėjus jiems iš tikro auklėti 
idealus, — nieks nieko prieš 
juos neturės; lietuviai tik 
džiaugsis, kad tėvynė atrado 
savo paklydusius sūnus. Bet, ne
laimė, šiais laikais, jei yra kame 
idealai, tai tik ne mūsų dvari
ninkuose, ir, imdama iš jų pa
vyzdžius, netoli mūsų tauta te
nužengtų pirmyn. Dabar idealus 
auklėja iš sodiečių išėję žmonės: 
jie darbuojas tėvynės labui, au
koja viską dėl idėjos, išsižada 
kaijeros, o dvarininkų sūnūs — 
jei koks dešimtasis išeis 
aukštesniuosius mokslus
— važiuoja sau į pasaulį 

ir žūva saviesiems, o kiti, pri
ėję “dvarininkų klasę” gimna
zijose, baigia edukaciją ir sėdi 
dvaruose, medžiodami dalis. 
Maža nauda iš jų ir menkas pa
vyzdys. Žinoma, yra išimčių, bet 
daugumas tokie.

Nežinau, kuo buvau palaikyta; 
be abejo, socialiste. Trumpai sa
kant, pasipiktinimas buvo dide
lis.

Pas dėdę buvo atvažiavusios 
kelios mano dėdienės ir tetu
lės, vis jaunamartės, ir pradė
jo kalbėti apie vyrus: kaip juos 
reikia daboti, kaip vesti, kaip 
elgtis su jais. Buvau ir-aš su jo
mis, ir taip man pakyrėjo ta kal
ba, kad nebegalėjau tvertis. Iš 
tikro, tarsi apie vaikų auklėji
mą kalbėjos, ne apie gyvenimą 
su suaugusiu žmogum. Pagalios 
viena tarė man:

— Viktutė, klausykis ir įsidėk 
į atmintį, kaip reikia elgtis su 
vyru. Kada nors pasinaudosi to
mis žiniįmis.

— Dėkui už vyrą, kurį reikia 
už virvės vadžioti! Aš pasiieš
kosiu tokio, kurs pats mokės ei
ti šalia manęs!

Vėl pakilo juokai ir stebėji
masis mano naivumu. Tai, sako, 
esąs negalimas daiktas; būtinai 
reikią vadžioti vyrą; jei tu jo ne
vadžiosi, tai jis tave vadžios.

Nežinau, kas čia yra, bet aš 
nepritinku prie jų visų! Jų nuo
monės mane erzina, o jos vėl 
juokias iš mano naivumo ir idea
lizmo. Atmenu, vienas kavalie
rius pasakęs apie mane tokią 

nuomonę: “Būtų nei šio, nei to, 
bet perdaug ideali.” Prisijuo
kiau, išgirdus tuos žodžius, ir 
dabar juokiuos, juos atsiminus.

Rytoj pamatysiu daktarą, 
garbė Dievui! Tiek dienų nema
čiau . .. Kol dabar nupasakosiu 
jam savo kelionės įspūdžius — 
tiek jų prisirinko. O nepasida
lijus su juo visu tuo, ką jau
čiu, mąstau, dirbu, rodos man, 
kad pusė mano asmens tegy
vena.

27 vasario, pirmadienis. 
Šiandien atėjo fortepijonų tai

sytojas. Seniai jį pažįstu, nes 
dažnai lankos pas mus. Tai ne
laimingas žmogus — gabus, ge
rai išmanąs savo darbą, bet dide
lis girtuoklis: visą savo uždarbį 
prageria, kartais ateina pus
plikis. Pataisęs šiandien fortepi
joną ir gavęs keletą stiklelių 
degtinės, palinksmėjo ir ėmė 
dainuoti visokias dainas, kai ku
rias labai juokingas. Buvo pas 
mus ir Onytė su broliu; visi 
klausės juokdamies ir prašyda
mi daugiau. Aš irgi sėdėjau kar
tu klausydama. Tik ūmai toks 
skausmas suspaudė širdį, toks 
paėmė to žmogaus gailestis: 
pasirodė jis man toks nelaimin
gas ir pasigailėjimo vertas, kad 
už porą stiklelių degtinės juoki
na ir linksmina, jog nepajutau, 
kaip iš akių pradėjo riedėti aša
ros .. .

Ir juk nesu verksnė . .. Bet 
taip kartais staigiai suspaudžia 
širdį ir, anot Kondratavičiaus:

“Nė nepajusi, kaip ašaros iš akių 
pasilies lyg vanduo . . .”

Mūsų kumečių Stonių duk
terytė susirgo karščiais. Pasi
rodė, kad ji jau kelinta diena, 
kaip nesveika; nieko mums ne
sakydami, jie patys gydė savo 
vaistais. Bet, matydama, kad vis 
eina blogyn, motina atėjo pas 
mus. Tuojau nusiuntėme pas 
daktarą, ir jis rado karščius. Į- 
sakė labai ją daboti ir slaugy
ti. Žinodama, kaip mūsų žmo
nės nenoromis ir netikėdami 
vykdo daktarų paliepimus, einu 
pati kasdien, padedu trinti ligo
nį visokiais spiritais ir uksu- 
sais, daboju, kaip duoda jai 
vaistus, nešu gėralus. Vargšė 
vaikas guli lyg lenta, net žiū
rėti baisu.

Tėtušis, visados labai rūpin
damasis mumis, įsakė, sergėk 
Dieve, nė kojos tenai nekelti, 
kad neužsikrėstumėm. Turiu 
eiti taip, kad jis nematytų. O 
matušėlė žino ir pati dar siunčia 
aplankyti ligonies, teprimin
dama, kad būčiau atsargi.

19 kovo, sekmadienis.
Šįmet turime ankstybą pava

sarį. Jau sniegas sutirpo, tik kur- 
ne-kur po griovius ir karklynus 
tebalh;^ baisus, pąjuodavęs. 
Venta jau nusimetė’ ledus, bėga 
ūždama ir griaudama pakelyje 
tiltus. Kartais, turėdama laiko, 
einu pas malūną ir, atsistojus ant 
tilto, žiūriu, kaip vanduo puola 
žemyn. (Bus daugiau)
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PAMINĖTA LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBŲ FEDERACIJOS SUKAKTIS

ĮSTEIGTAS LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTAS

Šie metai yra Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos sukaktu
viniai metai — Federacijai su
kako 30 metų. Šią sukaktį žada 
paminėti kai kurie jos klubai šį 
rudenį. LMKF New Haveno 
klubas ją iškilmingai paminėjo 
balandžio 30.

Minėjimas pradėtas religinės 
muzikos koncertu Šv. Kazimie
ro bažnyčioj. Buvo atlikti J.S. 
Bach, F.J. Haydn, W.A. Mozart, 
C. Debussy ir kitų kompozitorių 
veikalai. Vokalinę dalį atliko ba
ritonas Kazys Jakutis. Jį vargo
nais palydėjo J. Bernardo. Puiki 
buvo violončeliste K. Burauskas. 
Pabaigai K. Jakutis padainavo 
lietuvių kompozitorių kūrybos: 
G. Gudauskienės, V. Jakubėno, 
K. Vanagaičio. Šis rimtas kon
certas, atliktas gabių menininkų 
profesionalų, buvo išklausytas 

su malonumu.
Po koncerto visi buvo pa

kviesti parapijos salėn vaišių. 
Svečių susilaukta gana daug, iš 
įvairių New Haveno apylinkių 
ir kitų miestų. Nevv Haveno klu
bo pirm. Salė Valiukienė gyvai 
ir įdomiai vadovavo vakaro pro
gramai. Iškvietė Connecticut 
valstijoj veikiančių LMKF klu
bų pirmininkes padaryti savo 
klubų veiklos trumpas apžvalgas.

LMKF pirmininkė labai su
glaustai papasakojo apie Fede
racijos steigimą, tikslus, veiklą. 
Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos įkūrimo data yra 1947 
kovo 8. Tą dieną iš įvairių V. 
Vokietijos buvusių pabėgėlių 
stovyklų suvažiavo lietuvės į 
Esslingeną kartu su estėmis ir 
latvėmis steigti Pabaltijo Mote
rų Tarybos. Prieš tai lietuvės 
ten pat išsirinko savo atstovy
bę iš 8 narių ir pasivadino Lie
tuvių Moterų Atstovybe. Vardas 
1963 pakeistas į Lietuvių Mo-
terų Klubų Federaciją. Pirmąją 
Lietuvių Moterų Atstovybę su
darė: dri M. Žilinskienė, O. 
Saulaitiėnė, A. Raslavičienė, A. 
Augu^tinavičienė, E. Garbuząi- 
tė, S. Jasaitienė, M. Milvidaitė,
O. Tugaudienė. Išrinkusios sa
vąją atstovybę, lietuvės susiėjo 
su estėmis ir latvėmis ir įstei
gė Pabaltijo Moterų Tarybą. To
kiu būdu Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos ir Pabaltijo Mo
terų Tarybos steigimo sukaktys 
sutampa, bet jų tikslai skirtingi. 
PMT rūpinasi bendrais Pabalti
jo tautų reikalais, o LMK Fede
racijai rūpi lietuvybės darbai ir 
pavergtos Lietuvos problemos.

Paminėtina, kad pirmoji Lie
tuvių Moterų Atstovybės pirmi
ninkė dr. Marija Žilinskienė 
suvažiavimo buvo išrinkta ir pir
mąja Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininke. Iki 1964 Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos pir
mininkė kartu būdavo ir Pabalti
jo Moterų Tarybos pirmininke. 
Tačiau, Federacijoj atsiradus 
daugiau darbų, pasidarė gana 
sunku pirmininkauti dviem skir
tingom organizacijom. Todėl 
PMT pirmininkės pareigos ati
duotos LMK Federacijos valdy
bos išrinktai narei.

NEUMANAS
(atkelta iš 3 psl.)

f

Sugrįžęs į Philadelphiją, jis 
savo vyskupijoj išleido pirmąjį 
ganytojo laišką apie Nekaltai 
Pradėtąją Mariją. Visus vyskupi
jos klebonus ragino savo bažny
čiose pravesti tridienį Dievo 
Motinos garbei.

1860 sausio 5 vysk. Neuman- 
nas skubėjo pas ligonį Philadel
phijos mieste, 1218 Vine Street. 
Ten pat suklupo ir mirė.

Vyskupo Jono kapas yra Šv. 
Petro redemptoristų bažnyčioj, 
Philadelphijoj, kuri dabar yra jo 
šventovė.

Netoliese yra Šv. Jono Neu- 
manno muziejus, kuriame yra jo 
rožančius, jo kielikas, knygos, 
raštai ir kiti dalykai.

Šventovėj ar kur kitur besą 
vyskupo Neumanno gerbėjai su
klaupę meldžiasi prie “mažojo 
vyskupo”, ieškodami malonių 
per jo dangiškąjį užtarimą.

Per 30 gyvavimo metų Lietu
vių Moterų Klubų Federacija 
yra pasiuntusi šimtus protestų 
laiškų, memorandumų, peticijų 
Amerikos prezidentam, kong
resui valstybės departamentui, 
Jungtinėm Tautom, Amerikos 

spaudai įvairiomis Lietuvos by
lą liečiančiomis progomis. Laiš
kų rašymas yra tinkamiausia 
priemonė pasiekti įstatymų leir 
dėjus, jiem išdėstyti savo rūpes
čius. Per eilę metų susirinko sto
ros bylos raštų, atsakymų į Fe
deracijos laiškus. Kongreso na
riai Federacijai vis prisiunčia sa
vo Congressional Records, ku
riais informuoja apie savo poli
tinius ėjimus, kai paliečiami lie
tuvių interesai.

Labai klysta tie, kurie mano, 
kad nėra jokios naudos iš tų 
laiškų rašymų; niekas tų laiškų 
neskaitąs, o mūsų tautos likimas 
priklausąs nuo besiklostančios 
tarptautinės politikos. Tačiau at- 
minkim, kad, jei mūsų veiksniai, 
organizacijos, net pavieniai 
asmenys nerašytų laiškų aukš
tiem valdžios pareigūnam, šian
dieną Lietuvos byla būtų pamirš
ta, nes kam ji galėtų rūpėti, 
jei mums patiems nerūpėtų. 
Niekas negins laisvės tų, kurie 
patys ja nesirūpina. Todėl nuo
latinis laiškų rašymas, ypač 
Amerikos valdžios atstovam yra 
būtinas. Juo daugiau rašysim, 
juo labiau išgarsinsim pavergtos 
Lietuvos troškimą būti vėl lais
va ir nepriklausoma. Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija nėra 
kokia atsakinga institucija; ji sa
vanoriškai talkina tiem, ku
riem rūpi mūsų tautos likimas.

Sumaniai organizuotas mi
nėjimas baigėsi skaniomis vai
šėmis, kuriomis rūpinosi darbš
čios New Haveno klubo narės.

I. Banaitienė

“AUKSINĖS DIENOS” 
PHILADELPHIJOJ

Nevv Yorko vyrų choras Per
kūnas, muziko Vytauto Daugir
do vadovaujamas, su atbundan
čiu pavasariu subildėjo ir nuskri
do gegužės 7 Philadelfijon; vie
tos lietuvius pavaišino dainos 
garsais, davė gerą muzikinę pro
gramą.

Su pirmu išėjimu choras pa
dainavo šešias dainas. Programą 
pradėjo savo tradiciniu numeriu, 
“Ramovėnų maršu” (Dunda, 
trankosi griaustiniai) — E. Gai- 
levičiaus; toliau ėjo “Oi toli, 
toli” — T. Brazio, “Jūreivię mar
šas” — Vi. Paulausko (piano 
akompanimentą parašė J. Stan
kūnas), “Aras”, harmonizuotas 
V. Daugirdo, “Vabalas” — H. 
Veito ir “Malaguena” — E. Le- 
cuono. Šią programos dalį cho
ras atliko V. Daugirdui diriguo
jant.

Kūrinių atlikimas buvo im
ponuojąs, spalvingas, su emo
cijos prasiveržimais. “Malague
na” nesudarė vaizdo, neįsijautė 
į ispanų dainos charakterį.

Po pertraukos sutrumpinta 
forma suvaidino operetę “Auk
sinės dienos”, pagal S. Rom- 
bergo “Student Prince”. (Šis 
veikalas pirmą kartą New Yorke 
buvo pastatytas 1924. S. Rom
be rg yra parašęs daug panašių 
muzikinių veikalų ir daugybę 
dainų.)

Princo vaidmenį atliko V. 
Daugirdas, Kathie — G. Ugians- 
kienė. Antraeilius vaidmenis tu
rėjo: Dr. Engei — M. Ilgū
nas, Detleff — dr. Svogūnas, 
Von Asterberg — P. Dulkė, Lu- 
cas — Z. Jurys, Studentas — 
I. Vasiliauskas. Režisūroj talkino 
akt. H. Kačinskas. Dekoracijas 
piešė C. Janušas, asistuojant P. 
Sandanavičiui.

Atsakingiausią darbą atliko du 
muzikos studentai: dirigento 
lazdelė atiteko Viktorui Raliui, 
fortepijono akompanimentas 
patikėtas Dalei Sakaitei. Abu 
jaunuoliai savo uždavinius atli
ko pasigėrėtinai. Abu yra talen
tingi, pasiryžę dirbti, žengti mu
zikos meno progreso keliu.

Čelistė Karen Burauskas ir 
John Bernardo (prie vargo
nų) religinės muzikos kon
certe balandžio 30 Nevv 
Havene

Sol. Kazys Jakutis ir John 
Bernardo (prie vargonų) re
liginės muzikos koncerte 
balandžio 30 Nevv Havene

Perkūno choro istorijoj buvo 
pirmas toks atsitikimas, kad 21, 
metų jaunuolis dirigavo dainos 
veteranų chorui ir vedė visą 
vaidinimo eigą. Geras ženklas, 
kad mūsų jaunoji karta eina 
mūsų pramintomis pėdomis. To
kiu būdu yra viltis, kad lietuviš
ka daina dar ilgai skambės šioj 
šaly.

“Auksinių dienų” pirmas 
spektaklis, galima sakyti, buvo 
gera repeticija. Beveik visur yra 
trys pagrindinės priežastys, ku
rios trukdo geram pasirodymui 
lietuvių kultūrinėj veikloj. Ne 
pagal savo pajėgumą užsikrau
namas darbas, neskiriama pa
kankamai laiko pasiruošimui, ne 
visi kolektyvo nariai kreipia tin
kamą dėmesį į savo pareigą.

Visi vaidintojai stengėsi pagal 
savo išgales kuo geriausiai vai
dinti bei dainuoti, tik ne visiem 
pilnai pavyko. Geriausiai pasiro
dė sol. Genė Ugianskienė. Ji sa
vo partiją vaidybiniu atžvilgiu 
atliko puikiai. Dainavimas irgi 
geras, be priekaištų, bet studen
tės Kathie lyrinio soprano rolė 
jai buvo nedėkinga, kaip stip
riam mezzo soprano atspalvio 
balsui. V. Daugirdas princo 
vaidmeny su “Irish tenor” temb
ro balsu gražiai jungėsi su an
sambliu, bet duetuose jo partne
rė turėjo savo balsą prilaikyti ge
resniam balansui. Juodviejų sce
nos buvo atliktos su menine in
tuicija, lyrizmu ir meile. La
biausiai paveikė klausytojus ma
sinės scenos, kur įsijungia cho
ras: pradžioj darniai nuskambė
jęs “Gaudeamus igitur”, vėliau 
studentų telkimasis smuklėj, 
linksmos nuotaikos numeris 
“Mes žygiuojam, vyrai, karčia- 
mon” ir jų daina “Gerk, gerk”, 
“Serenada”, Kathie ir studentų 
gyva scena, dainavimas maršo 
tempu.

Bendrai imant, šis spektaklis 
Philadelphijos lietuviam buvo 
nepaprasta muzikinė sensacija, 
tikra dvasinė atgaiva.' Tuo buvo

Dail. A. Tamošaičio sodyboj 
prie Kingstono, Ont., gegužės 14 
posėdžiavo organizacinis ko
mitetas bei gvildeno lietuvių 
tautodailės instituto steigimą. 
Komitetą sudarė kviesti svečiai 
iš Ottawos, Montrealio ir Toron
to.

Posėdį pradėjo ir įžanginį žo
dį tarė dail. A. Tamošaitis. Jis 
išsamiai apžvelgė tautodailės ty
rinėjimą nepriklausomoj Lie
tuvoj ir jos puoselėjimą bei ap
saugą išeivijoj. Nurodė, kad išei
vija neturinti atitinkamo organo,

IŠ LB KULTŪRINĖS VEIKLOS

Patvirtinta kultūros taryba

JAV LB krašto valdyba balan
džio 26 patvirtino kultūros tary
bą, pristatytą jos pirmininko. 
Kultūros tarybą sudaro: Elena 
Bradūnaitė, Linas Mikulionis, 
Elena Okienė, Rūta Penkiūnie- 
nė, Aleksandras Radžius, Ceza
ris Surdokas, Antanas Vaičiulai
tis ir Roma Žilionienė.

Kultūros tarybos nariai gy
vena Baltimorės ir Washingtono 
apylinkėse, o vasaros pabaigoj 
ten nuolatiniam apsigyvenimui 
persikelia ir pirm. Juozas Gaila. 
Jo naujas adresas: 9770 Long- 
view Drive, Ellicott City, Mary- 
land 21043, tel. (301) 465-1263. 
Savaitgaliais J. Gaila pasiekia
mas senuoju telefono numeriu, 
gi savaitės vidury—aukščiau pa
duotuoju: Korespondenciją ga
lima siųsti abiem adresais.

Žiniaraštis “Bridges”

LB krašto valdyba pradėjo 
leisti anglų kalba informacinį 
biuletenį “Bridges” (Tiltai) 
angliškai kalbantiem mūsų tau
tiečiam. Prašoma skleisti šį ži
niaraštį savo vietovių lietuvių 
kilmės amerikiečių tarpe ir tal
kinti jo redaktoriui dr. A. Bud- 
reckiui žinutėmis iš savo apy
linkių gyvenimo. Kultūros tary
ba ypač prašo žinių iš kultū
rinio gyvenimo. Koresponden
cijas galima siųsti ir lietuvių 
kalba. Adresas: Bridges, P.O. 
Box 9061, Boston, MA 02114.

Knyga “Joumey Across Russia: 
The Soviet Union Today”

Plačiai žinoma National Geo- 
graphic Society greitu laiku iš- 

įnešta į mūsų parengimus nauju
mo, atsišviežinimo.

“Auksinės dienos” nebūtų pa
tekusios į sceną be talkininkų. 
Pirmiausia prie tos talkos prisi
dėjo buv. operos solistė Juoze 
Augaitytė. Ji paaukojo daug va
landų, kol veikalą išvertė į lie
tuvių kalbą ir savo auklėtinę 
Genę Ugianskienę paruošė dai
nuoti Kathie partiją. Bet di
džiausią šio našulio svorį nešė 
V, Daugirdas, kuris, gyvendamas 
už 60 mylių Long Islande, ma
žiausiai du kartus per savaitę 
turėdavo atvažiuoti į Kultūros 
Židinį Brooklyne repeticijų ir 
bendrai rūpintis visais muziki
niais klausimais bei choro veik
la. Žinoma, jam į pagalbą atei
na choristų išrinktoji valdyba. 
Tačiau pakankamai turi darbo ir 
rūpesčių bei problemų, norėda
mas choro vardą išlaikyti atitin
kamoj aukštumoj.

Matydamas, kad yra per maža 
laiko tokį veikalą vienam pa
rengti, pasikvietė į talką Juozą 
Stankūną ir Viktorą Ralį. Bend
romis jėgomis per du mėnesius 
buvo maždaug parengta numa
tyta programa. Dar daug parei
kalaus įtempto darbo šį kūrinį, 
visą ištisai, rudenį pastatyti New 
Yorko apylinkės lietuviam. Nu
matyta turėti ir kamerinį or
kestrėlį.

Perkūno choras mūsų apylin
kėj yra pasididžiavimas. Rei
kia stebėtis, kad tokiose sunkio
se emigracijos sąlygose tiek me
tų išsilaikė šis dainos vienetas. 
Tai yra grupės pasišventimo re
zultatas.

J.St. 

kuris rūpintųsi lietuvių meno lo
bių apsauga ir r puoselėjimu. 
Tam tikslui reikalinga įsteigti 
tautodailės institutą, kuris sau
gotų, globotų ir suregistruotų 
lietuvių liaudies meno kūrybą.

Posėdžiui pirmininkavo Irena 
Lukoševičienė iš Montrealio, 
sekretoriavo S. Balsienė iš To
ronto. Po išsamių diskusijų ir pa
sisakymų vieningai sutarta į- 
steigti institutą, kurio tikslas bū
tų sudaryti, saugoti ir suregist
ruoti lietuvių liaudies meno lo
bius ir puoselėti lietuvių tauto
dailę. Prieita prie A.A. Tamošai- 

leidžia tokiu pavadinimu knygą, 
kurioj, mūsų žiniomis, netruks 
netikslumų apie Pabaltijo kraš
tus. Jau vien knygos pavadini
mas rodo, kad būsim suplakti su 
rusais.

LB visuomeninių reikalų tary
ba stipriai reagavo ruošiamos 
knygos autoriui ir N.G. žurnalo 
redaktoriui dėl netikslumų Lie
tuvos atžvilgiu, gi kun. K. Puge
vičius L.K. Tarnybos vardu pa
reiškė nepasitenkinimą, kad 
knygoj nepaminėtas religinis 
persekiojimas okupuotoj Lie
tuvoj.

Būtų labai naudinga, kad grei
čiausiu laiku būtų pasiųsta kuo 
daugiau laiškų iš skirtingų vie
tovių knygos autoriui ir N.G. 
Society vadovybei. Laiškuose 
trumpai paminėtina, kad, jūsų 
žiniomis, National Geographic 
Society yra paruošusi knygą, ku
rioj yra netikslumų, liečiančių 
Lietuvos politinę padėtį, savitą 
kultūrą ir religinį gyvenimą. 
Jei tai būtų tiesa, tai reikia su
sirūpinti, kad tuo bus padaryta 
žala pavergtiem Lietuvos žmo
nėm ir tuo pačiu nukentės Na- 
tionąl Geographic žurnalo pa- 
tikirnumąs ne <,tik lietuvių kil
mės žurnalo skaitytojų tarpe, bet 
ir visų tų, kurie žino pavergtos 
rytinės Europos padėtį. Laiškus 
siųsti knygos autoriui Bart Mc 
Dowell arba National Geogra
phic Society sekretoriui Owen 
R. Anderson šiuo adresu: Na
tional Geographic Society, 17th 
and “M” Streets, Washington,
D.C. 20036.

Lietuvių menininkų koncertai

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga mus informuoja, kad so
listas Ričardas Daunoras sutiko 
koncertuoti JAV ir Kanadoj, pa
aukodamas savo honorarą PLJS 
ketvirtajam kongresui. Taip pat 
Violeta Rakauskaitė, globojama 
PLJS, yra numačiusi koncertuoti 
Amerikos rytinio pakraščio kolo
nijose. Jų koncertai ir kelionės 
vyktų rugpiūčio-rugsėjo-spalio- 
lapkričio mėnesiais.

Visos apylinkės prašomos su
sidomėti šiais menininkais ir į- 
traukti juos į rudens parengimų 
kalendorių. Dėl informacijų 
kreiptis į PLJS: Jūra Šeškutė, 
18 Grenvievv Blvd. North, 
Toronto, Ontario, Canada, M8X 
2K1, tel. (416) 233-2378.

Rugsėjis — Bendruomenės 
mėnuo

Rugsėjo mėnuo skirtas aukų 
vajui lituanistinio švietimo ir 
kultūros reikalam. Prašomos vi
sų apylinkių valdybos, prieš iš- 
siskirstant vasaros atostogų, 
sudaryti planus sėkmingam šio 
aukų vajaus pravedimui. Norim 
priminti, kad kultūros tarybos 
iždas yra kaip ir tuščias ir para
ma jam yra labai reikalinga.

Juozas Gaila
JAV LB kultūros tarybos 

pirmininkas '

Aidai
vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar Juos prenumeruoji?

Lietuvių Tautodailės Insti
tuto ženklas, sukurtas dail.
Antano Tamošaičio 

čių pateikto įstatų projekto 
svarstymo. Juos nagrinėjant, pa
daryti nežymūs pakeitimai bei 
papildymai.

Išrinkta ir laikinoji valdyba. 
Ji turėtų paruošti galutinį įstatų 
projektą ir sušaukti visuotinį su
sirinkimą. Laikinėn valdybon iš
rinkti: pirm. dail. A. Tamošaitie
nė, vicepirm. inž. L. Balsys ir V. 
Matulaitis iš Toronto, sekr. Vai- 
tonienė iš Toronto, nariai — inž. 
A. Danys iš Ottavvos, Irena 
Lukoševičienė ir Kristina Ma
kauskienė iš Montrealio. Valdy
bai leista kooptuoti talkon rei
kiamus asmenis.

Svarstyti ir tautodailės fon
do reikalai. Platesnis klausimo 
išnagrinėjimas paliktas valdy
bai.

Posėdžiui baigiantis, dail. A. 
Tamošaitis pristatė savo paties 
pieštą instituto ženklą. Ženkle 
pavaizduotos aštuonios tauto
dailės sritys: medžio skulptūra, 
verpimas, juostų audimas, ke
ramika, tautinių rūbų audimas, 
margučiai, papuošalai ir metalo 
dirbiniai, -la.

IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO 
GYVENIMO
(atkelta iš 2 psl.)

grojo B. Bartoko, J. Haydno ir 
Beethoveno kūrinius, gegužės 
20 d. gerai paruoštą koncertą 
Paveikslų galerijoje (katedroje) 
davė Vilniaus kvartetas, gegužės 
17 d. senosios muzikos kon
certą suruošė Filharmonijos an
samblis, gegužės 15 ir 18 d. savo 
kūriniui “Reąuiem” dirigavo 
sovietinis kompozitorius D. Ka- 
balevskis, gegužės 17 d. tą kū
rinį nuvežė ir į Kauną, gegu
žės 14 d. gerą koncertą su
ruošė Vilniaus universiteto miš
rus choras, vadovaujamas P. Gi- 
lio.

— Spauda rašo, kad balandžio 
pabaigoje Leningrade ir Mask
voje su dideliu pasisekimu kon
certavo Lietuvos kamerinis or
kestras, vadovaujamas S. Son
deckio. Buvo atliekami S. 
Bacho, F. Šuberto, O. Mesiano,
L. Bemsteino, A. Šnitkės, A. 
Mozarto, J. Haydno kūriniai.

— Du kontrastai. Širdis pra
džiunga, kai okupuotos Lietu
vos spaudoje randi tokių eilė
raščių, kaip Justino Marcinkevi
čiaus š.m. Literatūros ir Meno 
nr. 22. Eilėraščių cikle “Žvaigž
dė ir ašara” poetas kalba apie 
triukšmingą laiką ir susikau
pusią amžinybę, apie beraštį 
senelį, kurs kūrė eilėraščius, 
apie mūsų vargo žemę, kur ari
mai gieda, beržynas kukuoja, 
kur žemė šaukia akmeniu, vo
lunge, gegute, vieversiu, o Lie
tuva kaip ašara Dievo akyje. 
Tai tikros nuoširdžios lyrikos 
ciklas be partinių šūkių ir stabų 
garbinimų. Bet tikrai liūdnai nu
teikia subtilios gamtinės lyri
kos poeto Eugenijaus Matuze- 
vičiaus eilėraštis, išspausdintas 
to paties laikraščio nr. 21, kal
bąs apie Leniną kaip epochos 
kūrėją, žmonijos viltį, revoliuci
jos tiesą, laisvės aušrą, ir kiek
viename posme kartoja plakati- 
nius žodžius: “Nėra tribūnų dar, 
bet Leninas yra”. Gal poetas ir 
netiki tuo, ką publicistiniais žo
džiais rašo, bet, matyt, poetams 
vis reikia atiduoti duoklę sta
bams — vieniems ateinant, ki
tiems nueinant.

Pr. N.
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Iš lietuvių pensininkų veiklos St. 
Petersburge

St. Petersburgo lietuvių pen
sininkų kolonija yra didžiausia 
pasauly. Pensininkų? . . Kas 
sakė? Vis dėlto tiktai keletas 
dirbančių įstaigose ar kokį kitą 
nuolatinį darbą iki pensijos. Kai 
ateini į klubo didelį parengimą, 
kaip Naujų metų sutikimas, Ve
lykų pietūs ir pan., tai pensi
ninkų nematyti. Jaunatviškai 
nusiteikusi publika pripildo 
400-500 šimtų padidintą klubo 
salę. Ponios su ilgomis suknio
mis, ponai su gražiomis eilutė
mis. Išsipuošę, tvarkingi. Visos 
ir visi atrodo jauni ir gražūs. Ir 
ką šie pensininkai veikia? O gi: 
šoka tautinius šokius, iš jų su
darytas geras choras, oktetas ir 
sekstetas.

Pernai rudenį iš pensininkų 
buvo suorganizuotas klubo dra
mos sambūris. Jo organizatorius 
ir vadovas yra dail. Jurgis 
Juodis. Šių metų balandžio 14 
klubo salėje pastatė Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų komediją 
“Sidabrinė diena”. (Šis veikalas 
turi ir kitą versiją operetės for
moj.)

Komedijos režisorius dail. Jur
gis Juodis. Dekoracijos irgi dail. 
J. Juodžio. Veikalo atlikėjai: Ig
nas Jovaras — dail. J. Juodis, 
Salomėja, jo žmona — S. Stepon- 
kienė, Sigutė, jų duktė — G. 
Jezukaitienė, Leonas Vilimas — 
S. Velbasis, Felicija, jo žmona 
— M. Juodienė, Darius, jų sū
nus — Pr. Kraujelis, Povilas Gy
lys, M.D. — K. Steponkus, Joa
na, Felicijos giminaitė — Genė 
Puniškienė. Baliaus svečiai (sta
tistai)—M. Grigienė ir Žulys. 
Muziką tvarkė — G. Jezukai
tienė ir muz. P. Armonas, sce
narijus — A. Kraujelienė, sufle
ris A. Velbasienė ir pranešė
ja L. Jakušovienė.

Režisorius dail. Jurgis Juodis 
neabejotinai yrą pasidarbavęs 
su kiekvienu artistu atskirai ir 
grupėmis, žinant, kad Anatoli
jaus Kairio “Sidabrinės dienos” 
problemomis perkrauti perso
nažai yra kiek šaržuoti. Neap
tarsiu kiekvieno aktoriaus vaidy
bos atskirai, nes nei vienas an
samblio dalyvis nėra aktorius 
profesionalas nei jau įgudęs

ATEITIES JAUNIMO 
KONKURSAS

Ateities paskelbtas jaunimo 
konkursas jau artėja prie galo. 
Jo terminas — rugsėjo 15. Kon
kursas apima visą eilę sričių: 
prozą, poeziją, straipsnius-raši- 
nius, veiklos aprašymus, veiklos 
ir meno fotografijas.

Redakcija vertins visus 1976 
rugsėjo 15 — 1977 rugsėjo 15 
laikotarpy atsiųstus kūrinius, 
studentų ir moksleivių atskirai, 
kiekvienos srities pirmos premi
jos laimėtojui skirdama 50 dol. 
premiją, o antrosios premijos 
laimėtojui — Ateities vienerių 
metų prenumeratą. Premi
jos bus įteiktos Ateities vakare, 
spalio 29 Jaunimo Centre, Chi
cagoj.

Ateities redakcija

KONKURSUI
IEŠKOM MECENATŲ

Ateities jaunimo konkurso ter
minas, rugsėjo 15, jau artėja. 
Numatom skirti dvylika pirmųjų 
premijų po 50 dolerių — iš vi
so 600 dolerių. Bus premijuo
jami prozos ir poezijos kūriniai, 
straipsniai-rašiniai, veiklos apra
šymai, dokumentinės ir meno 
fotografijos (norėtume premijuo
ti ir iliustracijas, jei sutelktume 
pakankamai pinigų). Visam tam 
reikia 600 dolerių (ir dar 100 
dol., jei gausim, iliustracijų pre
mijom).

Labai prašom galinčiuosius 
tapti šio jaunimo konkurso pre
mijų mecenatais ir tuo paremti 
Ateities redakcijos pastangas 
jaunimo kūrybą skatinti ir jo 
darbus įvertinti. Redakcijos ad
resas: ATEITIS, Kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, 850 DesPlaines 
Avė., Apt. 409, Forest Park, IL 
60130.

Ateities redakcija 

vaidybos mėgėjas. Tačiau bend
rai visą ansamblį reikia labai pa
girti už pasiryžimą, energiją, 
sunkų didelį darbą, už ištvermę 
visų iki premjeros, kuri jiem 
pavyko labai gerai. Sprendžiant 
iš gausių plojimų, vaidinimas 
patiko visiem žiūrovam.

Dail. Jurgio Juodžio dekoraci
jos buvo labai sumaningos ir 
kukliai skoningos. Visi trys 
veiksmai vyksta baliuj. Pusę 
scenos įkypai skyrė lininė, reto 
mezgimo, tulpėmis išsiuvinėta, 
permatoma užuolaida. Už tos 
užuolaidos stovėjo sofa, staliu
kas, kėdės. Čia baliaus svečiai 
kėlė taures, šnekučiavosi. Ak
toriai iš ten išeidavo į atvirą 
sceną dialogui. Atviroj scenos 
daly buvo frontinės durys at- 
vykstantiem svečiam, pora fote
lių ir mažas staliukas. Scena ne
buvo perkrauta nei baldais nei 
butaforija. Tai parodė dekorato
riaus gerą skonį. Scenos užpa
kalinėj sienoj buvo išpieštas pil
naties mėnulio apšviestas mels
vas gamtovaizdis. Tas davė sce
nai gilumą ir sukūrė jaukią ro
mantinę nuotaiką. Pasirodo, kad 
dail. Jurgis Juodis yra ir talen
tingas scenos dekoratorius.

Po vaidinimo į sceną buvo 
įneštas krepšys ir puokštės gė
lių. Klubo pirmininkas Albinas 
Karnius šiltais žodžiais pasvei
kino naują klubo dramos

GINOS ČAPKAUSKIENĖS
KONCERTAS
ST. PETERSBURG, FLA.

Į St. Petersburgą atostogauti 
buvo atvykusi solistė Gina Čap- 
kauskienė, kuri nuolat gyvena 
Montrealy. Atvyko po pasiseku
sios operos “Romeo ir Julija”, 
kur ji dainavo pagrindinę par
tiją — Juliją. Atvyko su savo mo
tina p. Butkiene.

Vietinė LB apylinkės valdyba 
paprašė ją čia koncertuoti. Nors 
Lietuvių klubo salė visą balan
dį buvo užimta, bet balandžio 
19, antradienį, buvo gautos pa
talpos šiam koncertui. Publikos 
prisirinko labai daug. Tai rodo, 
kad St. Petersburgo lietuviai 
buvo išsiilgę gero koncerto.

Koncerto pradžioj LB apy
linkės pirmininkas Pr. Stanelis 
pasveikino gausiai susirinkusius 
ir pakvietė Gražiną Mainelytę- 
Jasinskienę supažindinti publi
ką su soliste Gina Čapkauskiene. 
Ji nusakė jos dainavimo kelią, 
iš lietuviškos spaudos paskaitė 
apie jos pasisekimus ir pakvietė 
į sceną pačią solistę. Koncer
tui buvo ir programos atspaus
dintos.

Solistė, įkvėpta šilto ir saulė
to Floridos klimato, pasirinko 
lengvesnio turinio programą. Į 
antrąją dalį įdėjo dainų iš ope
rečių. Programa buvo tokią.

Pirmoj daly: Oi niekur nėra
— K. V. Banaičio. Beauštanti 
aušrelė ir Prapuoliau, motuše
— M. K. Čiurlionio. Po trumpos 
pauzės atliko: Mergaitė—J. Stan
kūno (žodžiai Maironio), Dainos 
gimimas — B. Budriūno (ž. H. 
Radausko), Jaunystė — G. Gu
dauskienės (ž, J. Aisčio), Žvaigž
dutė — B. Dvariono (ž. L. Ste
panausko), Vėl sakysi — B. Jo
nušo (ž. A. Karvelytės).

Po 15 minučių pertraukos pra-

DR. A. KLIMAS ARGENTINOJ

Dr. Antanas Klimas lituanisti
nių paskaitų ciklą Buenos Aires, 
Argentinoj, skaitė gegužės 27- 
29. Paskaitos vyko trijose skir
tingose vietose: parapijoj, Susi
vienijime ir Argentinos Lietu
vių Centre. Apskaičiuojama, kad 
paskaitų klausėsi apie 250 as
menų, vyresniųjų ir jaunimo. 
Parapijos patalpose visi norėju
sieji jį išgirsti netilpo, tad klau
sėsi apstoję įėjimą.

Dėl nepaprasto paskaitų pa
sisekimo Buenos Aires buvo nu
tarta jas perkelti ir į Bernso

Sol. Ginai Čapkauskienei įteikia gėles Gražina Jasinskienė

sambūrį, padėkojo už gražų vai
dinimą ir pasidžiaugė, kad šis 
vienetas yra gražus kultūrinis į- 
našas į mūsų koloniją.

Dabar kyla klausimas: o kas 
toliau? Kaip ten bebūtų, nereikė
tų apsiriboti vien tik premjera. 
Tai būtų skriauda aktoriam ir 
publikai. Turėtų būti pakartotas 
vaidinimas St. Petersburge. O 
kodėl neparodyti ir Floridos ry
tinės pusės lietuvių kolonijom. 
Kolektyvui linkėtina neišsiskirs
tyti, nenusiraminti su vienu vei
kalu, o ieškoti kitų veikalų ir juos 
statyti. Kaip netolimoj praeity 
pasirodė, St. Petersburgo lietu
viai yra kultūringi ir gausiai 
susirenka į gerą koncertą ar sce
nos veikalą.
Gražina Mainelytė-Jasinskienė 

sidėjo antroji dalis. Čia girdėjo
me: Liepsnelės — P. Lincke, 
Indian love call — iš operetės 
Rose Marie, R. Friml; Italian 
Street Song iš operetės Naughty 
Marietta — V. Herbert (šias dvi 
padainavo angliškai). Ir Mėlyna
sis Dunojus — J. Strausso. Po 
trumpos pertraukos? buvo trys 
operų arijos: Pulko duktė — G. 
Donizetti, Mano brangus tėveli, 
iš op. Gianni Schicchi — G. 
Puccini, Julijos arija iš op. Ro
meo ir Julija — C. Gounod. 
Visas koncertas buvo atliktas pa
gal programą. Jokių pakeitimų 
nebuvo.

Ginos Čapkauskienės daina
vimas buvo aukšto lygio, todėl 
ir nestebėtina, kad nuo pirmos 

•dainos iki paskutinės solistė su
silaukė gausių plojimų. Bisui ji 
padainavo Paskutinė rožė, ariją 
iš op. Martha — Flotow ir popu
liarią Lakštingalos giesmę — 
Viktoro Kuprevičiaus.

Po koncerto gėlių puokštę į- 
teikė G. Jasinskienė, o Pr. Sta- 
nelis solistei padėkojo už pui
kų koncertą.

Dabar bendrai apie Ginos 
Čapkauskienės koncertą. Pasa
kyčiau, kad Gina yra operinio 
masto solistė. Turi didelį dia
pazoną, gerą mokyklą, gerą 
klausą, labai gerą alsavimą ir 
puikią koloratūrą. Jos gražus 
“bei canto” teikė klausytojam 
daug malonumo. Koloratūriniai 
pasažai žavėjo savo tikslumu 
ir lengvumu. Jos piano ir pianis
simo yra lengvas švelnus ir pasi
gėrėtinas. Dainavimas tikslus 
iki detalės tiek muzikiniu, tiek 
vokaliniu atžvilgiu. Turi gerą 
sceninę išvaizdą ir tvirtą savim 
pasitikėjimą.

Nelengvą uždavinį turėjo kon
certo akompaniatorius, ukrai
niečių kilmės prof. Alex Omels- 

miestą, nes čia yra antroji savo 
didumu lietuvių kolonija Argen
tinoj. Berrise paskaita buvo skai
toma gegužės 30, pirmadienį.

Profesoriaus paskaitų organi
zavimu Argentinoj rūpinosi Ar
gentinos Lietuvių Jaunimo Są
junga, įsikūrusi jau po III pa
saulio lietuvių jaunimo kong
reso, kuris vyko Pietų Ameri
koj 1975-1976. Viešnagės metu 
dr. Klimas viešėjo Kaminskų 
šeimoj, Buenos Aires.

PLB Inf.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos XI suvažiavimo

— PAREIŠKIMAS --------
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 

Sąjungos XI suvažiavimas, įvy
kęs Clevelande, Ohio, 1977 ge
gužės 28-29, paminėjęs dr. Jono 
Basanavičiaus 50-ties metų mir
ties sukaktį, kviečia lietuvių vi
suomenę, organizacijas ir veiks
nius laikytis tautinės vienybės, 
kaip kad jos laikėsi mūsų didieji 
tautinio atgimimo tėvai — dr. 
Jonas Basanavičius, dr. Vincas 
Kudirka ir kiti, nes tėvynės 
meilė visiem yra viena ir visi tu
rim užmiršti asmeninius nesuta
rimus.

Tuo reikalu dr. Vincas Kudir
ka yra šiaip įtaigojęs:

“Kas bus, jeigu nelaimė už
klups mus greičiau, nei spėsime 
susivienyti ir suprasti, kad rei
kalas tėvynės visiems yra vie
nas, kad jis yra aukštesnis už 
atskirų partijų egoizmą, kad už 
tą tėvynės reikalą priešingiau
sios partijos turi stoti su alyvos 
šakele ir užmiršti asmeninius 
nesutikimus.”

Tai žodžiai, kurie ir šiandien 
turėtų pasiekti mūsų išeivijos 
veiksnius, jų vadovus ir mūsų 
visuomenę.

Rezoliucijų Komisija
Dr. Gediminas Balukas, dr. Hen
rikas Brazaitis, dr. Antanas Pace- 
vičius, dr. Kazys Pemkus, dr. 
Vaclovas Tumasonis

KVIEČIU TALKON

Galiu painformuoti visuo
menę, jog “Sukilimo” knyga jau 
perredaguota į vokiečių kalbą ir 
pilnai paruošta išleidimui Vo
kietijoj, siekiant ten rėmėjų Lie
tuvos laisvinimo byloj.

Kviečiu visus, kas tik gali, 
paremti pinigine auka to svar
baus sumanymo realizavimą.

Be to, tuos, kurie sakytos 
istorinės knygos lietuviškosios 
laidos dar nėra įsigiję, akinu 
ją įsigyti, nes dar yra likutis nuo 
bendro jos tiražo. Tuo būdu 
būtų praktiškai pagelbėta atgau
ti pinigą, įdėtą į jos išleidimą.

Pastebiu, jog pakartotinis lie
tuviško teksto “Sukilimo” kny
gos išleidimas nenumatomas.

K. Škirpa

ky, nepažindamas lietuviškų 
dainų. Tačiau jis subtiliai ir 
taikliai palydėjo solistę.

Po koncerto buvo kavutė, 
susipažinimas su soliste.

Gražina-Rožė Jasinskienė

VISIT LITHUANIA IN 1977
WITH UNION TOURS AND

TOUR DEP. DATE CITIES & NO. NIGHTS PRICE*

404 Aug 15
Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2)

$1192.00

405 Sep 22 Vilnius (5), Leningrad (1), 
Copenhagen (1)

$870.00

Christmas — 
New Year Dec. 19

Warsaw (3), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (1)

$1110.00

*Prices based on airfares as of 
November 1976 and subject to 
change.

UNION TOURS, INC
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016
Telephone (212) 679-7878

Antanas Mažeika ir Daiva Ke
zienė, JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos nariai, paruošė 
pusės valandos radijo programą 
anglų kalba, skirtą tragiškojo bir
želio sukaktim. Ši programa 
savo turiniu ir muzikiniu api
pavidalinimu yra panaši į šių 
dviejų LB darbuotojų paruoštą 
sėkmingą programą šių metų 
Vasario 16-osios sukakčiai. Mi
nima programa šiomis dienomis 
išsiuntinėta praeity LB paruoš
tas programas perdavusiom radi
jo valandėlėm ir bendruomeni
niam vienetam, praeity paro- 
džiusiem sugebėjimų jas įpiršti 
amerikiečių radijo stotim. Mag- 
netofoninėj juostelėj įrašytą ra
dijo programą galima užsisakyti 
rašant Aušrai M. Zerr, 708 Cus- 
tis Rd., Glenside, Pa. 19038.

JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos nariai (pirm. Aušra Zerr, 
Dalia Jakienė ir Linas Kojelis) 
paruošė ir visiem bendruome
niniam ’ 
informacinę medžiagą, kuri gali 
būti panaudota pristatant tragiš
kojo birželio sukaktis kitatau
čiam. Pateikiami pavyzdiniai 
laiškų tekstai kontaktavimui 
prez. J. Carterio, valstybės sek
retoriaus, senatorių, atstovų 
rūmų narių, parūpinimui ve
damojo straipsnio, net keli pa
vyzdžiai laiškų amerikiečių re
dakcijom. Bendra anglų kalba 
paruoštos informacinės medžia
gos mintis — okupacija, deporta
cijos, žmogaus teisės, busimoji 
Belgrado konferencija. Medžia
gos kalbinę pusę apipavidalino 
amerikietis Charles Zerr. Norin
tieji minima medžiaga pasinau
doti prašomi rašyti: Lithuanian- 
American Community of U.S.A., 
Ine., 708 Custis Road, Glenside, 
Pa. 19038.

Ryšium su Sov. Sąjungos kei
čiama konstitucija JAV LB vi
suomeninių reikalų taryba ruo
šia planus protesto demaršam 
JAV valdinėse įstaigose ir kong
rese. Nors 18 metų 'ruoštas 
konstitucijos tekstas dar nėra pa
skelbtas ir tik gegužės 24 ko-' 
munistų partijos centrinio komi
teto buvo priimtas, nujaučiama, 
kad bus sutvirtinta sovietinės 
valdžios ranka, kovojant su žmo
giškųjų teisių reikalaujančiais 
disidentais, ir panaikinta iki šiol 
konstitucijoj buvusi įrašyta teisė 
Sov. Sąjungos respublikom iš 
sąjungos išstoti.

Naujai išrinktoji Philadelphi
jos LB apylinkės valdyba gegu
žės 21 pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — Juozas Lukas, 
vicepirmininkas — Henrikas 
Misliauskas, vicepirm. kultūri
niam reikalam — Jonas Skla- 
daitis, vicepirm. politiniam rei
kalam — Viktoras Balten-Balta- 
kis, sekretorius — Justinas Ge- 
čiauskas, iždininkė — Marytė 
Sušinskienė, valdybos narys — 
Alg. Gečys. Be to, į valdybą į- 
eina Vilties choro atstovė Rasa 
Makarauskaitė, LB lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto pir
mininkas Romas Botyrius, Ame
rikos Lietuvių Jaunimo Są
jungos skyriaus atstovas Kaz. Ra
manauskas. Atstovą į valdybą 
Aušrinės tautinių šokių grupė 
paskirs vėliau.

David M. Crowe Jr., ameri
kietis mokslininkas, kreipėsi į 
JAV LB krašto valdybą su pra
šymu suteikti informacijos apie 
JAV-ėse leidžiamą lietuvių 
spaudą. Tai buvo įvykdyta, ir 
nuo to laiko su juo palaikomas 
ryšys. Dabar jis rašo, kad pri
siųstąja informacija pasinau
dojęs ir pereitų metų spalio mė
nesį Virginijos universitete sla
vistikos studijų suvažiavime 
skaitęs paskaitą “Imigrantų 
spauda — langas į Sov. Sąjun- 

vienetam išsiuntinėjo ««’’■ didel« Paskaitos dalį skir-

JAV LB leidinys “Violations 
of Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania” yra siunčia

mas visom Washington<V vei- 
kiančiom svetimųjų valstybių 
ambasadom, neaplenkiant nė 
komunistinių valstybių. Leidi
niui nemažą dėmesį rodo Kini
jos Liaudies Respublika (komu
nistinė Kinija). LB-nės jai pa
siųsta informacija ne vienu 
atveju panaudojama jos Hsinhua 
žinių agentūros sovietam ap
kaltinti.

damas Lietuvai ir lietuviam. 
Šiuo metu jis ruošia mokslinį 
darbą žmogaus teisių klausimu, 
specialų dėmesį kreipdamas į 
žmogaus teisių sąjūdį Lietuvoj. 
LB krašto valdyba aprūpino dr. 
Crowe visu pluoštu leidinių 
žmogaus teisių paneigimo Lie
tuvoj klausimu.

Alg. Gureckas, JAV LB krašto 
valdybos atstovas Washingtone, 
prašant Algirdo Bražinsko advo
katei, jam gresiamos deportaci
jos klausimu teiravosi imigraci- 
jos-natūralizacijos įstaigoj (kal
bėjo su vicekomisionierium 
deportacijų klausimui O’Brien) 
ir valstybės departamente, pas 
Pabaltijo skyriaus viršininką 
Thomas Girth. Apie patirtas 
nuomones bei šių įstaigų nu
sistatymą pranešta Kalifornijoj 
gyvenančiai Alg. Bražinsko 
advokatei.

Antanas Adomėnas, Santa 
Monica, Calif., gyvenąs sėkmin
gas verslininkas ir nepaprasto 
veiklumo bei sugebėjimų LB 
Vakarų apygardos valdybos na
rys, vertindamas JAV LB pasi
reiškimus laisvinimo darbo 
srity, per JAV LB krašto val
dybą paskyrė $1,000 tam darbui 
tęsti. Vasario 16-osios proga į- 
teikdamas savo auką, Ant. Ado
mėnas tapo stambiausią sumą 
paaukojusiu LB rėmėju. Jau ke- 
leri metai iš eilės A. Adomėno 
auka LB krašto valdybos yra pa
naudojama nemokamai naujau
siu “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania” leidiniu aprūpinti Lietu
vos Diplomatinę Tarnybą ir ki
tas institucijas. Šiais metais Lie
tuvos pasiuntinybei Washing- 
tone padovanota minimo leidi
nio 200 egz., Lietuvos konsula
tam Chicagoj ir Washingtone — 
po 100 egz. ir Lietuvių Katali
kų Tarnybai New Yorke (per 
kun. K. Pugevičių) — 100 egz.

Saulius Kuprys, studijuojąs 
teisės mokslus, ALRK Federaci
jos valdybos narys, penkti metai 
darbavosi kaip technikinis re
daktorius, JAV LB leidžiant savo 
metraštinį leidinį “Violations of 
Human Rights in Soviet Occu- 
pied Lithuania”. Jo rūpesčiu 
buvo palaikomas ryšys su spaus
tuve, veikalo autorium ir pats 
leidinys ekspedijuojamas į įvai
rias vietoves.
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS_________

VILNELĖ
Redaguoja Nijolė Ulėnienė, 16 Lucille Lane, Dix Hills, N.Y. 11746 

Talkina Rūta Dragūnevičiūtė

KAI AŠ UŽAUGSIU
Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 

lakūnas arba astronautas. Man 
labai įdomu žiūrėti į dangų, į 
planetas, į žvaigždes. Gal kada 
nors aš skrisiu į mėnulį arba į 
Jupiterį. Jupiteris, pati didžiau
sia planeta, turi keturiolika 
mėnulių. (Mariner IV ką tik nu
fotografavo dar du mėnulius.) 
Dabar aš turiu gerai mokytis, 
kad galėčiau būti astronautas.

Andrius Lileika, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 
artistė, prezidentė arba meni
ninkė. Man labai nepatinka už
augti, nes tada aš būsiu sena. 
Kai aš eisiu į ketvirtą skyrių, 
aš būsiu labai gera mokinė. Kai 
aš užaugsiu, jeigu mano tėveliai 
leis, aš turėsiu motociklą, nes 
mano dėdė Romas turi.

Vaiva Ulėnaitė, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 
gaisrininkas, taip pat peramedi- 
kas. Peramedikas turi mokėti, 
kaip išgelbėti žmones, suteikti 
pirmą pagelbą nelaimės vietoje. 
Aš būsiu drąsus gaisrininkas, iš
gelbėsiu daug jaunų ir senų 
žmonių.

Andrius Bagdžiūnas, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, aš būsiu mo
kytoja, nes aš mokysiu vaiku
čius. Reikia mokyti vaikučius 
skaityti ir rašyti. Ir taip pat bū
siu mama ir vesiu vaikučius į 
mokyklą.

Ramunė Adams, 3 sk.

Kai buvau dar visai mažas, 
močiutė man nupirko dovaną.

Kai atidariaua dėžę, ten buvo 
daugybė daktaro įrankių. Aš la
bai apsidžiaugiau ir pradėjau gy
dyti. Gydžiau Ritos lėles, savo 
kimštus gyvuliukus, tėtę, mamy
tę ir visus, kas tik sirgo. Dabar 
aš galvoju užaugęs būti tikru 
daktaru. Gydysiu žmones ir bū
siu jiems naudingas. Gal galė
siu pagydyti ir savo senelį.

Paulius Sabalis, 3 sk.

VASAROS STOVYKLA

NERINGA

Kodėl man patinka NERI NGA?
1. Todėl, kad ten susitinku su 

draugėmis naujomis ir senomis 
ir su jomis tęsiame draugystę.

2. Todėl, kad labai graži 
gamta, miškas, maudymasis, 
sportas ir net driežai, kuriuos 
laikome dėžutėje savo namelyje.

3. Kad yra krautuvėlė, kurioje 
galime nusipirkti saldainių.

4. Kad yra laužai, talentų va
karai, dainavimas.

5. Užtat, kad yra geri ir malo
nūs mokytojai ir vadovai.

6. Maistas (??).

Dalia Nemickaitė, Rama Gvil
dytė, Kristina Kirkylaitė, Vita 
Rygelytė, Monika Vygantaitė, 
Daina Penikaitė, Audrė LukoŠe- 
vičiūtė.

Neringos stovykla Vermonte. Piešė Laura Gudelytė, 6 sky
riaus mokinė.

Dabar, kai aš esu maža, aš 
noriu būti daug kas. Pavyzdžiui:^, 
daktarė, veterinorė. Bet labiau
siai noriu būti mokytoja. Aš bū
siu labai gera mokytoja, būsiu 
gera, bet griežta. Jeigu kas nors 
bus negeras, aš nubausiu jį ir 
paskambinsiu tėveliams, pra
nešiu, kad negeras. Aš žinosiu 
labai daug apie istoriją, grama
tiką ir skaitymą. Aš išaiškinsiu 
viską labai gerai, kad vaikai 
žinotų, ką daryti.

Audra Senkutė, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, aš būsiu juok
darys cirke. Aš būsiu juokin
gas, nes mėgstu, kai žmonės 
juokiasi. Aš važinėsiu po visą 
pasaulį.

Jonas Žemaitaitis, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, aš būsiu mo
kytoja. Man labai patinka moky
ti vaikus. Aš juos mokysiu ma
tematikos, nes man labai patinka 
matematika. Aš mokysiu gimna
zijoje. Mano sesutė eina į gim
naziją ir jai labai patinka.

Rita Gvildytė, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, tada eisiu į 
universitetą. Aš norėsiu būti 
daktarė. Aš gydysiu visus ser
gančius žmones. Jeigu jie būtų 
neturtingi, aš neimčiau iš jų 
pinigų už gydymą. Kai aš būsiu 
dvidešimt vienerių metų, aš pra
dėsiu ieškoti sau vyro. Jis bus

Opera
NOJAUS TVANAS

Gegužės 21 dieną Kultūros 
Židinyje buvo opera “Nojaus 
Tvanas”, kurią atliko choras Su
tartinė. Buvo solistai ir orkest
ras. Nojus ir jo šeima turėjo 
labai gražius kostiumus. Prieš 
operą choras Sutartinė padaina
vo keletą įvairių dainų. Iš Mai
ronio mokyklos choro šioje ope
roje dalyvavo per 50 mokinių, 
kurie vaidino įvairius gyvuliu
kus ir paukštelius. Man viskas 
labai patiko.

Rūta B obelytė, 7 sk.

GANDRAS
Lietuviai myli gandrą. Ūki

ninkai uždeda ant stogo ratą, 
kad gandras galėtų sukrauti liz
dą. Gandras žiemą išlekia į 
šiltus kraštus ir pavasarį grįžta į 
savo seną lizdą. Gandras padeda 
ūkininkams, nes jis sulesa peles, 
varles, gyvates. Gandras yra 
apie trijų pėdų aukštumo. Jis 
visas yra baltas, tik kojos raudo
nos ir sparnų galai juodi. Jo sna
pas yra geltonas.

Andrius Slavinskas, 4 sk.

MIŠKAS
Miške auga klevai, beržai, pu

šys ir eglės. Miške auga grybai, 
taip pat mėlynės ir žemuogės. 
Miške gyvena laukiniai žvėrys ir 
paukščiai. Aš miške mačiau lapę,

aukštas, lietuvis ir gražus. Mes 
tada turėsime daug vaikų. Tada 
mano mama ir tėtis, močiutė
ir dėdė, babytė ir senelis norės 
mūsų vaikus prižiūrėti.

Viktorija Garbauskaitė, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 
mokytoja, mama arba veterino
rė. Aš noriu būti mokytoja, nes 
man patinka išmokyti žmones 
rašyti ir skaityti. Aš noriu būti 
mama, nes labai mėgstu mažus 
vaikus ir dažnai žaidžiu su lėlė
mis. Taip pat noriu būti veteri
norė, nes man patinka visoki gy
vuliai.

Gailė Katinaitė, 3 sk.

Kai au užaugsiu, aš būsiu gy
vulių daktarė. Man patinka gy
vuliai ir aš noriu jiems padėti. 
Man geriausiai patinka šunys 
ir katės. Aš vieną kartą turėjau 
šuniuką, kurio vardas buvo Juo
dis. Kai Juodis buvo mažas, vie
ną kartą jis išbėgo į gatvę, ir 
mašina jį suvažinėjo. Aš buvau 
nuliūdus, kai Juodis numirė.

Kristina Matusaitytė, 3 sk.

Kai užaugsiu, aš noriu būti 
mokytoja, nes aš manau, kad yra 
smagu būti kartu su labai daug 
vaikų. Pirma reikia išmokti, kaip 
mokytojauti. Aš girdėjau per 
radiją, kad labai daug mokytojų 
negalės daugiau mokytojauti, 
nes nebėra darbų. Ir aš noriu 
išmokti, kaip mokyti vaikus ir 
būti mokytoja.

Laima Jankauskaitė, 3 sk.

vėžlį, fazaną ir stirną. Net esu 
pagavęs gyvatę. Miške esu sura
dęs visokių įdomių akmenų. 
Aš su skautais einu į mišką 
iškylauti. Mes miške sukuriam 
laužą. Kartais miške būna upe
lis, kur galima žuvauti.

Tadas Nemickas, 4 sk.

GEDIMINO PILIS
Vieną dieną Gediminas grįžo 

iš karo. Jis buvo labai pavar
gęs jr atsigulė po medžiu ir 
sapnavo apie geležinį vilką. 
“AU, AU, AU,” — staugė vil
kas. Gediminas sakė: “Kas čia 
darosi? ”

Greitai Gediminas atsibudo ir 
pašaukė Lizdeiką, kad jam iš
aiškintų sapną. Tada toj vietoj 
Lizdeika pasakė, kad mes pa
statysim pilį, ir ten bus Lietu
vos sostinė.

Rasa Alksninytė, 4 sk.

SAKALAS
Sakalas yra labai gražus 

paukštis. Lietuviai mėgsta saka
lą už jo greitumą. Jis gali lėkti 
60 mylių per valandą. Jį galima 
ištreniruoti, kad pagautų paukštį 
ir kad atneštų jį. Reikia naudo
ti odinę pirštinę, kad nesudras
kytų rankos. Jis pagauna paukštį 
ore. Jis pagauna su nagais ir pa
leidžia ir vėl sugauna. Jis yra 
labai stiprus paukštis. Jis krauna 
savo lizdą aukštuose medžiuose. 
Jo nagai lenkti ir įpiauna žaiz
deles lyg su peiliu. Jo akys labai 
gražios, snapas riestas ir galas 
snapo labai aštrus.

Ričardas Nemickas, 4 sk.

Mano katė

Mano katė yra balta, 
Jos kojytės yra juodos.
Mes ją turime devynis metus.
Mes ją radome bėgančią per 

laukus.

Mes ją labai mylime.
Ji yra labai gera,
Nesimuša su kitomis katėmis
Ir niekad niekam neįdrėskė.

Bernadeta Pociūtė, 5 sk.

Smagu šokti tautinius šokius. Ar mus pažįstate? Nuotr. P. Bivainio

VASARA
Šią vasarą mes važiuosime į 

stovyklą. Aš žaisiu su savo 
drauge Lucy. Man labai patinka 
mano draugė. Stovykloje aš žai
siu žaidimus su savo draugais. 
Stovykloje labai linksma, mes 
dainuojame ir šokame. Aš laukiu 
stovyklos.

Loreta Milukaitė, 
pagelbinė klasė

Šią vasarą aš važiuosiu į sto
vyklą. Aš važiuosiu kartu su 
Loreta Milukaitė. Stovykloje la
bai linksma. Aš labai laukiu sto
vyklos. Aš norėčiau vėl žaisti ir 
dainuoti, kaip ir pereitą vasarą, 
ir susitikti su senais ir naujais 
draugais.

Michele Gurinskaitė, 
pagelbinė klasė

Vasarą aš važiuosiu į stovyk
lą “Vytis”. Mes žaisime krepšinį. 
“Vytis” yra Kanadoje. Aš važiuo
siu dviem savaitėm. “Vytis” yra 
puiki stovykla. Aš planuoju ma
loniai laiką praleisti. Mano bro
liukas Jonas važiuos taip pat.

Lon Vaitkevičius, 
pagelbinė klasė

Motinos diena

Motinos dieną aš duodu sa
vo mamytei pusryčius lovoj. Aš 
visada duodu jai gėlių ir dovanų. 
Aš darau jos darbus ir leidžiu 
jai pailsėti. Mes visada einam 
kur nors ir valgom vakarienę, 
kad ji neturėtų virti. Mano 
mama yra labai švelni per Moti
nos dieną. Man patinka ir 
smagu.

Lisa Gurinskaitė, 5 sk.

Motinos diena

Tu visada keliesi anksti, 
Kaip gaidys ūkyje.
Kartais tu griežta
Ir kartais linksma.

Tu kaip rožė,
Kuri žydi su džiaugsmu.
Kai kitų mergaičių nėra,
Tu draugauji su manim.

Ramunė Radzevičiūtė, 5 sk.

MOKYKLA
Žodžiai gali būti skersai, išil-

Suraskite sekančius žodžius gai, aukštyn, žemyn, iš kairės į 
kvadrate ir apveskite juos ratu, dešinę, iš dešinės į kairę.

S L A L I A M I T A R
I A I R E M U N R S š
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K R E I D A A R T T E
U J N D Z L A C U E s
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B M š N I A I N I K o
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Maironio mokyklos darželio mokinukai deklamuoja ir rengiasi 
pasveikinti savo mamytes su gėlėmis. Nuotr. P. Bivainio

Maironio lituanistinėje mokykloje pirmo skyriaus mokiniai 
atlieka ilgą,bet įdomią programą, kurią Motinos dienos 
minėjimui paruošė mokytoja E. Ruzgienė. Nuotr. P. Bivainio

Traukinys

Traukinys — 
didelis ir gražus,

Veža— 
sunkius ir mažus daiktus.

Neša—
žmones ir šunis, 
maistą ir drabužius.

Gintas Radzevičius, 5 sk.

Motinos diena

Mamytės yra griežtos. 
Mamytės yra mielos. 
Ir per Motinos dieną 
Mes joms būnam geros.

Mamytės verda pusryčius 
pietus.

Ir vakarienę.
Valo švariai visus namus.
Už visa tai mes dėkingi.

Kristina Milukaitė, 5 sk.

A
J
O
T

Drožtukas 
Klasė 
Klijai 
Knygos 
Kreida 
Lenta 
Mokiniai 
Mokytoja 
Numeriai 
Pieštukas 
Pratimai 
Rašalas 
Sąsiuvinis 
Skambutis 
Trintukas 
Vedėjas 
Žemėlapis

Gėlės
Gėlės yra gražios,
Gėlės yra mažos.

Gėlės turi daug spalvų,
Yra geltonų, žalių ir raudonų.

Gėlės kvepia,
Oi, kaip kvepia!

Mergaitės mėgsta lėles,
Bet aš mėgstu gėles.

Linas Gintautas, 5 sk.

Paaiškino
Meškeriotojas klausia sutiktą 

vietinį gyventoją:
— Ar nepasakysit, kur čia 

geriau žuvys kimba?
— Pasakysiu. Eikit šituo štai 

keliu, kol pamatysit užrašą: 
“Praeiti griežtai draudžiama”. 
Paeisite toliau, iki prūdo, kur 
ant stulpo kaba lentelė: “Žuvis 
gaudyti griežtai draudžiama”. 
Ten ir kimbti geriausiai.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolaida. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.
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MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA 
BAIGĖ MOKSLO METUS

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus baigė birže
lio 4-5 savaitgalį. Šeštadienį, 
birželio 4, dar buvo dvi pamo
kos, kur mokytojai baigė savo 
darbus. Paskui visi persikėlė į 
gretimą Forest parką iškylauti, 
pažaisti. Grįžę prieš pirmą va
landą, išsiskirstė vasaros atosto
gų. Mokytojai gi parvažiavo į 
Kultūros Židinį, kur buvo bai
giamasis mokytojų tarybos posė
dis. Apžvelgta visų skyrių dar
bas, pažangumas, drausmingu
mas. Kiekvienos klasės auklėto
jas padarė pranešimus, kaip bai
gėsi mokslo metai jo skyriuje.

Iškilmingos pamaldos
Mokslo metai baigti iškilmin

gom pamaldom ir baigimo aktu 
sekmadienį, birželio 5, Kultūros 
Židiny. Čia 12 vai. buvo mišios, 
kurias aukojo mokyklos kapelio
nas Tėv. Paulius Baltakis, OFM. 
Mokinių, tėvų ir artimųjų prisi
rinko pilnas Židinys. Tai buvo 
tikrai graži besimokančio jau
nimo lietuviška šventė.

Mišių pradžioje iš salės gilu
mos 8 skyriaus mokiniai atžy
giavo į salės priekį, prie alto
riaus. Mergaitės buvo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. Už 
jų ėjo kapelionas, pasirengęs mi- 
šiom. Abiturientai susėdo šone 
dešinėje. Jiem einant, švelniai 
dūzgėjo vargonėliai, kuriais 
grojo Dalia Sakaitė.

Mišių metu pirmą skaitymą at
liko 8 skyriaus mokinė Audronė 
Česnavičiūtė, antrą skaitymą — 
jaunoji mokytoja Rasa Bobelytė. 
Antrasis skaitymas buvo paimtas 
iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos ir vaizdavo, kaip 
Lietuvoje besimokąs jaunimas 
gina savo tikėjimą ir teises.

Momentui pritaikytą pamoks
lą pasakė Tėv. P. Baltakis, OFM, 
kreipdamasis į abiturientus, kad 
jie ir toliau liktų geri ir veiklūs 
lietuviai bei katalikai.

Aukas atnešė baigiantieji — 
Viktorija Reventaitė ir Algirdas 
Lukoševičius. Visi abiturientai 
ėjo prie komunijos.

Pradeda mokyklos choras
Po mišių be jokios pertrau

kos buvo persiorganizuota mo
kyklos baigimo aktui. Altorius 
pakeistas iškilmių stalu. Tuo 
tarpu scenoje vyko nemažas ju
dėjimas. Ten rinkosi mokyklos 
choras.

Pradedant iškilmingą aktą, 
mokyklos vedėja G. Ivaškienė, 
pasirodžiusi prieš scenos uždan-

Mokslo metų baigimo iškilmės Kultūros Židiny buvo pra
dėtos mišiom, kurias aukojo Tėv. Paulius Baltakis, O.F.M., 
mokyklos kapelionas (sėdi). Rasa Bobelytė skaitė ištrauką iš 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos. Nuotr. L. Tamošaičio

gą, pasveikino visus ir pakvietė 
8 skyriaus mokinę Ritą Dragū- 
nevičiūtę paskaityti Maironio 
eilėraštį, nes ši mokykla yra 
Maironio vardo mokykla. Ji pa
skaitė Jaunimo giesmės keletą 
posmų, kviesdama dirbti tėvy
nei.

Po to prasivėrė uždanga, ir 
scenoje pasirodė didžiulis vaikų 
choras. Tikrai jų buvo šimtinė. 
Choro vedėja muzikė Nijolė 
Ulėnienė pristatė akompaniato
rių dr. Darių Slavinską, moki
nę Liną Bobelytę, kuri fleita 
palydėjo antrą dainą ir pasakė, ką 
dainuos. Choras nuotaikingai ir 
su pakilia nuotaika padainavo 
tris dainas: Grįšim, grįšim ten, 
kur teka Nemunėlis, Devynbal
sė (į šią dainą įvedė ilgesingą 
fleitos muziką) ir Dainuojanti 
jaunystė.

Tai buvo bene pirmas toks 
didelis mokyklos choro pasiro
dymas, susilaukęs šiltų plojimų. 
Visi vaikų chorai dainuoja pana
šiai. Tai bendro muzikinio la
vinimosi chorai, kurie atveda į 
lietuvišką dainą, į lietuvišką 
nuotaiką. Šio choro jauniausi 
buvo apie 5, 6 metų, vyriausi — 
12 metų. Patys jauniausi parodė 
daugiausia entuziazmo dainai.

Mokytoja Nijolė Ulėnienė 
moka dirbti su vaikais, moka 
valdyti tokį didelį chorą ir pa
rengti dainas. Choras dainavo ir 
kalėdinėj programoj, pasirodo ir 
mokyklos renginiuose, kurie tai
komi tik mokiniam. Vėliau, sa
kydami sveikinimo kalbas, ne 
vienas prisiminė chorą ir juo 
džiaugėsi. Džiaugėsi, kad tik to
kiu būdu išauga naujieji chorų 
dainininkai, kai lietuviškai dai
nuoti įprantama iš mažens.

Atestatai baigusiem
Po trijų dainų choras perėjo į 

salę ir susėdo pirmose vietose. 
Mokyklos vedėja į garbės pre
zidiumą pakvietė Lietuvos gen. 
konsulą A. Simutį, Liet. Bend
ruomenės apygardos pirmininką 
A. Vakselį, Amerikos rytinių 
pakraščių mokyklų inspektorių 
A. Masionį, Tėv. Paulių Baltakį, 
OFM, 8-to skyriaus mokytoją P. 
Jurkų ir tėvų komiteto pirmi
ninką V. Sidą.

Mokyklos vedėja pakvietė 
mokytojų tarybos sekretorių 
Jurgį Oniūną, kuris perskaitė 
protokolo ištrauką apie mokyklą 
baigusiuosius.

Šią 23 laidą baigė vienuo
lika mokinių: 3 berniukai, 8 
mergaitės. Tie baigusieji yra: 

Lina Alksninytė, Audronė Čes
navičiūtė, Rita Dragūnevičiūtė, 
Stasys Janušas, Vilija Jurytė, Al
girdas Lukoševičius, Viktorija 
Reventaitė, Gintaras Ruzgas, 
Aušra Šidlauskaitė, Neringa Ža
deikytė, Kristina Žukauskaitė.

Perskaičius protokolo ištrau
ką, dabar mokyklos vedėja kvie
tė mokinius alfabeto tvarka. Bai
gimo atestatus įteikė Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis. 
LB apygardos pirmininkas A. 
Vakselis įteikė LB nario knygu
tes.

Paskui buvo įteikiamos baigu
siem dovanos. LB apygarda do
vanojo kiekvienam po anglišką- 
lietuvišką žodyną, LB apylinkė 
— St. Barzduko knygą “Lietu
vių bendruomenė”, Simo Kudir
kos šaulių kuopa — E. Juciū- 
tės “Pėdos mirties zonoje”. Taip 
pat numizmatikas, kelių šios rū
šies knygų autorius Jonas Karys 
buvo davęs keletą egzempliorių 
savo knygos “Numizmatika”. 

Knygas mokyklos vedėja ir isto
rijos mokytoja padalino tiem, 
kurie geriausiai mokėsi Lietu
vos istoriją. Tėvų komitetas do
vanojo mergaitėm gintarinius 
žiedus, berniukam kaklaraiščių 
sagas.

Dovanos
Taip pat akto metu buvo apdo

vanota mokyklos vedėja specia
lia grandinėle su jos inicialais, 
klasės auklėtojui baigiantieji do
vanojo gražų iš gėlių suklijuotą 
paveikslą; gėlėm apdovanoti 
mokytojai, kurie šiais metais iš
eina: V. Ūselienė, J. Nemickie- 
nė. Gėlėm apdovanota ir ilga
metė mokytoja Elena Ruzgienė. 
Dar atskiri skyriai apdovanojo 
savo mokytojas gėlėm. Apdova
nojo ir vaikų darželis.

Sveikinimai
Sveikinimus pradėjo Lietuvos 

gen. konsulas A. Simutis, kvies
damas abiturientus neužmiršti 
Lietuvos ir pabrėždamas, kad 
čia galima džiaugtis laisva mo
kykla.

LB apygardos pirmininkas A. 
Vakselis pažymėjo, kad mokykla 
veikia gražiai ir drausmingai, 
kasmet išleidžia naują laidą, o 
šiemet visus pradžiugino jos 
choras. Rytų mokyklų inspekto
rius A. Masionis iškėlė mintį, 
kad New Yorkui būtinai reikia 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos. Jis papasakojo, kaip vei
kia lietuviška mokykla Los An
gelėj. Ten net mokytojai pa
rengiami.

Klasės auklėtojas P. Jurkus 
prisiminė, kad šiemet mokykloj 
buvo 32 darbo dienos, priminė, 
ką jis dėstė per metus, ir palin
kėjo visada išlaikyti gyvą lietu
višką žodį.

Pirmąja mokine mokyklą bai
gė Neringa Žadeikytė, antruoju 
— Gintaras Ruzgas, tretieji mo
kiniai yra du — Kristina Žu
kauskaitė ir Algirdas Lukoševi
čius.

Mokinių vardu kalbėjo Lina 
Alksninytė. Padėkojo moky
tojam, tėveliam ir baigė sakiniu: 
prižadu, mes liksim Lietuvai iš
tikimi.

Skyrių pranešimai
Toliau buvo skyrių prane

šimai. ir dovanų įteikimas ge- 
riausiem mokiniam. Marija Vy- 
gantienė pranešė apie VII sk., 
Aldona Marijošienė — apie VI 
skyrių, Jūra Nemickienė — V 
skyrių, Valentina Ūselienė — IV 
skyrių, Rita Oniūnienė — pa- 
gelbinę klasę (šioj klasėj moko
si tie mokiniai, kurie silpnai 
moka lietuviškai arba visai ne
moka), Felė Jasaitienė — III 
skyrių, Marytė Matulaitytė — 

II skyrių ir E. Ruzgienė — I 
skyrių.

Įspūdingiausia, kaip jaunieji 
mokiniai ėjo pasiimti savo do
vanų. Jie pasijuto esą vienos 
didelės ir lietuviškos šeimos na
riai. Jie pasijuto ir pastebėti, 
ir įvertinti už gerą mokymąsi.

Abiturientų vaišės
Mokyklos vędėja paskelbė, 

kad?, mokslo metai baigiami, ir; 
kvietė visus sugiedoti Lietuvos 
himną. Tuo ir buvo baigtas iš
kilmių aktas, trukęs tik vieną 
valandą.

Dabar pirmojo aukšto vesti
biuly tėvų komitetas buvo pa
rengęs vaišes. Ten galėjo jaunie
ji pavalgyti, tėvai turėjo progos 
dar pasikalbėti. Mažojoj salėj 
viskas buvo parengta baigian
čiųjų vaišėm. Čia buvo gražiai 
papuošti stalai, ant didžiulio 
stalo buvo sudėta visokiausių

Knygos
LITHUANIA — THE OUTPOST
OF FREEDOM
sutikimas

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
birželio 11 Kultūros Židinio ma
žojoj salėj surengė dr. Kosto 
Jurgėlos knygos “Lithuania — 
the Outpost of Freedom” suti
kimą. Mažoji Židinio salė buvo 
pilna žmonių. Suėjo čia daug K. 
Jurgėlos bičiulių, nes čia kadai
se jis gyveno ir veikė lietu
viškose draugijose.

Pradėta truputį prieš 8 vai. 
Pirmininkas Kęstutis Miklas su
pažindino su autoriumi, su jo pa
rašytomis knygomis, kiekvieną 
jų charakterizavo. Sveikinimo 
žodį tarė ir Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis.

Knygos turinį'gana plačiai ap
žvelgė Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas, OFM, Tai buvo lyg savo
tiška kelionė per Lietuvos isto
riją, paryškinant vieną kitą de
talę. Baigdamas savo apžvalgą, 
kvietė kiekvieną šią knygą įsi
gyti ir dovanoti draugam ameri
kiečiam. Tėv. V. Gidžiūnas kal
bėjo 55 minutes.

Pakvietė ir autorių tarti žodį. 
Jis prisiminė, kodėl jis šią kny
gą parašė. Jį visą laiką patrau
kę lietuvių drąsūs herojiniai žy
giai, kur lietuvis parodė ne tik 
drąsą, bet ir sumanumą.

Antroji šios programos dalis 
buvo skirta dainai. Dainavo kny
gos autoriaus dukra Elena Jur- 
gėlaitė, akomponavo pianistė 

valgių. Vaišėse dalyvavo bai
giančiųjų tėvai, šeimų artimieji. 
Visi turėjo progos pasidžiaugti 
lietuviška mokykla. Buvo ir visi 
garbės svečiai, mokytojai. Po ka
vos jaunieji turėjo savo plokšte
lių muziką.

-o-
Tai buvo graži ir pakili šven

tė. Visi džiaugėsi, kad, anot Bin
kio, auga gražus atžalynas, lie
tuviškas atžalynas,, r kąd; moka 
susiprasti ir jaunieji;, vyres
nieji.

Visiem, kuriem rūpi lietuviš
kas švietimas, šviesesnė mūsų 
lietuviškos bendruomenės atei
tis, su pakilia nuotaika sveikina 
visus mokyklą lankančius, 
sveikina mokytojus, sveikina tė
velius ir drauge laukia, kad mo
kykla prasiplėštų bent į 10 metų 
sistemą. Tik pakeldami lietuviš
ko mokslo lygį, stiprėsim ir mes 
patys, (p.j.)

Aldona Kepalaitė. Ji padainavo 
šias dainas: Gėlės iš šieno, Savo 
skambančia daina, dvi arijas —- 
iš La Bohemos ir Samsonas ir 
Dalilė. Publika labai šiltai pri
ėmė jos intymų ir jaukų daina
vimą, labai ilgai plojo. Ji bisa- 
vo du kartu. Bisui padainavo: 
Aš bijau pasakyti, kaip tave my
liu, ir iš Gianni Schicchi — 
O mio babbino caro. Tuo ir bai
gėsi programa, trukusi dvi va
landas. Gale padėkojo pirminin
kas K. Miklas ir priminė visiem, 
kad rytoj vyksta iškilmės prie 
lietuviško kryžiaus. Kvietė ten 
dalyvauti.

Toliau buvo kavutė, kuri bai
gėsi po 11 vai. vakaro. Buvo 
atnešta ir knygų. Nemaža jų bu
vo parduota. Autorius visiem pa
sirašė į knygą, (p.j.)

— Prof. dr. Juozas Eretas, 
nors greitai bus 81-rių metų, 
dar veiklus. Neseniai Zueriche, 
Šveicarijos karininkų suvažiavi
me skaitė paskaitą ir rado progą 
priminti Sovietų Sąjungos kės
lus ir Baltijos valstybių likimą. 
Suprantama, kad labiausiai pri
siminė Lietuvą, kurioj praleido 
gražiausią savo gyvenimo dalį. 
Šiuo metu jis gyvena Bazely 
ir šią vasarą nori baigti rašyti 
knygą “Valančiaus šviesa už ma-
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LB METINIS SUSIRINKIMAS
LB visuotinis narių susirinki

mas buvo balandžio 17 Švč. Tre
jybės parapijos salėj. Susirin
kimą atidarė Hartfordo apylin
kės pirm. Steponas Zabulis, sek
retoriavo Danguolė Banevi
čienė.

Tylos minute buvo prisiminti 
mirusieji LB nariai ir žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. Priimtas per
skaitytas protokolas. Metinės 
veiklos pranešimai gerai įvertin
ti. Visai v aldybai, ypač pirm.
S. Zabuliui, pareikšta didelė ir 
nuoširdi padėka.

Po pranešimų išrinkta manda
tų komisija: Ignas Simonaitis, 
Adolfas Maslauskas ir Jonas 
Zdanys. Visuotinio susirinkimo 
nariam pageidaujant, viešu bal
savimu išrinkta ta pati valdyba 
su mažu pakeitimu.

Klausimai ir sumanymai buvo 
kruopščiai ir rūpestingai spren
džiami. Marija Maslauskienė pa
siūlė apylinkei surinkti geras 
lietuviškas knygas ir jas paauko
ti miesto bibliotekai. Perskaity
tas lietuvių klubo laiškas, kuria
me prašo paskolos. Visuotinio su
sirinkimo nariai nutarė ją duo
ti ir pavedė apylinkės valdybai 
nuspręsti, kaip ją sutvarkyti.

Susirinkimas buvo darbingas, 
diskusijos praėjo be ginčų.

Pirmas valdybos posėdis
Pirmas valdybos posėdis įvy

ko balandžio 21 lietuvių klube. 
Perrinktieji nariai pasiliko savo 
pareigose: Steponas Zabulis — 
pirm., Vytautas Raškevičius — 
vicepirm., Danguolė Banevičie
nė — sekretorė, Henrikas Dap
kus — iždin., Birutė Zdanytė 
(JAV LJS pirm.) — apylinkės 
valdybos ryšininkė su PLJS ir 
anglų k. koresp., Marija Petraus
kienė — kultūriniam reikalam ir 
koresp., Alfonsas Dzikas — etni
niam reikalam.

Revizijos komisija: A. Šlioge
ris, V. Nenortas, A. Maslauskas, 
I. Simonaitis — narys (kandida
tas). Jaunimo sekcija: Ramunė 
Bernotaitė, Sigita Banevičiūtė ir 
Algirdas Raškys (pastarasis iš 
New Britain).

Šiame posėdyje sudarytas me
tinės veiklos planas. Birutė Zda
nytė pranešė apie įvykstančią 
demonstraciją rugsėjo 17 ar 24 
Washington, D.C., prieš Belgra
do konferenciją dėl žmogaus tei
sių išreikalavimo. Skatino LB 
prisidėti prie šio žygio.

Alfonsas Dzikas apibūdino 
svarbesniuosius etninius reika
lus. 1. Hartforde projektuojama 
įsteigti tautinių grupių pasirody
mus televizijoj. Numatoma tam M.P.

FATHER’S DAY GREETINGS
FATHER’S DAY GREETINGS 
SABINOS RESTAURANT 

OPEN 7 DAYŠ A WEEK 
FINEST OF CUISINE

36 Engle 36 ENGLE STREET 
ENGLEVVOOD, N.J.

FATHER’S DAY GREETINGS 
DANNY’S AUTO BODY INC. 
SPECIALIZING IN CORVETTES AND 

IMPORTS CLASSIC AND ANTIOUE CAR 
RESTORATIONS 

1035 HUDSON STREET UNION, N.J.
CALL (201) 964-3275

FATHER’S DAY GREETINGS 
CHARLIE A’S OUALITY 

MEAT MARKET
450 LIVINGSTON 
NORWOOD, N.J.

CALL 201 767-8263 
CHARLIE ARMONE

FATHER’S DAY GREETINGS
CUSTOM MOLD & TOOL 

COMPANY
PLASTIC MOLDS SPECIAL TOOLS 

88—C CANNONBALL ROAD 
POMPTON LAKĘS, N.J. 
PHONE (201) 835-9386

FATHER’S DAY GREETINGS 
PAPA DELICATESSEN 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
110 W00D AVENUE SOUTH 

LINDEN, N.J.
CALL 201 862-5396

FATHER’S DAY GREETINGS 
MISS J’S

43 PARK AVENUE, SUMMIT, NJ. 
WASH AND SETS PERMANENTS
CALL FOR APPOINTMENT 201 

273-5444
JOANN GISOLDI SENIOR CITIZENS 

DISCOUNTS 5 DAY A WEEK

FATHER’S DAY GREETINGS 
KEN REID PAINTING 

CONTRACTOR 
INSIDE & OUTSIDE 
22-19 77TH STREET 

ASTORIA
CALL AS 4-5066

FATHER’S DAY GREETINGS 
D & C AMOCO 

COMPLETE AUTOMOTIVE SERVICE 
ROAD SERVICE ANO TOWING 

525 HACKENSACK AVENUE 
RIVER F.DGE, N.J.
CALL 201 488-7440

FATHER’S DAY GREETINGS 
TOWN AUTO TOP 

COMPLETE AUTO UPHOLSTERY 
COMMERCIAL AND HOME BARS OUR 

SPECIALTY
78 OLD BLOOMF1ELD AVENUE 

PINEBROOK, N.J.
PHONE: (201) 575-9333

FATHER’S DAY GREETINGS 
CAMLOY LIOUORS 

COLD BEER WINES 
LIOUORS 

WE DELIVER FREE 
PHONE(201) 486-2699

FATHER’S DAY GREETINGS 
RODE’S ELECTRONIC SERVICE 

REPAIR TV RADIO STEREO SYSTEM 
S PE A KERS AND TAPĖ 

330 BLOOMFIELD AVENUE 
MOUNTCLAIR, NEW JERSEY 

PHONE 201 744-2750 
MR. ORLANDO RODRIGUES

FATHER’S DAY GREETINGS 
TUCKAHOE MOTORS 
ROUTE 50 TUCKAHOE, N.J. 

AUTOMATIC TRANSMISSION SERVICE 
COLLISION REPAIRS TOWING

PHONE (609) 628-2279 
MR. JOHN MAYBERRY

FATHER’S DAY GREETINGS 
FOWLERS AUTOMOTIVE SERVICE 

CENTER
2919 S. DELSEA DRIVE VINELAND, N.J. 

ALL WORK GUARANTEED COMPLETE MOTORS 
REBUILT AIR COND. ELECTRONIC TUNE UPS 

CALL 609 696-3740
MR. JOHN OR MR. JERRY

FATHER’S DAY GREETINGS 
1ST AUTO BODY

11 FIRST STREET 
BLOOMINGDALE, N.J. 

INSURANCE SPECIALIST ON FOREIGN & 
DOMESTIC CARS PHONE 201 838-6987

tikslui sudaryti lėšų. 2. Miesto 
majoro G. Athansono suma
nymu, greitu laiku etninių gru
pių tautiniai drabužiai bus išsta
tyti “Civic Center” vitrinose su 
jų apybraižomis. Lietuviai irgi 
padės išrinktą savo gražiausią 
tautinę eilutę.

Pirmasis posėdis, užtrukęs dvi 
valandas su viršum, praėjo dar
bingoj ir getoj nuotaikoj.

Kor.

Paminėta Motinos diena

Motinos diena gegužės 8 pra
dėta mišiomis. Klebonas kun. 
Juozas Matutis pasakė pamoks
lą, nuoširdžiai iškeldamas moti
nų nuopelnus ir jų didelį vaid
menį šeimose. Mišrus choras, 
vad. muz. Jurgio Petkaičio, gra
žiomis giesmėmis jaudino ne tik 
motinas, bet ir visus. Teko iš
girsti iš atvykusio jaunimo, ku
ris anksčiau čia gyveno, kad cho
ras gerai progresuoja.

Vėliau parapijos salėje moti
nos buvo sutiktos su marga
spalviais gvazdikėliais. LB pir
mininkas Steponas Zabulis pa
sveikino motinas ir svečius. Pro
gramai vadovauti pakvietė Ra
munę Bernotaitę. Ji, ištarusi ke
letą nuoširdžių sakinių, paprašė 
visus tylos minute prisiminti mi
rusias motinas, mūsų didvyrį 
Romą Kalantą ir t.t.

Prof. Vaidievutis Mantautas 
neilgai, bet giliomis mintimis ir 
vaizdingais posakiais prabilo į 
motinas ir svečius, kurių buvo 
pilna salė. Minėjime dalyvavo ir 
Švč. Trejybės parapijos klebo
nas kun. Juozas Matutis.

Programėlę atliko Švyturio 
mokyklos jaunimas, vadov. mok. 
Dalios Dzikienės. Didelis ir 
gražus būrys jaunimo džiugino 
visus tautiniais šokiais, eilėraš
čiais ir dainomis. Pirmąjį šokį 
Kepurinę pašoko mergaitės. To
liau buvo deklamacijos grupė
mis ir pavieniui. Programėlės ei
ga suderintai keitėsi. Pabaigoj 
tautiniai šokiai atlikti su daino
mis. Po šokių mergaičių ir ber
niukų būrelis dainavo: Ant kal
no gluosnys, Saulutė tekėjo, Šal- 
tyšius ir paskutinę dainą — Ant 
kalno mūrai . . . Dainas su gita
ros pritarimu puikiai palydėjo 
Paulius Bernotas.

Po jaukios programėlės ir kuk
lių vaišių visi su pakiliomis nuo
taikomis išsiskirstė į namus.

LB valdybos vardu nuoširdi 
padėka visiem, vienaip ar kitaip 
pagerbusiem mūsų mielas moti
nas.

SESELIŲ RĖMĖJŲ 
SEIMAS

Holland, Pa.

Šv. Kazimiero seserų rytinių 
kuopų rėmėjų seimas įvyko ba
landžio 24 Juozapo Marijos vi
loj, Holland, Pa.

Vienuolyno koplyčioj už gy
vus ir mirusius rėmėjus mišias 
aukojo vilos kapelionas kun. K. 
Širvaitis. Jis pamoksle primi
nė seserų nuveiktus darbus ir ra
gino jas remti ir toliau. Po mi
šių mokyklos kavinėj įvyko sei
mo pietūs.

Seimo posėdį po pietų mo
kyklos salėj atidarė rėmėjų pir
mininkė Marijona Setkowsky.

Maldą sukalbėjo kun. K. Šir
vaitis.

Valdybon išrinkta buv. pirmi
ninkė M. Setkowsky, viče- 
pirm. Betty Arrighy, sekr. Ona 
Jaskal. Rėmėjų dvasios vadas 
yra kun. V. Širvaitis, o rėmėjų 
vedėja — sesuo Catherine Ma- 
rie.

Posėdy buvo įteikti paliudy-

ST. PETERSBURG, FLA.

MOTINOS DIENA
Nors pavasarėjant daugelis jau 

išvyko į šiaurės kraštus, tačiau 
antrąjį gegužės sekmadienį, tra
dicinę Motinos dieną, didžiulė 
Lietuvių Klubo salė buvo pilna 
svečių.

Klubo vicepirmininkui Kl. Ju- 
gėlai pakvietus prel. J. Balkūną 
sukalbėti maldą, prelatas gies
mės žodžiais “Sveika, Marija, 
Motina Dievo” pasveikino dan
giškąją Motiną. Kartu ir visi 
dalyviai sustoję traukė tą žino
mą gegužės mėnesio giesmę.

Po skanių pietų programos 
vedėja A. Kamiene, pasveikinu
si susirinkusias motinas, prane
šė, kad programą atliks Floridos 
jaunimas. Tai yra staigmena 
tiem, kurie galvoja, kad Floridoj 
gyvena vien vyresnio amžiaus 
žmonės — pensininkai.

Kai šiaurėj lietuvių centruo
se lituanistinės mokyklos nyks
ta, St. Petersburge Lietuvių 
Bendruomenės pastangomis į- 
steigta A. Kamienės vadovauja
ma lituanistinė mokykla veikia 
jau visi metai. Ją lanko 22 mo
kiniai. Dalį jų tėvai atveža net 
iš Orlando — 80 mylių; tai Li- 
nartai, Grabnickai ir Gurinskai. 
Kalpokai atvažiuoja iš Tampos— 
20 mylių.

Lituanistinės mokyklos moki
niai dalyvavo ir šios šventės 
programoj. V. Grabnickaitė pa
skaitė rašinėlį “Geriausioji ma
ma”, A. Linartaitė padeklamavo 
A. Tyruolio eilėraštį “Mažytei 
žemei”, A. Gurinskaitė gražiai 
perteikė eilėraštį “Mamytei”. 
Pažymėtinai gražiai ir jautriai 
Linda Jurgėlaitė padeklamavo 
Sibiro tremtinės O. Lukauskai- 
tės eilėraštį. Septynios poros 
mokyklinio jaunimo gyvai ir 
nuotaikingai pašoko Kalvelį.

FATHER’S DAY GREETINGS
M & S SPORTING GOODS INC.

BASEBALL FOOTBALL BASKETBALL
SPALDING MACGREGOR RAWLINGS
SHOES CONVERSE ADIDAS TIGER PUMA 
HOCKEY JOFA SPORTSCRAFT INDOOR 

& OUTDOOR GAMĖS GOLF SKIING 
TENNIS TROPHIES PLAOUES AWARDS 
ENGRAVING DONE ON PREMISES 
CLOSTER DOCK RD CLOSTER 201

0542

ALL
280

767-

LLEVVELLYN EDISON 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
474 PROSPECT AVENUE 

WESTORANGE, NEW JERSEY

2300 WOODBRIDGE AVENUE 
EDISON, NEW JERSEY 08817 

(201) 985 1055

Lillion Musmanno 
TMmCMSBNT 

mai rėmėjom, kurios jau dau
gel metų pasišventusios dirba 
seselių labui. Buvo keliamas 
klausimas kaip būtų galima su
telkti daugiau rėmėjų. Rėmėjų 
pastangų, pasišventimo ir finan
sinės pagalbos dėka seselės gali 
išlaikyti savo labdaringas 
įstaigas.

Šv. Kazimiero seserys čia įsi
kūrė 1932. Jų vadovaujamą 
aukštesniąją mokyklą baigė 
šimtai studenčių, o Šv. Juozapo 
senelių prieglaudoj daugelis 
senelių uoliai globojami.

Seimas baigtas palaiminimu 
su Švč. Sakramentu.

Seselės reiškia padėką kuni
gam, rėmėjom, rėmėjam, drau
gijom, mokyklom ir visiem, ku
rie prisidėjo prie seimo sėkmės. 
Ypatinga padėka tiem, kurie 
atvyko iš tolimų kolonijų — 
Worcester, Mass., Baltimore, 
Md., Shenandoah, Pa., Phila- 
delphia, Pa. ir kitur. Išreikšda- 
mos savo dėkingumą, seselės 
Vilos koplyčioj prisimena savo 
brangius rėmėjus maldoj.

SMA

Kristina Grabnickaitė, busimoji 
muzikos studentė, puikiai pa
skambino: Tarantella — Cle- 
menti, Rachmaninovo preliudą 
Nr. 2 ir bis ui su variantais dai
nos melodiją “Nemunėli”. Ri
mas Karnius, 21 metų, bebaigiąs 
šį pavasarį muzikos studijas 
valstybiniame Gainesville 
universitete, pasirinkęs vokalinį 
meną, šioj šventėj gražiai atli
ko Amarilli Mia Be 11a — Cac- 
ceni, Mendelssohno rečitatyvą 
“Lord, God of Abraham” ir Šim
kaus “Oi kas”.

Pabaigoj visi programos daly
viai darniai padainavo “Močiu
te, motinėle”.

Programos parengimo dar
buose A. Kamienei talkino Alė 
Kalvaitytė-Velbasienė ir P. 
Armonas.

Klubo pirmininkas A. Karnius 
dėkojo šventės rengėjam ir pro
gramos atlikėjam, o publika savo 
dėkingumą išreiškė šiltais ploji
mais.

Vr. Klb.

SOVIETŲ 
MUITŲ 

REIKALU

Amerikos gyventojai, kurie 
yra siuntę savo artimiesiem do
vanų siuntinius į okupuotą Lie
tuvą, raginami pasiųsti doku
mentuotos medžiagos apie aukš
tus muitus kongreso sudarytam 
komitetui, COMMISSION ON 
SECURITY AND COOPERA- 
TION IN EUROPE, Congress 
of the United Statės, Washing- 
ton, D.C. 20515.

Pereitais metais JAV yra suda
rytas specialus komitetas, kurio 
tikslas daryti žygius, kad būtų 
panaikinti ar bent sumažinti 
muitai siunčiamom dovanom į 
Sovietų Sąjungos teritoriją ten 
gyvenantiem artimiesiem.

Savo ruožtu šis komitetas ko
vo 21 minėtai komisijai yra pa
siuntęs išsamų memorandumą, 
liečiantį aukštų muitų klausimą. 
Memorandume taip pat yra pa
brėžta, kad muitai ypatingai 
buvo keleriopai pakelti jau po 
Helsinkio deklaracijos pasirašy
mo.

Prie buvusios Fordo administ
racijos tik tiek buvo pasiekta, 
kad, vadovaujant tarptautinės 
teisės komisijos pirmininkui 
Joshua Eilberg (d. - Pa.), 50 
kongresmanų laiškais kreipėsi į 
valstybės sekretorių Kissingerį, 
reikalaudami, kad jis dėl aukštų 
muitų pareikštų protestą Sovie
tų ambasadoriui Dobryninui ir 
komunistų partijos sekretoriui 
Brežnevui.

K. Radvila

— Anglijos etninių grupių 
katalikų kunigų suvažiavime 
Londone lietuviam atstovavo 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. dr. J. Sakevi- 
čius, MIG, ir kun. dr. S. Matu
lis, MIC. Buvo svarstomi et
ninių grupių sielovados reikalai.

— “Mūsų Lietuva,” Brazilijos 
lietuvių savaitraštis, gegužės 29 
Šventė 1,500 numerio išleidimą.

Clevelande per Atvelykį Šv. Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioj lankėsi vysk. J.A. Hickey ir aukojo mišias. Iš k. kun. J. 
Čekavičius iš New Yorko, kleb. kun. B. Ivanauskas, vysk. J.A. 
Hickey ir jo asistentai. Nuotr. V. Bacevičiaus

LAWRENCE, MA

Pirmoji komunija
Gegužės pirmąją dieną, sek

madienį, Šv. Pranciškaus bažny
čioj per 8:30 vai. mišias 19 
tos mokyklos vaikučių priėmė 
pirmąją komuniją.

Mišias aukojo ir komuniją pa
dalijo parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Jansonis ir būsimas 
diakonas Albertas Blaževičius. 
Vaikučius pirmajai komunijai 
priruošė sesuo-mokytoja Julija 
Jučaitė.

Po mišių vyresniųjų skyrių 
mokinės suruošė procesiją su 
giesmėmis ir apvainikavo Dievo 
Motinos statulą.

Altoriuką statulai paruošė Ona 
Akstinaitė.

Parapijos klebonas kun. A. 
Jansonis dėl nesveikatos šią va
sarą išeina į pensiją.

J. Sk.

VISI į PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENĄ — 
P I K N I K Ą

Žadu dalyvauti lietuvių, 1947 m. atvykusių į Kanadą, 30- 1 
ties metų sukakčiai paminėti pobūvyje, kuris įvyks Lietuvių j 
namuose, 1573 Bloor St. West, Toronto, Ont., Kanadoj, j 
š.m. rugsėjo 3 d. 6 vai. vak.

Pavardė, vardas ..............................................................................

Gyv. vieta ..........................................................................................

........................................................Postai code ...............................

KENNEBUNKPORT, MAINE
1977 liepos 3
11 vai. Iškilmingos koncelebruotos šv. Mišios

Pamokslą sakys T. Bernard. Grauslys, OFM.
Per mišias gieda Šv. Kazimiero parapijos 
choras iš Brockton, Ma.

12 vai. Pietūs
4 vai. Meninė programa:

Tautiniai šokiai ansamblio “Sūkurys”, Brock
ton, Ma. Vadovas Vytautas Bruzgys. Administrato
rius Mikas Subaitis

Choras iš Brockton, Ma. Vadovas komp. J. Gai
delis. Pirmininkė Jūratė Aukštikalnienė.

NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME VISUS atsilankyti 
šiame lietuviškame sambūvyje, pailsėti atostogų 
krašte, pasidžiaugti Maine gražiąja gamta, pabūti su 
draugais ir pažįstamais, pamėginti savo laimę įvairiuose 
žaidimuose, paragauti lietuviškų valgių bei gėrimų.

Visi lietuviai, atvykę Kanadon 1947 metais 
(visais transportais ar pavieniui), yra kviečiami 
dalyvauti 30-ties metų atvykimo sukakčiai pami
nėti pobūvyje, kuris įvyks Toronto Lietuvių na
muose š.m. rugsėjo 3. Žemiau Įdedama atkarpa, 
kurią užpildžius prašoma iškirpti ir atsiųsti iki š.m. 
liepos 31 dienos.

ATS/Z?AŽ/A7A/O VAKARU/
RENGT/ KOMITETAS

Dalyvių skaičius:..................asmenys

Dalyvavimas vienam asmeniui 15 dol. Pakvietimai bus 
išsiuntinėjami gavus Jūsų anketą. Čekius arba Monev 
Orders rašyti ir siųsti iki š.m. liepos 31 dienos:

A.V. Rengti Komitetas
116 Van Dusen Blvd.
Toronto, Ont. Canada M8Z 3G7

CLEVELAND, OHIO

Trėmimų minėjimas

Birželio trėmimų minėjimas 
Clevelande įvyks birželio 19.

Sekmadienio sumos mišios 
abiejose parapijose bus aukoja
mos už nukankintus ir kenčian
čius kovoj už žmogaus teises ir 
tautos laisvę.

12 vai. po mišių minėjimas 
vyks Šv. Jurgio parapijos sa
lėj. Kalbą pasakys buvusi Sibi
ro kalinė, knygos “Pėdos mir
ties zonoje” autorė Elena Ju- 
ciūtė. Meninę programą atliks 
vyrų choras, vadovaujamas Ju
liaus Kazėno.

Visi Clevelando lietuviai ma
loniai kviečiami pamaldose ir 
minėjime gausiai dalyvauti. Or
ganizacijos prašomos dalyvauti 
su vėliavom ir palyda.

Minėjimą rengia Clevelando 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius.

j
i
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS 
KANADOJ 1978 METAIS

Jau prieš porą metų, tarpi
ninkaujant PLB valdybai, vyko 
pasitarimai tarp Kanados ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės val
dybų apie didesnių renginių, 
kurie iki šiol vykdavo JAV-ėse, 
ruošimą Kanadoj, talkinant abie
jų kraštų Lietuvių Bendruo
menėm. Pagaliau pernai buvo 
galutinai nutarta ruošti penktą
ją dainų šventę ir tuo pačiu 
Pasaulio LB seimą 1978 Toron
te, Kanadoj. 'Numatyta šventė 
įgavo dar platesnio pobūdžio 
ir buvo pavadinta Pasaulio Lie
tuvių Dienomis, kai Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
vadovybė po tiesioginių pasita
rimų su PLB valdyba nutarė 
prisidėti prie LB renginių, su- 
ruošdama pasaulio lietuvių jau
nimo sporto žaidynes.

Šiuo reikalu gegužės 21 To
ronte įvyko organizacinio komi
teto posėdis paruošiamiesiem 
darbam aptarti. Organizacinį ko
mitetą sudaro: Kanados LB 
pirm. J. Simanavičius, ŠALFASS 
pirm. P. Bemeckas, PLJS pirm. 
G. Juozapavičiūtė, kun. P. Ažu
balis, kun. J. Staškevičius, E. 
Čuplinskas, P. Daubaras, S. 
Dargis, muzikas S. Gailevičius, 
V. Ignaitis, E. Kudabienė, dr. 
Sungaila ir J. Vaičeliūnas. Į po
sėdį iš Chicagos buvo atvykęs 
PLB valdybos vicepirm. R. Kas
paras ir iš Baltimorės JAV LB 
kultūros tarybos pirm. J. Gaila.

Organizacinio komiteto posė
dy buvo aptarti įvairūs būsimųjų 
Pasaulio Lietuvių Dienų rengi
mo reikalai, bet ilgiausiai su
stota prie finansinių reikalų. Tai 
ypač aktualu Sporto Sąjungai, 
nes, norint sudaryti galimybę į 
žaidynes atvykti lietuviam spor
tininkam iš įvairių pasaulio kraš-

tų, šventės tiesioginių pajamų 
nepakaks. Jų nepakaks nė toli
mesnių vietovių chorų kelionių 
išlaidų palengvinimui. Į tai atsi
žvelgiant, buvo nutarta Pasaulio 
Lietuvių Dienų reikalu organi
zuoti aukų vajų Kanadoj ir 
JAV-ėse. Prie LB apylinkių, tal
kinant sporto klubam, bus suda
romi finansų telkimo komitetai, 
ir visos JAV-ėse ir Kanadoj su
rinktos aukos eis į bendrą or
ganizacinio komiteto kasą: PLB 
seimui, dainų šventei ir pasau
lio lietuvių jaunimo žaidynėm 
paremti.

JAV LB krašto valdyba jau yra 
davusi 2500 dol. ir Kanados LB 
paskyrusi 1500 dol. dainų šven
tės reikalam. Iš šių pajamų yra 
išleistas ir daugumai chorų iš
siuntinėtas penktosios dainų 
šventės repertuaras. Šiomis die
nomis iš spaudos išėjo ir jauni
mo dainų repertuaras, kuriame 
išspausdintos septynios dainos: 
Grąžinkit laisvę — B r. Budriū
no, Mūsų dienos — Viltenio, 
Vasara — J. Bertulio, Dainuo
janti jaunystė — J. Gaidelio, 
Vakarinė daina — St. Šimkaus ir 
dvi liaudies dainos — Oi, toli 
toli ir Tu mano motinėle.

Visi jaunimo chorai, norintieji 
dalyvauti penktojoj dainų šven
tėj, jau dabar turėtų registruo
tis Kanados LB krašto valdy
boj, ir jiem bus atsiųstas jauni
mo dainų repertuaras. Taip pat 
ir suaugusiųjų chorai, dar neuž
siregistravę ar negavę penkto
sios dainų šventės repertuaro, 
gali kreiptis į Kanados LB kraš
to valdybą: J.R. Simanavičius, 
175 Parkside Drive, Toronto, 
Ontario, Canada. Tel. (416) 
534-1274.

Juozas Gaila

V. BAKŠYS
NAUJA MUZIKINĖ JĖGA

Bostone, Jordan Hali salėj, 
balandžio 22 įvyko įdomus 
koncertas. The Nevv Eng
land Conservatory Prepara- 
tory School aštuoni rinktiniai 
mokiniai sudarė šio koncerto 
programą. Šeši pianistai, viena 
fleitistė ir vienas smuikininkas. 
Jų atlikti veikalai priklauso 
aukščiausiai sunkumo kategori
jai. Pianistai buvo palydimi jų 
mokytojų kitu fortepijonu.

Leon Gruenbaum skambino 
Kabalevskio Rapsodiją, Karen 
Harvey — Ravelio koncertą G 
dur, Bonnie Anderson — Men- 
delssohno koncertą G moli, 
Mark Yeager — Chopino kon
certą Nr. 1 E moli, Michael 
Arnovvitt — Beethoveno trečią 
koncertą E moli, smuikininkas 
Eric Pritchard — Mendelssohno 
koncertą E moli, fleitistė Alice 
Locke — Chaminade koncerti
ną. Visi jie skambino ar grojo 
tų veikalų tik vieną kurią dalį.

Ką gi skambino mūsų Vytas 
Bakšys? Nagi Franz Liszto kon
certo Nr. 1 Es dur pirmąją da
lį. Ir, be to, dar akomponavo 
smuikininkui Mendelsohno 
koncertą. Abiem atvejais jis pa
rodė ir subrendusią techniką, 
ir neeilinį muzikalumą. Ir tikrai 
būtų įdomu jį išgirsti savaran
kiame fortepijono rečitaly lie
tuviškoj aplinkoj.

Jau pati programa pasako apie 
šio koncerto lygį. Nekantriai 
lauksim progos išgirsti Vytą 
Bakšį abiejuose rečitaliuose. Ti
kėkim, kad ilgai laukti neteks.

Izidorius Vasyliūnas

V

RAMOVĖS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

CHICAGO, ILL.

Buvo tikra staigmena išgirsti 
niekada negirdėtą subrendusį 
lietuvį pianistą. Vytui Bakšiui 
dar tik 17 metų.

Bet dar didesnę staigmeną 
patyriau po koncerto. Susitikęs 
Vyto motiną ir jo seserį, suži
nojau, kad rytojaus dieną bus jo 
violončelės rečitalis mažojoj Jor
dan Hali salėj. Gaila, darbo die
na neleido to rečitalio išgirsti. 
Paprašiau bent atsiųsti progra
mą. Ji tokia: J.C. Bacho koncer
tas C moli, Mendelssohno So
nata Nr. 2 D dur, Haydno kon
certo C dur vieną'dalis Mo
derato ir Beethoveno Sonata Op. 
5 Nr. 2. Jam akomponavo 
Assisting Artist Eilėn Polansky. 
Jo koncertas pristatomas kaip 
Senior Violoncello Recital.

Lietuviam kunigam suorganizuotų rekolekcijų dalyviai. Iš k. I-oj eilėj — A.~___ ____  __ _____________ ________ __ ,___  __ Račkaus
kas, J. Gurinskas, L. Budreckas^ G. Kijauskas, SJ (rekolekcijų vedėjas), prel. P. Ju
ras, P .A.; Il-oj eilėj — J. Pakalniškis, J. Matutis, J. Ruokis. K. Pugevičius, dr. Z. 
Smilga, V. Dabušis; IlI-oj eilėj — V. Pikturna, dr. M. Cyvas, V. Martinkus, J. 
Griganavičius, K. Sakalauskas, dr. K. Gečys, V. Karaveckas; IV-oj eilėj — dr. J. Gra- 

bys, K. Balčys, J. Tautkus, S. Yla, J. Steponaitis, J. Aleksiūnas.

BŪSIMO KUNIGO KELIAS

Philadelphia, Pa.

— Dr. S.A. Bačkis, dr. A. Din- 
bergs ir E. Jaakson, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos diplomatiniai 
atstovai JAV-bėse birželio 7 
buvo priimti John A. Armitage, 
Deputy Assistant Secretary of 
Statė Europos reikalam Vals
tybės departamente. Atstovai 
buvo prašę to pasimatymo ry
šium su birželio 15 įvykstančia 
Belgrado konferencija, kur po
sėdžiaus delegatai valstybių, 
pasirašiusių Europos Saugumo 
ir koope ravimo konferencijos 
Helsinky susitarimus. Pasimaty
mo metu buvo kalbėta reikalais, 
liečiančiais Baltijos kraštus, ir ta 
proga atstovai įteikė atitinkamas

Gegužės 28-29 įvyko LKVS 
Ramovės skyrių atstovų suva
žiavimas, kuris yra vyriausias 
šios organizacijos šeimininkas. 
Svarbiausi šio suvažiavimo tiks
lai — peržvelgti praeities dar
bus, išrinkti ateinantiem trejiem 
metam centrinius vadovau
jamuosius organus ir nustatyti 
ateities veiklos planą.

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
gegužės 15 įvyko ateitininkų 
sendraugių susirinkimas. Jame 
kalbėjo Kenneth Kazimieras 
Stevvart, ką tik įšventintas dia
konas. Gana sklandžia lietuvių 
kalba jis nusakė kaip pajuto pa
šaukimą kunigystėn, apibūdino 
dvasinio luomo reikšmę ir dar
bą Kristaus vynuogyne.

Po diakono kalbos kilę klausi
mai sukosi ne tiek apie iškeltas 
problemas, bet apie jo įdomų 
gyvenimą. .....................

K. Stevvart gimė mišrioj šei
moj. Jo motina su tėvais atva
žiavo iš Lietuvos, o tėvas — ka
rališku krauju besididžiuojąs 
skotas. Būsimam vyrui reika
laujant, prieš vedybas jo motina 
perėjo į anglikonų tikybą. Kazi
mieras ir jo sesuo taip pat buvo 
pakrikštyti anglikonais. 1967, 
Kazimieras, būdamas 15 m. am
žiaus, pajuto patraukimą būti 
anglikonų kunigu. Abu tėvai į 
sūnaus siekimą žiūrėjo skeptiš
kai.

Trejus metus ruošėsi dva
sininko luomui. Bestudijuoda
mas bažnytinę istoriją, Kazimie
ras labai susidomi katalikų Baž
nyčia, 1970 tampa jos nariu ir į-

stoja į kunigų seminariją. Šei
moj įvyksta kažkos lūžis — tė
vas sūnaus žygiui ne tik nesi
priešina, bet, laikui bėgant, pra
deda juo net didžiuotis. Po trejų 
metų pusiau slapta abu tėvai pri
ima katalikybę.

Po 7 metų studijų, gegužės 
14 Šv. Karolio Borromeo semi
narijoj, Pa., Kazimieras buvo į- 
šventintas diakonu. Jau turi ba
kalauro laipsnį iš filosofijos ir 
yra baigęs studijas magistro 
laipsniui įsigyti. Kunigystės 
šventimus priims ateinančių 
metų gegužės mėn. Iki to laiko 
diakonas keliose parapijose su
sipažins su pastoraciniu darbu.

Kazimiero gyvenimas įdomus 
ir tautiniu atžvilgiu. Motina — 
didelė patriotė, o tėvas — už
sispyręs skotas. Kazimierui di
delės įtakos darė savo dainomis, 
pasakojimais apie Lietuvą se
neliai iŠ motinos pusės. Kadangi 
šeimoj kalbama angliškai, beau
gantis Kazimieras nedaug te
turėjo progų išmokti lietuviškai.

Įstojus į katalikų kunigų semi
nariją, pas Kazimierą atgyja stip
rus lietuviškas jausmas. 1974,

padedamas mokytojos Marijos 
Vasienės, pradeda lietuvių kal
bos studijas, kurias tebetęsia. 
Kazimieras po truputį rašo į lie
tuviškus laikraščius ir gana pla
čiai reiškiasi amerikietiškoj 
spaudoj. Ne taip seniai Kazimie
ras lietuviškai pasakė patriotinę 
kalbą vyčių susirinkime. Jos at
garsiai plačiai nuskambėjo. Ka
zimieras norėtų dirbti lietuviš
koj parapijoj, turinčioj tautinę 
mokyklą.

Sendraugių skyriaus pirmi
ninkė Genovaitė Mačiūnienė 
naujam diakonui įteikė su gra
žiu įrašu bei narių parašais J. 
Girniaus parašytą knygą — Pra
nas Dovydaitis.

Einamuose .reikaluose buvo 
išrinkti atstovai į Clevelande 
įvyksiantį IX-ąjį ateitininkų 
kongresą: Kazys Razgaitis, 
Edmundas bei Anastazija Bin
kiai ir Genovaitė Miciūnienė. 
Antrininkai: Teresė Gečienė ir 
Vytautas Volertas.

Nariai apsidėjo vienkartiniu 
mokesčiu, už kurį bus nupirkta 
viena akcija Lietuvių namų 
bendrovėj. Į skyrių įstojo nauja 
narė — Ona Kreivėnienė.

Susirinkimui pirmininkavo K. 
Čikotas, sekretoriavo — Alb. 
Lukienė. B.V.

— Vysk. Vincentas Brizgys, 
birželio 5 minėjęs 50 metų 
kunigystės sukaktį, sulaukė la
bai malonaus sveikinimo iš Šv. 
Tėvo Pauliaus VI ir Chicagos 
ordinaro kardinolo J. Cody. 
Abiejuose sveikinimuose prisi
menami ir lietuviai bei kenčian
ti lietuvių tauta.

— Generolas Kazys Musteikis, 
paskutinis nepriklausomos Lie
tuvos krašto apsaugos ministeris, 
birželio 6 mirė Chicagoj. Ve
lionis buvo gimęs 1894 lapkri
čio 22 Stučių kaime, Utenos 
apskr. Karo mokyklą baigė 1915 
Orienbaume. Buvo Lietuvos ka

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

riuomenės savanoris, ėjo įvairias 
pareigas ir dalyvavo nepriklau
somybės kovose.

— Dr. B. Nemickui ir Lietu
vių žmogaus teisių komisijai 
yra skubiai reikalingos žinios: 
kas ir kada yra prašę leidimo iš
važiuoti iš okupuotos Lietuvos 
arba trėmimo vietų pas kitus 
savo šeimos narius, gyvenan
čius laisvuose Vakaruose? 2. kas 
ir kada prašė, bet negavo leidi
mo aplankyti savo artimuosius 
laisvuose Vakaruose arba at
virkščiai? Žinias siųsti adresu: 
VLIKas, 29 West 57th St., 
New York, N.Y. 10019. (E)

— Rima Janulevičiūtė, žurna
listikos studentė iš Chicagos, 
birželio 6 pradėjo dirbti Vlike. 
Tai jau tradicija virtusi prakti
ka — vasarą jaunimui sudaro
mos sąlygos dirbti Vlike. 1975 
dirbo Viktoras Nakas, 1976 — 
Algirdas Avižienis. (E)

— “National Catholic Regis- 
ter” savaitrašty birželio 12 yra 
išspausdintas kun. Kazimiero 
Pugevičiaus brandus straipsnis 
apie katalikų persekiojimus oku
puotoj Lietuvoj, apie kunigų i 
niekinimą ir vartojamas priemo
nes jiem pažeminti. Cituojama 
“L.K.B. Kronika”.

Centro valdybai, kontrolės ko
misijai ir garbės teismui pada
rius pranešimus, buvo renkami 
centriniai organai. Į centro val
dybą išrinkti septyni ramovėnai 
iš Clevelando, į kontrolės komi
siją — trys iš Detroito, į garbės 
teismą — trys iš Nevv Yorko. 
Pažymėtina, kad beveik visi iš
rinktieji yra ryškūs ramovėnų 
veikėjai.

Ilgiausiai sustojus prie Ramo
vės statuto papildymų ir pakei
timų, palikta rinktajai statuto ko
misijai gautus pasiūlymus su
grupuoti, aiškiai aptarti, spaus
dinimui paruoštųjų galutinį pro-

" i—1.»

jektą perduoti centro valdybai 
patikrinti ir, esant reikalui, pa
taisyti, patvirtintus išspausdinti 
ir išsiuntinėti skyriams vado
vautis. Darbas nelengvas, reika
laująs giliai įžvelgti ne tik da
bartį, bet ir ateitį. Gyvenimo 
praktika parodė, kad skubus ir 
neprityrusių asmenų darbas su
kelia nemaža neaiškumų, dėl to 
susidaro nereikalingų ginčų, aiš
kinimosi ir nuostolių. Linkime 
dirbantiem geriausios, sėkmės.

Gairių nustatymas paliktas 
naujai išrinktiem vadovaujamle
siem organam.

Dviejų dienų visų atstovų 
aktyvus dalyvavimas svarsty- 
bose davė gerų vaisių. Naujiem 
pareigūnam linkėtina ištvermės 
ir darnios veiklos.

Dalyvis

1977 GINTARAS TOUR
VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 25 — spalio 3 $942.00

2 naktys Maskvoj, 6 dienos Vilniuj su dienos ekskursija į Kauną. 
Kainon įskaitoma: kelionė lėktuvu ekonominėj klasėj GIT (šios 
kainos įsigalioja 1977 balandžio 1), visi dokumentai ir viza, pirmos 
klasės viešbučiai, du kambary, trysvalgiai kasdien, miestų apžiū
rėjimas, bagažo pernešimas.

Maža grupė — dėl rezervacijų kreiptis: 
PETRAS LASAUSKAS 

KOBASNIUK TRAVEL INC.
157 SECOND AVENUE 

NEVY YORK, N.Y. 10003 
(212) 254-8770 (201) 761-5472

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

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

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

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

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ......
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas ..................
Geresnis nertinis ..................................................
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono .... 
Tlghts .......................................................................
Vilnonė medžiaga suknelei ................................
Crimpleno medžiaga suknelei ...........................
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 
Nailono 
Nailono 
Geresni 
Vilnonė
Lietsargis telescopic ...........................................
Angliška vilnonė labai gera eilutei medžiaga 
Geresnės rūšies medžiaga eilutei ..................
Geresnės rūšies riiedžiaga eilutei ..................

apatinis ... 
marškiniai 
marškiniai 
skarelė ....

$80.00
40.00
27.00
32.00

3.00
3.50

24.00
18.00
30.00
10.00
11.00
15.00
11.00
12.00
50.00
60.00
75.00

— Sol. Praurimė Ragienė, 
kviečiama Vakarų Vokietijos 
Moterų klubų federacijos, birže
lio mėnesį koncertuos Vokieti
jos lietuviam. Pirmas koncertas 
įvyks birželio 18 Hamburge.

— Dr. Antano Klimo paskai
tos Medellino lietuviams vyko 
dvi dienas iš eilės, t.y. gegužės 
23-24. Profesoriaus klausėsi tarp 
12 ir 15 asmenų kas dieną. Šios 
mažytės lietuvių kolonijos susi
domėjimą paskaitomis reikia lai
kyti reikšmingu, nes tai apie 25 
procentai visos kolonijos. Dr. 
Klimas į Buenos Aires išvyko 
geg. 25 ir dar tą patį vakarą 
buvo Argentinoje. Čia paskaitos 
prasidėjo gegužės 27. Iš Argen
tinos į Urugvajų dr. Klimas iš
vyko birželio 1. (PLB inf.)

Kun. Petras Urbaitis, salezie
tis, gegužės 25 atplaukė iš Ro
mos į Sao Paulo. Tą pačią die
ną atskrido ir kun. Petras Ruk- 
šys. Abu talkins saleziečiam tė
vam Pranui Gavėnui ir Stasiui 
Šileikai, aptarnaujant Brazilijos 

lietuvius

Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 
persiuntimo Išlaidom.

Sudaromo testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiamo palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LA NE, BROMLEY, KENT
TEL. 01 739 8734 ENGLAND

— Penktąją baltiečių sporto 
šventę balandžio 25-27 Mel- 
boume surengė jungtinis baltie
čių komitetas, vadovaujamas 
Melboumo “Varpo” sporto klu
bo pirm. R. Ragausko. Oficialiai 
Šventę atidarė Australijos parla
mento pirm. B. Snedden, 
džiaugdamasis baltiečių vienin
gumu ir svariu jų įnašu į Aust
ralijos gyvenimą. Krepšiny stip
riausi buvo lietuviai. Tinkliny 
nesulaukta tokios sėkmės.

f
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DARBININKUI 
PAREMTI

O ŠACHMATAI
k* ♦r*!

AUKOJO
Darbininko skaitytojai, pri- 

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

20 dol. — J. Valys, Hebron, 
Conn.

15 dol. — I. Tumas, Reseda, 
Calif.

Po 10 dol. — S. Zaveckas, 
Jamaica, N.Y., V. Kazlauskas, 
Flushing, N.Y., A.H. Bajalis, Los 
Angeles, Calif., dr. A. Savičiū- 
nas, Akron, Ohio, A. Jokūbaitis, 
Hillside, N.J.

Po 8 dol. — T. Paknys, Brook
lyn, N.Y., F. Andriūnas, Wyn- 
cote, Pa., V. Budininkas, Wood- 
haven, N.Y., J. Girdzevičius, Ca
nada, J. Kiaunė, Jamaica, N.Y.,
P. Montvila, Woodhaven, N.Y7 
dr. S. Petrauskas, Elizabeth,
N.J., L. Tiškus, Cleanvater, Fla., 
A. Tumas, Reseda, Calif., kun. 
T. Palis, Pittsburg, Calif., V. 
Skladaitis, Waterbury, Conn., B. 
Graužinis, Los Angeles, Calif.,
M. Mikolaitis, Cherry Hill, N.J., 
J. Žilius, E. Windsor, N.J., B. 
AndraSiūnas, Mihvaukee, Wisc., 
A. Balsys, Kensington, Md.

7 dol. — V. Ruginis, Nevv 
York, N.Y.

Po 6 dol. — A. Vakselis, Rich
mond Hill, N.Y., A. Milaševi
čius, Hollis, N.Y.

Po 6 dol. — dr. H. Montvila, 
Bayside, N.Y., T.K. Jasaitis, 
Great Neck, N.Y.

Po 5 dol. — P. Seniūnas, 
Chicago, 111., V. Vaičiulis, 
Woodhaven, N.Y., V. Saimiųin- 
kas, E. Hartford, Conn., H. V. 
Kulber, Brooklyn, N.Y., W. Si- 
das, Richmond Hill, N.Y., S. Ju
čas, Hot Springs, Ark., J. Ža- 
deikis, Chicago, 111., dr. A. Vi- 
leita, Starrucca, Pa., P. Gaigalas, 
Timmins, Ont., Canada, V. Pau
lius, Allendale, N.J.

Po 4 dol. — W. Butch, Home- 
stead, Pa., E. Pūrelis, Holly- 
wood, Fla., F. Prekeris, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., Ch. Daili- 
dėnas, St. Petersburg, Fla., M. 
Grigoravičius, Belleville, 111.

Po 3 dol. — M. Liulevičie- 
nė, Chicago, III., A. Melaika, 
Athol, Mass., A. Skėrys, Wood- 
haven, N.Y., L. Davidonis, At
hol, Mass., J.P. Staniškis, Bal
timore, Md., J. Baužys, Chica
go, 111., U. Vameckas, Los An
geles, Calif., E. Valiukonienė, 
So. Boston, Mass., T. Aleksoms, 
Braintree, Mass., A. Razutis, 
Los Angeles, Calif., kun. Z. 
Smilga, Middletovvn, Conn., A. 
Kepalaitė, Nevv York, N.Y., A. 
Kersanske, Brockton, Mass., J. 
Kasauskas, Linden, N.J., A. Dis- 
kėnas, Mayvvood, N.J., J. Kaza
kevičius, Maspeth, N.Y., J. Kara
liūnas, Hamilton, Ont., Canada, 
J. Bruzauskas, Ansonia, Conn., 
Lithuanian Citizen Club, Mas
peth, N.Y., Jesuit Fathers, Mont
real, Que., Canada, P. Gražu
lis, \Vorcester, Mass., H. Mis- 
liauskas, Media, Pa., V. Palu
binskas, Cleveland, Ohio, N. 
Bajoras, Pittston, Pa., J. Kviestys, 
Dayton, Ohio, A. Sheputis, 
VVoodhaven, N.Y., S. Rūkštelė, 
Richmond Hill, N.Y., A. Miš
kinis, Pittston, Pa., J.A. Starėnas,
E. Long Meadovv, Mass., T. Vai
nauskas, Hamilton, Ont., Cana
da, dr. J. Sungaila, Toronto, Ont. 
Canada, A. Danta, Bethayres 
Huntingdon Valley, Pa., S. No
vickis, San Francisco, Calif., R. 
Dzek, Bristol. TN, F. Sprindys, 
Franklin Sąuare, N.Y., K. Kul- 
pa, Huntsville, Alab., V. Žukas, 
Great Neck, N.Y., Prel. J. Ne- 
verauskas, Shenandoah, Pa., V. 
Sakas, Hamilton, Ont., Canada, 
kun. V. Palubinskas, Santa Mo
nica, Calif., A. Kepenis, 
Pompton Lakęs, N.J., V. Gintau
tas, Mountaindale, N.Y., J. Vaiz-

Veda Kazys Merkis

Pasaulio meisteris A. Karpo
vas laimėjo Las Palmas tarptau
tinį turnyrą Ispanijoj, surinkęs
13.5 tš. iš 15 galimų (tris ly
giomis sužaidė), Larsen (Dan.) 
11, Timman (Oln.) 10.5, buv. 
pasaulio meisteris M. Talis, 
amerikietis Walter Brovvne ir 
kubietis Enandes, visi po 9 taš
kus. Iš viso 16 dalyvių.

Olandijos šachmatų pirmeny
bes Leeuvverdene laimėjo pasi
traukęs iš Sov. S. dm Korčno- 
jus, laimėdamas 11 partijų ir dvi 
sužaidęs lygiomis. Jis surinko 12 
tš., Donner, Timman po 8.5, 
Langvveg 7 tš. Rungėsi 14 vyrų.

Netoli Maskvos (Balašicho m.) 
įvykusį tarptautinį turnyrą lai
mėjo Rytų Vokietijos dm Rainer 
Knaak, pelnęs 9 tš. iš 13 gali
mų, tm B. Ivanovic (Jgs.) 8.5, 
dm Makaryčev (Sov.) 8, I. Vat- 
nykov (Sov.) ir A. Lanč (Čks.) 
po 7.5 tš., bulgaras tm Pejev ir 
sovietų dm Cholmov po 7 tš. 
Tryliktu baigė Lenkijos tm J. 
Bednarski su 4.5 taško.

Moterų pasaulio pretenden
čių dvikovoj bulgarė Lemačko 
laimėjo devintąją partiją prieš 
sovietų atstovę Achmylovskają 
ir dabar pirmauja 5-4.

Nauja anglų žvaigždė. Vie
nuolikmetis Riner Smith iš 

genis, E. Northporth, N.Y., K. 
Norvilą, Brooklyn, N.Y., V. Auš
rotas, Weston, Ont., Canada, B. 
Paliulionis, Cicero, III., A. Ig^ 
naitis, Brooklyn, N.Y., kun. W. 
VVolkovich, Hudson, Mass., V. 
Čečeta, Nevv York, N.Y., C. Lau
kaitis, Baltimore, Md., V. Čy- 
vas, Cleveland, Ohio, dr. B. Co- 
valesky, Dover, N.J. R. Vaškys, 
Vergennes, VA, P. Juknys, 
Brooklyn, N.Y., A. Rugys, Pa
terson, N.J., D. Pranckevičius, 
Hollis, N.Y., A. Bendžius, Phila
delphia, Pa., dr. D.S. Harmon, 
Falls Church, Va., P. Sejonas, 
Cleveland, Ohio, J. Blaževičius, 
Woodhaven, N.Y., A. J. Rygelis, 
Kinnelon, N.J., K. Miklas, Plain- 
view, N.Y., V. Labutis, Rich
mond Hill, N.Y., T. Gedvilas, 
Worcester, Mass., B. Spūdis, 
VVoodhaven, N.Y., A. Plečkaitis, 
Cleveland, Ohio, J. McGovvan, 
Clarks Summit, Pa., J. Puodžiū
nas, Philadelphia, Pa., B. Ne
mickas, Jericho, N.Y., J. Alekna, 
Elmont, N.Y., M. Dirmantas, 
Glen Cove, N.Y., V. Simanavi
čius, Chicago, III., J. Kowrak, 
Philadelphia, Pa., kun. J. Ange
laitis, Cleveland, Ohio, S. Eiva, 
Brockton, Mass., J. Roland, San 
Francisco, Calif., A. Norkus, 
Philadelphia, Pa., B. Markevi
čius, Worcester, Mass.

Po 2 dol. — S. Steckis, Bell- 
more, N.Y., V. Radikas, War- 
rington, Pa., A. Nakutis, St. Pe
tersburg, Fla., S. Bakutis, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. J. 
Gricius, Pennsauken, N.J., M. 
Eizerytė, Montreal, Que., 
Canada, V. Budris, Elizabeth,
N.J., A. Audronis, Los Angeles, 
Calif., A. Zupka, VVaterbury, 
Conn., O. Šarkauskas, Worces- 
ter, Mass., J. Viesulas, Glehside, 
Pa., A. Diržys, Brooklyn, N.Y., 
H. Trucilauskas, Hawthorne,
N.J., J. Kralikauskas, Islington, 
Ont., Canada, P. Bakūnas, Ro- 
chester, N.Y., A. Čepulis, Phi
ladelphia, Pa.

Po 1 dol. — M. Gavelis, N. 
Andover, Mass., dr. M. Žyman
tienė, New York, N.Y., B. Vasa
ris, Duxbury, Mass., B. Gir
žadas, Brooklyn, N.Y., E. Stanu- 
lis, Lawrence, Mass., A. Zabela, 
Jersey City, N.J., F. Valinskas, 
Wisc Delis, Wisc., M. Pieri, 
Mt. Carmel, Pa., A.M. Mankus, 
VVhiting, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Manchester miesto iškovojo tei
sę dalyvauti Anglijos šachmatų 
pirmenybėse. Jis įveikė Irlan- 
dijos čempijoną A. Ludgate, 
Anglijos Šiaurės Vakarų zonos 
varžybose. Šachmatais žaidžia 
nuo 6 metų amžiaus. Prieš porą 
metų jis remizavo su Vengrijos 
dm Portisch, šio duotam simul
tane. Žurnalistai iškelia jaunojo 
R. Smith gabumus, primindami, 
kad 12-metis Capablanca lai
mėjo Kubos pirmenybes, o 14- 
metis Bobby Fischer — JAV p- 
bes ir vėliau abu tapo pasaulio 
meisteriais.

Boylston CC turnyrą Bostone 
laimėjo meisteris Chase su eks
pertu Hillery, abu surinkę po
4.5 tš. Lietuvių Š. klubo žaidi- 
kai Ričardas Grauslys Ir Jurgis 
Zoza pelnė po 2.5 tš., o pen
kiolikmetis Ramūnas Ivaška 
pusantro taško, vienok jis pasi
žymėjo, sulošęs ilgiausią turny
ro partiją, kuri užtruko arti še
šių valandų. Ramūnas ją laimė
jo, įveikdamas stipresnį ir dau
giau patyrusį varžovą.

Chess Horizons (Mass. 
Chess Ass’n organas), June 77, 
žymėtinų turnyrų skiltyje įtalpi
no 1951 Massachusetts pirme
nybių lentelę: 1. E. Undenvood
4.5 tš. 2. C. Heising 4 3-6. 
Fred Keller, Kazys Škėma, Har- 
low Daly ir Kazys Merkis po 3.5 
tš. K. Škėma įveikė Heišingą ir 
Merkį, o Merkis — buv. N. Ang
lijos ir Massachusetts meisterį 
H. Daly, ir su Mass. meisteriu 
Kelleriu sulošė lygiomis. Škė
ma—1950-51 Bostono meisteris.

SPORTAS
Vidurio Vakarų apygardos lauko 

teniso pirmenybės
Birželio 25-26 Chicagoj, Mar- 

ąuette Parko aikštėse (67 ir St. 
Louis) įvyks Vid. Vakarų sporto 
apygardos lauko teniso pir
menybės. Pirmą kartą jos bus 
“open”, t.y. atviros visiem Ame
rikos ir Kanados lietuvių tenisi
ninkam. Jos vyks šiose klasėse: 
vyrų A ir B, moterų A ir B, 
senjorų virš 45 m. amžiaus, jau
nių ir mergaičių žemiau 18 
m. amžiaus ir vyrų bei moterų 
dvejetai.

Šios pirmenybės vėl pavestos 
organizuoti Chicagos lietuvių 
teniso klubui, kurio pereitų me
tu pirmas bandymas praėjo la
bai sėkmingai, sutraukęs net 70 
žaidėjų. Registruotis iki birže
lio 23 pas Česių Žilionį, 40 Sur- 
rey Hill Dr., Palos Heights, 111., 
60463. Mokestis: vienetui 2 dol., 
dvejetui 2 dol. porai ir jauniam 
1 dol. Laimėtojam bus skiria
mos dovanos.

Pereitų metų laimėtojas Ste
pas Solys iš Toledo šiemet, atro
do, turės rimto pasipriešinimo 
ne tik iš finalisto Vyt. Smeto
nos, bet ir A. Kolio iš Chica
gos, o taip pat ir žaidėjų iš 
Rytų bei Kanados sporto apy
gardų.

Misevičius krepšinio 
stovykloj.

Gauta žinių, kad Toronto 
sporto klubo Vyčio ruošiamoj 
stovykloj vienas iš krepšinio in
struktorių bus nevvyorkietis Ro
bertas Misevičius, šiuo metu 
Providence College, pirmos ko
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A PROGRAM FOR
Secure Living

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

MADISON HOUSE
—■■■ n The Presbyterian Home ™

$

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

Come See For Yourself

Mr. Conldin, Administrator
(609) 344-8191

123 S. Illinois Avė., Ari. City, N.J. 08401 |

mandos žaidėjas. Tai jau antras 
Nevv Yorko LA Klubo, 1974 
metų vyrų krepšinio meisterio, 
komandos dalyvis pakviestas 
Vyčio stovyklos instruktorium. 
Kitas yra Pat Torney, dabarti
nis LAK krepšinio treneris, 
krepšinio stovykloj dirbąs jau 
treti metai. Stovykla įvyks Kana
doj, New Wasaga Beach, rug
piūčio 13-27. Dėl informacijų 
skambinti Pr. Gvildžiui, 212 356- 
7871.

PADĖKA
Balandžio 29, 30 ir gegužės 

1 įvykusios 27-tosios ŠALFASS 
sporto žaidynės dar kartą įrodė, 
kad geri norai ir sukauptos pa
stangos nugali didžiausias kliū
tis ir atlieka sunkiausius darbus. 
Žaidynių organizacinis ir varžy- 
binis komitetas turėjo didelius 
uždavinius, kurių be pagalbi
ninkų jokiu būdu nebūtų galėjęs 
atlikti. Pagal Chicagos lietuvių 
dienraštį, “žaidynės buvo pui
kiai suorganizuotos, niekas ne
buvo pamiršta ir visur matėsi 
organizatorių ranka ir širdis”.

Už pagalbos ranką ir gerą lie
tuvišką širdį žaidynių rengimo 
komitetai nuoširdžiai dėkoja 
savo talkininkam. Pirmiausia 
šeimininkėm, kuriom vadovavo 
Irena Alksninienė, Danutė Biru- 
tienė, Ina Gvildienė ir Pajau- j 
ta Ivašauskienė. Šeimininkių ir ’ 
maisto tiekimo kadrą sudarė B. 
Ašebergienė, Danguolė Biru- 1 
tienė, G. Janušienė, Vida Jan- I 
kauskienė, Ina Jasaitienė, Lisa j 
Galinienė, R. Gudaitienė, A. Ka- < 
tinienė, G. Kudžmienė, G. Kul- Į 
pienė, Ema Milukienė, Alvitą 
Ruokis, R. Strazdienė ir I. Vil- 
galienė. Jom taip pat padėjo L. 
Birutytė, E. Liogienė, M. Matu- * 
laitytė, Lilė Milukienė, D. Sal- ! 
daitytė, J. Snieškienė ir J. Vy- į 
tuvienė. Namie keptus pyragus | 
padovanojo A. Katinienė, G. į 
Kulpienė, R. Miklienė, L. Milu- | 
kienė, R. Strazdienė, I. Šim- j 
kienė ir G. Šimukonienė.

Ištroškusius prie baro gėri
mais aptarnavo E. Liogys, V. Na- ’ 
ronis ir L, Vaitkevičius.

Sportininkus į sales ir į vieš- I 
bučius važinėjo Kazys Butkus, ( 
A. Mičiulis ir L. Vaitkevičius.

Aukas prie salių įėjimo kant
riai rinko Viktorija Galinienė, 
D. Grajauskienė, E. Liogienė, 
D. Mikulskytė, T. Skobeikienė 
ir J. Vytuvienė.

Tvarką žaidynių salėse ir pa
rengimo metu prižiūrėjo V. 
Alksninis, Č. Ašebergas, A. Čes- 
navičius, V. Galinis, V. Kulpa, 
S. Liogys, A. Mičiulis, V. Naro- 
nis, V. Rauba, R. Šileikis, K. 
Skobeika, V. Steponis, J. Vai
nius ir K. Vainius.

Žaidynėm sklandžiai pravesti . 
taip pat reikėjo atlikti daug pa
ruošiamųjų ir vykdomųjų darbų. 
Čia varžybinio komiteto prie
žiūroj nuoširdžiai darbavosi V. 
Bandžiukas, V. Baukys, J. Biru
tis, S. Birutis, V. Duoba, J. Gali
nis, Paulius Gvildys, James Hat- 
tenbach, L. Juozapavičius, R. 
Kezys, L. Kudžma, Ant. Mičiu-

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

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

i 
i

NO WORRIES:
• about having your sav- 
ings used up by an unex- 
pocted health emergency
• the diffkuhy and expense 
of home care and repairs
• about living alone and 
feeling insecuro. 

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

mediafe care rosidents

lis, Arūnas Mičiulis, J. Norkus 
(iš Toronto), V. Pileika, P. Šilba
joris, R. Šilbajoris, R. Šileikis, 
Irena Šimkienė, R. Šimkus, Alb. 
Strazdis, L. Strazdis ir Š. Zikaras.

Ypatinga padėka tenka šokių 
vakaro metu surengtos loterijos 
organizatorei dr. Janinai Snieš- 
kienei už jos padovanotą gėry
bių krepšį ir menininkam dr. 
Marijai Žukauskienei bei Min
daugui Jankauskui už gražias lo
terijos dovanas.

Jeigu kas nors liko praleistas 
arba nepaminėtas, tegu atleidžia 
rengimo komitetam, nes per 
daugelį pavardžių kartais nety
čia viena ar kita praeina nepa
stebėta. Padėka ir New Yorko vi
suomenei, kuri atsilankė į žaidy
nes ir aukomis padėjo išsikrapš
tyti iš finansinių problemų. Vi
siem talkininkam nuoširdus 
ačiū, nes jų visų darbas padėjo 
mum sklandžiai įvykdyti metinę 
lietuvių sporto šventę.

ŠALFASS žaidynių N.Y. 
organizacinis ir varžybinis 

komitetas

HOWSON — ALGRAPHY 
INCORPORATED

480 MEADOVV LANE 
CARLSTADT, NEW JERSEY 07072 

TEL. (800) 631-0296

STEVEN D. BAILYN
TREASURER

(201) 935-4560

f PURE PENNSYLVANIA
HONEY

One gallon (12 lbs) our finest 
ouality $8.95 freignt prepaid. 
Florida Orange blossom honey 
$9.95 per gallon. Money Back 
Guarantee. Pleas* seno Check or M.O. to:

DRAPER’S SUPER BEE 
RD-1, Box 97

Millertofi, Perina. 16936 
717/537-2381k

CAMP NOTRE DAME
(NAMASCHAUG)

Lake Spofford, New Hampshire 
BOYS & GIRLS 6-15

AT ‘76 RATES LISTED BELOW
8 WEEK SEASON — $500.00

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

Expanded VVaterfront, Baskeball, Basebatt, 
Tennis, Tutorlng in 5 Major 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

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

STAN’S SPEED SHOP
STAN CHRISTMAN 

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

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

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

MOVING AND STORAGE
ALL FURNITURE BOUGHT & SOLD GARAGE, 
BASEMENT ATTIC PICK UP B. CARNEY 
FURNITURE STORE 61 E 125 ST. N.Y. 722-1049.

VVILLIE KELLY
FLOOR WAXING

Scraping and Refinishing
26 Years Experience

Free Estimates
Call 756-2145

■

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

201 531-6345
■

RENT A BRAND NEVV CAMPER COTTAGE AT
SNYDERS DARIEN LAKE 

FUN COUNTRY
CORFU, N.Y.

The moat complete family vacation land In the 
east. Just bring your beddlng and cooklng uten- 
sils and have a great vacation. Sleeps family 
of 6. Call for free brochure 716 599-4501.

SHANON 
MOVING AND STORAGE 

LICENSED & INSURED 
REASONABLE RATES

24 HOURS
CALL 287-9175

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 FOUR SEASONS VVINDOVV CORP.
2 PELHAM ROAD NEVV ROCHELLE, N.Y.

25 YEARS OF EXPERIENCE NO JOB TOO BIG OR 
TOO SMALL

FOR FAST PROMPT SERVICE CALL
(914) 636-5400

E
DEXTER PARK 
PHARMACY IK1I

Vm. Anastasl, B. S. IWm. Anastasl, B. S. I

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

VVoodhaven, N.Y. 11421
DELIVER 

TELEF. 296-4130

PAINTING & DECORATING 
& PAPER HANGING 

FREE EST1MAVESI 
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

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

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

RELIABLE & EXPD. F LA T RATE 24 HR SERVICE.
(516) 489-7698

SILVER AIR CONDITIONED 
CADILLACS — LIMOUSINES 

WEDDINGS, CONFIRMATIONS, 
THEATRE, PROMS, AIRPORTS AND RESORT 

AREAS ANYWHERE — ANYTIME
L0W CASH RATES CALL

424-7041 OR 932-8001

IAMAICA

MASON MATERIALS INC.
479-0246

204-26 Jamaica Avenue 
Hollis, Oueens

DOC’S TREE SERVICE & 
LANDSCAPING

TREE REMOVAL FEEDING PRUNING 
REASONABLE PRICE FREE ESTIMATES 

24 HOUR SERVICE 276-2306

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

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

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 
FOR FAST PROMPT SERVICE

CALL 914 WH 8-0949

CONCERTE & BRICK VVORK 
DRIWEWAYS PATIOS SIDEWALKS 

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

DANNY LUCATORTO 
PAINTER 

Inside and Outslde 
No Job Too Blg or Too Small 

Call 347-2547

EXCELLENT HOME CARE
/ 

Afterthesellerleaves, beforethe buy er movės i n, 
we do a thorough cleaning job at a reasonable 
cost Free estimate. Call after 10 A.M. (201) 

891-5922

EDDIE MONSON
5601 BATH AVĖ. BROOKLYN

CONTRACTOR ROOFING PAINTING CARPENTRY 
OUALITY WORKMANSHIP CALL 373-0109

CONCRETE & BRICK VVORK 
DRIVEWAYS PATIOS SIDEWALKS 

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

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 
9 AM — 5 PM.

$
&
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Dr. Domo Jasaičio laidotuvės. Kapinėse prie karsto velionio šeima ir artimieji. Centre 
našlė Sofija Jasaitienė, kairėj dukra Elena Valiūnienė, dešinėj dr. Stasys Jasaitis, jo 
žmona Dalia Jasaitienė, už jos dr. K. Valiūnas . Nuotr. L. Tamošaičio

ATSISVEIKINANT SU
DR. D. JASAIČIU

Ateitininkų Federacijos atstovo 
žodis 1977 birželio 7

Giliu liūdesiu, pagarba ir su
simąstymu Ateitininkų Federa
cija sutinka savo ilgamečio na
rio, garbės teismo nario ir reor
ganizacinės Palangos konfe
rencijos pirmininko, o taip pat 
ateitininkų spaudos bendradar
bio mirtį. Šiuo keliu ateitinin
kija per savo 67 veiklos metus 
yra išleidusi į anapusę savo pir
mūnus ir didžiuosius vadus — 
prel. Kuraitį, prof. Dovydaitį, 
prof. Šalkauskį, prof. Pakštą, 
Dielininkaitį, Skrupskelį, Bra
zaitį, kun. Lipniūną ir daugelį 
kitų. Tuo būdu ši garbinga Fe
deracija darosi migruojanti ir 
persiformuojanti į antrą vienetą. 
Išpažindami Kristų, ateitininkai 
šioj migracijoj regi ne vien pra
radimą, bet ir triumfališkąjį pri
sikėlimą.

Velionis Palangos konferenci
joj paskelbė lyg šūkį: “Naza
riečio kraujas mus įpareigoja!” 
Atpirkimo, apvalymo, aukos 
kraujas, papildomas pirmųjų 
krikščionių kankinių, tarp jų ir 
pastaruoju laiku mūsų tautos 
brolių ir sesių krauju, tampa 
naujo gyvenimo vilties sėkla. 
Velionio žodžiai tada gal re
flektavo į artimas nepriklauso
mybės kovų aukas, bet jie tapo 
prognoziški ir ateičiai, ir dabar
čiai. Esam krikščioniškoji tauta, 
dėl to velionio, ateitininko, tikė
jimas iš esmės nėra skirtingas, 
priešingai — sakyčiau, būdin
gas ir daugeliui mūsų visu.

rwinmiWMma

A.A.
DR. DOMUI JASAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame Jasaičių šeimai ir dr. K. 
Valiūno šeimai bei kitiem artimiesiem.

Alė ir Juozas Kazickai

Dr. Domo Jasaičio laidotuvės

Ateitininkų Federacija nenori 
jo išskirti ar sau monopolizuoti, 
nes, kaip liudija velionio visa 
veikla, jis ir jo įnašas plačiai į- 
siliejo į visas mūsų tautos kūry
bines sritis. Ateitininkija nėra 
sau sąjūdis: ji ir ruošia žmones 
tam, kad būtų našūs visame gy
vame tautos organizme. Ir ta 
prasme velionis yra sukūręs sa
vitą plačiašakio ateitininko tipą.

Ž1M0S

A.A.

DR. DOMUI JASAIČIUI
fiair __ ________ ____ _

mirus, mūsų šeima gilią užuojautą reiškia p. Jasaitienei 
ir visai garbingai Jasaičių šeimai.

Irena ir Vytautas Jonynai

Mūsų ateitininkų medikų Korp! GAJA 
Nevv Yorko skyriaus pirmininkui

A. A.
DR. DOMUI JASAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną SOFIJĄ, dukrą ELENĄ, 
sūnų dr. STASĮ, jų šeimas ir gimines.

Ateitininkų medikų Korp! GAJA, 
Neto Yorko skyrius

A.A.
DR. DOMUI JASAIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiam jo žmonai Sofijai, 
dukrai Elenai, sūnui dr. Stasiui ir jų šeimoms.

Dr. Stasys ir Julija Petrauskai

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos nariui
A.A. DR. DOMUI JASAIČIUI

mirus, jo žmonai, dukrai, sūnui, giminėm ir artimiesiem 
gilią užuojautą reiškia

L.K.M. Akademijos Naujosios Anglijos Židinys

Birželio 5, sekmadienį, 9 v.v. 
miręs dr. Domas Jasaitis buvo 
pašarvotas M. Shalins šermeni
nėj Woodhavene. Atsisveikini
mas buvo birželio 7, antradienio 
vakarą. Žmonių buvo prisirinkę 
labai daug, kiti net negalėjo 
patekti vidun. Buvo atvykę šiau
liškių ir iš kitų miestų, iš Bos
tono, iš Waterburio.

Rožančių sukalbėjo Maspetho 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Pr. Bulovas. Atsisveikinimo kal
bom vadovavo Stasys Lūšys iš 
Bostono.

Atsisveikinimo kalbos
Pirmas kalbėjo Lietuvos gen. 

konsulas Anicetas Simutis, prisi
mindamas velionio praeitį, jo 
mokslą, politiką, jo sugebėji
mą kalbėti. Užuojautą velionio 
šeimai pareiškė dr. S. Bačkio ir 
Lietuvos konsulato vardu.

Vliko vardu atsisveikino vice
pirmininkas Jurgis Valaitis. Pri
minė, ką velionis padarė Vlike, 
ir kvietė visus į toleranciją.

Lietuvių Bendruomenės var
du atsisveikino NY apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vakse
lis, pabrėždamas, kad velionio 
gyvenimas buvo Lietuva, visą 
laiką ja rūpinosi.

Ateitininkų Federacijos vardu 
atsisveikino kun. Stasys Yla. 
Priminė, kad velionis pirminin
kavo Palangos ateitininkų re
organizacinei konferencijai, 
kokį jis padarė įnašą į gyveni
mą. (Kun. Ylos atsisveikinimo 
žodis spausdinamas 
ninke).

Amerikos Lietuvių 
vardu kalbėjo Petras
pabrėždamas, kad jo tikėjimas 
Lietuva visada pasiliks pavyz
džiu.

Kat. Mokslo Akademijos var
du kalbėjo dr. Aldona Janačie- 
nė, primindama, kad velionis 
buvo Akademijos Nevv Yorke ži
dinio pirmininkas. Taip pat ji 
užuojautą pareiškė Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Organizacijų Są
jungos vardu.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos vardu kalbėjo pirmi
ninkė Irena Banaitienė. Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
ir Nevv Yorko Lietuvių Gy
dytojų Draugijos vardu atsi
sveikino dr. Bronius Radziva- 
nas. Priminė, kaip velionis skai
tė paskaitas ir buvo garbės na
rys.

Katalikų gydytojų Gajos kor
poracijos vardu kalbėjo dr. Pra
nas Bagdas. Bostoniečių ir šiau
liečių vardu kalbėjo velionio bi-

Darbi-

Tarybos
Ąžuolas,

čiulis Jackus Sonda. Priminė jo 
veiklą Šiauliuose, kaip jis sta
tydino ligoninę, kuri ateity gal 
bus pavadinta jo vardu. J. Son
da taip pat kalbėjo ir socialde
mokratų vardu, pareiškė užuo
jautą Krikščionių Demokratų 
partijai, netekus uolaus nario. 
Pridėjo atsisveikinimo bei už
uojautos žodžius ir nuo Keleivio 
laikraščio, nuo rašytojų Stasio 
Santvara ir Antano Gustaičio.

Lietuvos Tyrimo Instituto var
du kalbėjo pirmininkas Juozas 
Audėnas. Jis prisiminė, kaip 
Institutas buvo pasirašęs sutartį, 
kad dr. Jasaitis parašys knygą 
apie vokiečių okupacijos geno
cidą Lietuvoj. Uoliai rinko me
džiagą ir manė darbą baigti šį 
rudenį.

Buvo pasakyta 12 atsisveikini
mo kalbų. Pabaigoj pirminin
kavęs Stasys Lūšys pareiškė už
uojautą Lietuvių Krikščionių 
Demokratų partijos vardu, Lie
tuvių Ūkininkų Sąjungos, Darbo 
Federacijos vardu.

Pamaldos bažnyčioj
Birželio 8, trečiadienį, 10 vai. 

buvo pamaldos Maspetho lietu
vių bažnyčioj. Žmonių prisirin
ko pilna bažnyčia. Mišias kon- 
celebravo septyni kunigai: prel. 
J. Balkonas, Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, OFM, Tėv. V. Balčiū
nas, OFM, kun. S. Yla, kun. P. 
Bulovas, kun. J. Čekavičius, 
kun. V. Pikturna. Mišių metu pa
tarnavo kun. J. Pakalniškis. Gra
žų pamokslą pasakė prel. Jonas 
Balkūnas, apibūdindamas ve
lionio gyvenimą ir jo nuveik
tus darbus.

Bažnyčioj sugiedota Marija 
Marija. Į kapines palydėjo ilga 
automobilių vilkstinė. Palaido
tas Cypress Hills kapinėse. Ten 
maldas sukalbėjo kun. P. Bulo
vas. Tarė žodį ir prel. J. Balko
nas. Sugiedota Viešpaties Ange
las ir Lietuvos himnas.

AUKA MATULAIČIO 
BEATIFIKACIJOS 
FONDUI

Kat. Moterų Sąjungos 76 kuo
pa St. Petersburge, Fla., savo su
sirinkime nutarė pasiųsti 300 
dol. arkivysk. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos fondui. Kuopa iš 
viso fondui jau yra pasiuntusi 
605 dol.

Kitas priešseiminis susirinki
mas bus liepos 26 d. 11 v.r. Se- 
minole parke. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti. 
K. rašt.

HM

A.A.
DR. LIDIJOS STANAITIENĖS

8-rių metų mirties sukaktį prisiminti už jos vėlę šv. 
mišios bus atlaikytos Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyne birželio 25, šeštadienį, 10 v.r. Prašome drau
gus ir pažįstamus už jos vėlę pasimelsti.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Ateitininkų Federacija malo
niai prašo velionio našlę, duk
ros ir sūnaus šeimas bei kitus 
artimuosius priimti paguodos 
bei suraminimo žodį, lydimą 
nuoširdžios užuojautos, susikau
pimo ir maldos. O su Tavim, 
mielas ir brangus mūsų ateiti- 
ninkiškos šeimos Broli, atsisvei
kinam linkėdami ir melsdami 
amžinos ramybės ir šviesos tarp 
šviesiųjų, anksčiau už Tave iš
keliavusių, draugų ir džiugios 
mūsų visų gerojo, maloningojo 
ir gailestingojo Dievo arti
mybės.

Kun. Stasys Yla
AF vyr. valdybos įgaliotas
AF dvasios vadovas

M

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

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

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės metinis susirin
kimas įvyko gegužės 20 Tauti
nės Sąjungos namuose So. Bos
tone. Nors susirinkimo data ir 
vieta buvo skelbiama eilę kartų 
per eilę laikraščių, tačiau į susi
rinkimą atsilankė tik 14 narių.

Susirinkimą atidarė pirm. A. 
Matjoška. Pirmininkauti pakvie
tė J. Špokevičių, o sekretoriau
ti — M. Žiaugrą. Buvo perskai
tytas praeitų metų susirinkimo 
protokolas ir priimtas be patai
sų. Veiklos pranešimus padarė 
pirm. A. Matjoška, ižd. G. Vai
čaitis, jaunimo sekcijos—B. Ado
mavičiūtė ir revizijos komisijos 
vardu K. Merkis. Iš pranešimų 
matyti, jog valdyba dirbo daug. 
Daug buvo dirbama lietuvių 
reprezentacijai Amerikos Bicen- 
tennial renginiuose, surengta 
birželio išvežimų minėjimas, 
Tautos šventės minėjimas, rūpi
namasi lituanistine mokykla, už
prenumeruotas Lituanus žur
nalas penkiem universitetam, o 
23 kiti jau seniau prenumeruoja. 
Harvardo universitetas prenu
meruoja net du egzempliorius. 
Juozas Vembrė padovanojo apy
linkei Amerikos ir Lietuvos vė
liavas. Įvairiais iškylančiais Lie
tuvą ar lietuvius liečiančiais 
klausimais rašoma laiškai ir peti
cijos Amerikos prezidentui, 
valstybės sekretoriui ir kongre
so nariams. Apylinkės atstovai 
dalyvavo Atlanto pakraščio 
Bendruomenės atstovų suvažia
vime New Yorke. Apylinkės 
atstovai dalyvavo Atlanto pa
kraščio Bendruomenės atstovų 
suvažiavime Nevv Yorke. Apy
linkės atstovai dalyvavo Tarybos 
suvažiavime, Buvo suruoštas iš
kilmingas 25 metų Bostono apy
linkės įsteigimo minėjimas. 
Dalyvauta apygardos suvažiavi
me Brocktone. Kasoje yra liku
tis per 800 dolerių. Jaunimo sek
cija siūlė rengti bendrą visų 
kartų Naujų Metų sutikimą.

Pagal įstatus reikėjo pririnkti 
į pasitraukiančių vietas nau
jus 4 valdybos narius. Susirin
kimui siūlant ir 3 nariam sutin
kant pasilikti valdyboje, buvo 
pririnktas tik vienas narys.

Dabar valdybą sudaro: pirm. 
A. Matjoška, vicepirm. Br. Pa-, 
liulis, vicepirm. H. Čepas, sekr. 
Br. Kruopis, ižd. G. Vaičaitis, 
narys - - G. Ivaška ir jaunimo 
reikalams Marius Žiaugra. Pažy
mėtina, kad Vaičaitis, Ivaška ir 
Žiaugra yra pačios jauniausios 
kartos atstovai. Revizijos komisi
ja: J. Kapočius, B. Keturakis ir 
K. Merkis.

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

BnnK-BV-mnii 
Postoge pairi both uinys 

Fnst, conuenient.priuate, sofejree! 
Thnt's uihat BOnKinG-BV-IDIlIlis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- j 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs [_ 

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

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

mas, kad jūsų pinigai P«’no aukščiausius
procentus, -----

leidžiamus (statymų, vi 
|ė)T" Dėl lengvo taupymo bū- * 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

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

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

^^^Saturday 8 30 AM to 12 Noon

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

“JliMirS THE LEADER

South Boston
SavingsBank1
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Tėv. Pranciškus Giedgaudas,
OFM, lietuvių pranciškonų 

viceprovincijolas ir spaustuvės 
vedėjas, biržėlio 12-16 dalyvavo 
Bostone įvykusiame Amerikos 
vienuolijų viršininkų suvažiavi
me ir atstovavo lietuviam pran
ciškonam.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos pareigūnų metinis posė
dis įvyko birželio 13 Brookly- 

‘ ne. Pirmininkaujant vysk. V. 
Brizgiui, posėdy dalyvavo ir šie 
kunigai: prel. V. Balčiūnas, V. 
Dabušis, P. Barius, OFM, A. 
Račkauskas, S. Raila, K. Pugevi- 
čius. Į tarybą išrinkti kunigai: 
P.'Barius, OFM, dr. J. Grabys, 
A. Kardas, G. Kijauskas, SJ, prel. 
J. Kučingis, J. Pakalniškis, V. 
Zakaras. Revizijos komisijon 
perrinktas tėv. P. Baniūnas, 

• OFM. Aptarus ateities planus, 
priimti pranešimai ir naujas 

\ •' biudžetas. Pereitais metais ak
centuotas kitataučių informavi
mas apie tikinčiųjų persekioji
mą Lietuvoj. Tuo klausimu pra-

• vesta rezoliucija Detroite “Call 
to Action” suvažiavime, pasisa
kyta amerikiečių spaudoj, rastas

< bendradarbiavimas su žydais
• žmogaus teisių klausimais. Phi

ladelphijoj 41-ojo tarpt, eucha
ristinio kongreso metu su
ruošta genocido paroda, išda
linta 30,000 sąlankų apie Lietu-

. vė, o 20,000 paskleista kitom 
progom. Suteikus medžiaginės

• paramos Lietuvos bažnyčiom, 
ieškoma naujų pagelbos būdų. 
Pereitų, metų L.K.B. Kronikų 
santraukos įteiktos JAV kongreso 
komisijai. Nutarta kuo greičiau 
išleisti dr. V. Vardžio parašytą 
knygą apie Lietuvos Bažnyčios 
dabartinę padėtį.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos reikalų vedėjas, birželio 14 
tarėsi su prel. Cheli, Šv. Sosto 

• stebėtoju Jungtinėse Tautose. K. 
Pugevičius jam įteikė L.K.B. 
Kronikų vertimą italų kalbon ir 
informavo apie L.K.R. Šalpos 
veiklą. Prelatas domėjosi teikia- 

. momis žiniomis ir pažadėjo per
duoti jas ten, kur reikia.

Vinco Krėvės lituanistinės 
mokyklos, Philadelphijoj vado
vybė, dėkodama Darbininkui už 
talką laikrašty, per savo iždinin
kę Romą Krušinskienę prisiuntė 
10 dol. auką. Dėkojame.

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopa rengia Tėvo dienos minė
jimą birželio 19, sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos salėj. 
Narės prašomos dalyvauti su vy
rais. Bus vaišės. Po jų — trum
pas susirinkimas.

Pavergtų Tautų savaitė šie
met bus minima liepos 17, sek
madienį. 10 vai. Šv. Patriko 
katedroje pamaldos, po jų bus 
einama į Centrai parką. Ten 

bus bendras susirinkimas su 
prakalbom. Rengimo komitetą 
sudaro 20 tautų atstovai. Pirmi
ninkauja dr. Ivan Docheff, bul
garas.

Ateitininkų sendraugių sto
vykla bus rugpiūčio 14-20 Ken
nebunkporte pas tėvus pranciš
konus. Registruotis tiesiai 
pranciškonų vasarvietėj.

Japonų moterų žurnalas Jis- 
hin, išsivertęs iš anglų kalbos, at
sispausdino ištrauką iš Many
land Books leidyklos išleistos 
knygos The World of Miss Uni- 
verse. Įdėta ir pluoštas nuotrau
kų. Žurnalas yra savaitinis ir 
pats didžiausias, skirtas moterim. 
Atspausta buvo 1976 rugpiūčio 8.

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
birželio 18-19 dalyvaus Cleve
lande įvyksiančioj JAV LB ta
rybos sesijoj ir padarys prane
šimą kaip tarybos revizijos ko
misijos pirmininkas.

Bayonne, N.J., Šv. Mykolo pa
rapijos naudai rengiamas 35-tas 
metinis piknikas — gegužinė 
įvyks birželio 26, sekmadienį, 
gražiame parapijos parke, 15 
East 23rd St., Bayonne, N.J. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Bus įvai
rių laimėjimų ir užkandžių. Nuo 
5 vai. šokiam gros orkestras. 
Įėjimas suaugusiem 2 dol., vai
kai tėvų priežiūroj įeina nemo
kamai. Klebonas kun. Albertas 
Matulis nuoširdžiai kviečia pa- 
rapiečius ir svečius gausiai daly
vauti.

Prozos antologija — The 
Lithuanian Short Story Fifty 
Years — atspausdinta pranciš
konų spaustuvėj Brooklyne ir 
atiduota į rišyklą. Redagavo Ste
pas Zobarskas. Plačią to laiko
tarpio literatūros apžvalgą para
šė prof. Algirdas Landsbergis. 
Iliustruota autorių fotografijom 
ar piešiniais. Knygos kaina bus 
12.50 dol.

Maironio lituanistinės mokyklos choras dainuoja mokslo metų 
baigimo iškilmėse birželio 5 Kultūros Židiny. Chorui va
dovauja muzikė Nijolė Ulėnienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Balfo 100 skyriaus narių vi
suotinis susirinkimas įvyko bir
želio 5, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židiny. Buvo aptarti 

. skyriaus einamieji reikalai ir iš
rinkta valdyba, kuri pareigom 
pasiskirstė taip: pirmininkė J. 
Gerdvilienė, vicepirmininkė E. 
Mickeliūnienė, sekr. J. Jankus,- 
ižd. Vi. Jasinskas, narys V. Pad- 
varietis. Revizijos komisiją su
daro: pirm. K. Bačauskas, A. Ve- 
beliūnas:

Apreiškimo parapijos pikni
kas bus rugpiūčio 7 Platt- 
deutsche parke, Franklin 
Square, L.L Piknikas prasidės 1 
vai. Bus mišios, sportinės var
žybos, tautinių šokių programą 
atliks ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulaitie
nės. ;

Vytautas Sirvydas, Nashua, 
N. H., žurnalistas ir daugelio 
laikraščių bendradarbis, lydi
mas žento Walter Dietz iš East 
Meadow, N.J., lankėsi Kultūros 
Židiny, A. Galdiko vardo galeri
joj, pranciškonų spaustuvėj, 
Darbininko redakcijoj ir admi
nistracijoj, susipažino su Darbi
ninko paruošimu.

Vyr. skaučių židiniui Vilijai 
po 10 dol. paaukojo Andriuškai 
ir Pakalkai. Židinys dėkoja.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo valdyboj dar yra ir Euge
nija Noakienė ir Elena Micke
liūnienė, Jų pavardės, aprašant 
klubo valdybą Darbininko 22 
nr., buvo praleistos.

Prof. dr. A. Klimas, kuris da
bar keliauja per Pietų Ameriką 
ir skaito paskaitas, Darbininko 
redakcijai atsiuntė sveikinimus 
iš Montevideo miesto. Atviruke 
rašo, kad aplankė Bogotą ir Me- 
delliną Kolumbijoj, Buenos 
Aires ir Berisso Argentinoj. 
Žmonės domisi jo paskaitom 
apie lietuvių kalbą. Montevideo 
valstybiniame universitete skai
tė dvi paskaitas apie lietuvių 
kalbą. Vieną paskaitą skaitys ir 
Brazilijos universitete.

Vytautas V. Anickas su žmona 
Irena darbo reikalais persikėlė 
iš Warwick, R.I., į Yorktown 
Hts, H.Y. Susidomėję lietuvių 
veikla New Yorke, atsilankė 
Kultūros Židiny, Darbininke 
užsisakė laikraštį, pridėdami 
spaudai auką 10 dol. Arčiau 
gyvendami, žada dažniau atsi
lankyti ir susipažinti su lietu
viais New Yorke.

Metinis Kunigų Vienybės sei
mas įvyks spalio 13-14 Putname; 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyne. Seimo svarstymuose 
dalyvaus jaunesniosios kartos 
lietuviai pasauliečiai. Bus svars
tomi du klausimai: 1. kaip akty
viai įjungti lietuvių jaunesniąją 
kartą į parapijos gyvenimą ir 
2. dvasinis atsinaujinimas lietu
vių parapijose.

Dail. V. Petravičiaus paroda

Pr. Naujokaičio knygos
LIETUVI Ų LITERATŪROS

ISTORIJOS 4 TOMŲ 
sutikimas

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietėj birželio 12, sekmadienį, 
4 v. popiet buvo surengtos Pra
no Naujokaičio stambaus veika
lo “Lietuvių literatūros istori
jos” keturių tomų sutiktuvės.

Atidarė klubo pirmininkas Jo
nas Rūtenis, prisimindamas, kad 
dar Vokietijoj Pr. Naujokaitis pa
rašė vieno tomo lietuvių litera
tūros istoriją. Nuklydus į pra
eitį, Kario redaktorius Zigmas 
Raulinaitis įteikė Pr. Naujokai
čiui antikvarinį leidinėlį, dar net 
neišpiaustytą, vieną iš pirmųjų 
mūsų literatūros istorijų.

Toliau J. Rūtenis paskaitė ei
liuota kalba parašytą įžangą, kas 
buvo lietuvių tautai jos lietuviš
kas žodis. Po tos įžangos apie 
Pr. Naujokaičio veikalą kalbėti 
pakvietė svečią rašytoją iš Phila
delphijos — Vytautą Volertą.

V. Volertas, plačiu lanku suk
damas per dienų aktualijas, su
darė gana ilgoką, bet įdomią 
įžangą. Suaktualino ir surinko 
visų dėmesį. Taip visi labai atsi
dėję klausėsi jo kalbos. Aptarė 
kiekvieną tomą, kas ten parašy
ta. Ilgiau kalbėjo apie IV-tą 
tomą, kur yra jau literatūra pas
kutinių laikų, net ir iš okupuo
tos Lietuvos. Leidinį įvertino 
teigiamai. Prisiminė, kad jau 
buvo kritikos, bet jos nepaisy-

ta, eita toliau. Dabar jau yra 
pilni keturi tomai. Tai bus pa
grindas tolimesniem literatūros 
mokslo darbam.

V. Volerto kalba padarė gerą 
įspūdį, buvo puikiai perduota, 
sugestyviai paskaityta.

Toliau kalbėjo pats autorius. 
Jis padėkojo visiem, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu parėmė jo 
darbą ir knygos išleidimą. Prisi
minė, kaip telkė medžiagą, kada 
pradėjo darbą. Dirbo 5 metus.

Visa programa truko tik 55 
minutes. Praėjo sklandžiai ir pa
kiliai. Gaila, kad publikos buvo 
mažokai, vos apie 40 žmonių. 
Tuo metu buvo ir kitų rengi
nių, taip turėjo nukentėti 
puikus knygos sutikimas.

šis

Po visos programos buvo 
vutė. Buvo ir Pr. Naujokaičio 
knygų, kurias galėjo publika 
įsigyti, (p.j.)

ka-

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Kristina Ramona Grabnic- 
kaitė baigė Bishop Moore 
gimnaziją ir pradės studi
juoti Floridos universitete. 
Kristina prieš 6 metus su 
savo tėveliais persikėlė iš 
Long Island į Orlando, Flo
rida.

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., 
Brookiyn, N.Y. 11207.

Apreiškimo parapijos metinė 
šventė — balius įvyks spalio 31. 
Rengimo komitetui vadovauja 

•A. Samušis.

Adv. Valdas Duoba kiekvieną 
lšeštadienį nuo 9 iki 1 vai. po 

♦ pietų dirba Lito raštinėj, 86-01 
114th St., Richmond Hill, N.Y. 
Tel. 441-6799. Norintieji su ad- 

‘ vokatu šeštadieniais susitikti 
šomi susitarti telefonu (516) 368- 

3722, vakarais (516) 757-4296.
Parduodamas dviejų butų 

gražus, stilingas namas Jamaica 
Hills gerame rajone prie gero 

, susisiekimo. Vienas butas lais
vas, galima tuoj užiinti. Kreiptis 
į Darbininko redakciją.

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 Mmonės. Prašom re
komenduoti ir pažįstamus. 
Kreiptis’(212) 441-6799.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
programa nuo birželio 4 kiekvie
ną šeštadienį bus girdima tokia 
tvarka: 4 vai. (kaip iki šiol) 
13:30 AM banga. Programa bus 
kartojama kiekvieną šeštadienį 
7 v.v. 97.9 FM banga.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 24. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 vai. ryto nuo pran
ciškonų vienuolyno (Kultūros 
Židinio), 341 Highland Blvd., 
Brookiyn, N.Y. 11207 — 7 vai. 
sustoja prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene, Kelionė asmeniui 
15 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje — Tel. 827- 
1351 arba pas M. Šalinskienę 
— Tel. 296-2244. Gautas moder
nus ir patogus kelionei autobu
sas. Prašome užsirašyti iš anksto 
ir nesivėlinti laiku atvykti.

New Yorko skaučių tuntas su
rengė Chicagoj gyvenančio dail. 
Viktoro Petravičiaus kūrinių pa
rodą. Toji paroda buvo birželio 
11-12 savaitgalį, kada Nevv Yor
ke buvo perkrauta visokiausių 
parengimų, pobūvių. Paroda vy
ko didžiojoj salėj. Buvo išstaty
ta 29 grafikos darbai. Dauguma 
jų spalvota grafika, labai jau 
pasikeitusi nuo ankstesnių jo 
darbų.

Parodos atidarymas buvo bir
želio 11, šeštadienį. Kalbėjo 
Paulius Jurkus. Į atidarymą atsi
lankė mažokai publikos. Viso 
parodą aplankė per 200 žmonių. 
Parduota 2 paveikslai.

Jei kas dar norėtų pamatyti 
šio dailininko kūrinius, tas gali 
kreiptis į Liliją Milukienę. Ten 
dabar yra sukrauti dail. V.K. Pet
ravičiaus darbai. L. Milukienės 
adresas: 111 Grohmans Lane, 
Plainview, N.Y. 11803. Tel. 681- 
6172.

Kunigų Vienybės centro val
dybos suorganizuotos rekolekci
jos vien lietuviam kunigam įvy
ko birželio 6-10 Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų vienuoly
ne Putname. Rekolekcijom va
dovavo kun. Gediminas Kijaus
kas, SJ. Dalyvavo 27 kunigai. 
Visi labai patenkinti ir prašė 
kitais metais tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj vėl tokias reko
lekcijas suorganizuoti. Chicagos 
apylinkės lietuviam kunigam at
skiros rekolekcijos bus šį rude
nį. Jas organizuoja Kunigų Vie
nybės centro valdybos prašomi 
kun. K. Trimakas ir kun. Jur
gis Šarauskas.

Po sunkios žiemos, galvo
dami apie vasaros atostogas, 
prisiminkite pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, Mai
ne. Sezonas prasideda liepos 2

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
1

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

This announcement Is nelther an offer to sali nor a solicitatlon of an offer to buy any of these securlties 
The offfer Is made only by the Offerlng Clrcular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

VVoodhavene parduodamas 
dviejų šeimų namas su garažu, 
40x100. Prašoma kaina 55 tūks
tančiai. Tel. 849-6767.

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

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

Securlties wlll be offered In statės where the Securlties Laws of such statės have been complied wlth.
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