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Savaitės I
Įvykiai |

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas pašalino prezi
dentą Nikolai V. Podgorny iš 
politinio biuro. Spėliojama, kad 
biržely susirinksianti aukšč. ta
ryba jį pašalins ir iš preziden
to pareigų.

Ginkluoti Moluccu salų eks
tremistai užėmė pradžios mo
kyklą Olandijoj su 105 mokiniais 
ir 6 mokytojais, o kita jų grupė 
pagrobė traukinį su 50 keleivių. 
Pagrobėjai reikalauja paleisti iš 
kalėjimo 1975 už traukinio pa
grobimą nuteistus jų tautiečius 
ir parūpinti jiem lėktuvą pabėg
ti.

JAV delegacijai į Belgrado 
konferenciją vadovaus valst. 
sekr. padėjėjas Warren Chris- 
topher, o joj dalyvaus kongreso 
komisijos Helsinkio susitarimų 
vykdymui sekti pirm. Dante B. 
Fascell. Konferencija truksianti 
apie 6 savaites, o rugsėjy vyk
sianti konferencija — apie 10 
sav. Delegacijai būsią nurodyta 
laikytis kietai žmogaus teisių 
klausimais.

Prez. Carter atšaukė iš P. Ko
rėjos ten veikiančios JAV ka
riuomenės štabo v-ką gen. John 
K. Singlaub už kritikavimą pre
zidento politikos dėl JAV įgulų 
iš P. Korėjos atitraukimo. Gene
rolas bus paskirtas į naują vie
tą.

Viceprezidentui Mondale 
nepavyko įtikinti P. Afrikos min. 
pirm. John Vorster keisti ten ve
damą segregacinę politiką.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
ir Sov. S-gos užs. reik. min. And
rei Gromyko pavyko sudaryti 
stat. ginklų apribojimui pasiek
ti 3 dalių plano projektą, kurių 
pirmoji patvirtintų iki 1985 m. 
Vladivostoke pasiektą tuo reika
lu susitarimą, antroji aptartų 
JAV vairuojamos raketos ir so
vietų bombonešių panaudojimą 
ir nustatytų jų skaičius, o tre
čioji aptartų bendrus principus 
dėl vėlesnių pasitarimų strat. 
ginklam apriboti.

Sirija sutiko pratęsti JT pa
liaubų priežiūros mandatą dar 6 
mėn.

Angolą valdantis politinis są
jūdis iš vyriausybės pašalino 
administracijos min. Nito Alves 
ir kariuomenės politinį komi
sarą Jose van Dunem už kriti
kavimą prez. Agostino Neto 
politikos.

Sov. S-ga parengė naują kons
titucijos projektą, pakeisiantį va
dinamąją 1936 m. Stalino konsti
tuciją.

V. Vokietijos policijos seklių 
federacijos vyr. inspektorius 
Rolf Grunert buvo sulaikytas 
už šnipinėjimą vienai rytų 
valstybei.

JAV besilankąs Saudi Arabijos 
sosto įpėdinis princas Fahd pati
kino, kad Saudi Arabija nevartos 
savo aliejaus kaip ginklo Art. 
Rytų problemas sprendžiant.

Ispanijos vyriausybė paskelbė 
politinių kalinių amnestiją, pa
gal kurią teismo bausti politi
niai kaliniai turės išvykti į už
sienį bausmės laikui pabaigti.

Vietnamas išplėtė savo terito
rinių vandenų ūkinę zoną iki 
200 mylių. Tai turės paliesti ir 
Ki liją, kuri 1974 užėmė Paracel 
sal is.

1» Etiopijos 14 provincijų sep- 
tyniose vyksta ginkluoti susirė
mimai su įvairiais vardais pasi
vadinusiais partizaniniais sąjū
džiais. Jos neribotas valdovas 
pulk. Mengitsu Haile Mariam 
turi savo ginkluotas gaujas, ko
vojančias su klasės priešais. 
Spėliojama, kad sostinėj nuo jų 
rankos yra žuvę per 3000 žmo
nių.
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SOVIETŲ LAGERIS AMERIKOJ
Project Gulag —
Frankfurte, Vakarų Vokietijoj, 

leidžiamas rusų disidentų žur
nalas P o s e v 1977 kovo laidoj 
įdėjo straipsnį “Sovietų kon
centracijos lageris Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse”.

Jaunų žmonių grupė, į kurią 
įeina kairiųjų ir dešiniųjų orga
nizacijų atstovai, baltieji ir neg
rai, krikščionys ir žydai, Ameri
koje gimę ir imigravę iš Kubos, 
Lietuvos, Ukrainos ir t.t., savo 
organizaciniame susirinkime 
pasivadino tokiu vardu “Project 
Gulag — USA”. Organizacijos 
tikslas — pastatyti JAV autentiš
ką sovietinį koncentracijos lage
rį, kur jauni žmonės savo kailiu 
patirtų tokio lagerio režimą. Sta
tybai vadovaus buvę Sovietų Są
jungoj politiniai kaliniai, jų tar
pe esąs ir Simas Kudirka. La
geris projektuojamas prie 
akmens skaldyklos, kur dirbsią 
busimieji “zekai”.

Savanoris, norėdamas patekti 
į lagerį, paduoda pareiškimą, 
pereina per sovietinio teismo 
procedūrą, kur akivaizdžiai įsiti
kins, kad nusikaltęs sovietų įsta
tymams. Jam būsiąs įteiktas teis
mo sprendimas, tik vietoj metų 
bus skaičiuojamos dienos, tuo 
būdu savanoris lageryje išbus 
5-7-10 dienų ... Ši idėja sukėlė 
susidomėjimo akademinio jau-

Tautos Fondo III-čiojo suvažiavimo atstovai ir svečiai Kultūros Židiny gegužės 28. Nuotr.
L. Tamošaičio

LIETUVIAM
SVARBI
REZOLIUCIJA 

VVASHINGTONE

Senatorius Robert Dole (resp., 
Kans.) pasiūlė senate rezoliuciją, 
pavadintą S. Con. Res. 24, kuria 
JAV delegacija Belgrado konfe
rencijoj įpareigojama:

1. Aiškiai pabrėžti Amerikos 
žmonių nusistatymą ginti žmo
gaus teises, plečiant laisvę pa
sauly, drauge pažymint šio įsi
pareigojimo svarbą Europos 
saugumui ir bendradarbiavimui.

2. Reikalauti, kad konferenci
joj būtų iškelti ir išdiskutuoti 
Helsinkio susitarimų pažeidi
mai, ypač kas liečia žmonišku
mo idealus.

Rezoliucijoj primenami Hel
sinkio susitarimai, užtikriną reli
gijos laisvę, žmogaus teisių ger
bimą, sudarymą sąlygų sueiti 
draugėn perskirtų šeimų nariam, 
emigracijos laisvę.

Pažymima, kad Sovietų Sąjun
goj ir jos kontroliuojamuose 
kraštuose pastebėti grubūs Hel
sinkio susitarimų laužymai, 
ypač kas liečia religijos laisvę, 
mažumų teises, emigracijos lais
vę, šeimų sujungimą.

Tokią pat rezoliuciją (H.C.iL 
221), ginant žmogaus teises, tą

USA
nimo tarpe, ir kandidatų į tokį 
lagerį nemaža.

Lageris bus atidarytas iš
kilmingai, dalyvaujant ir spau
dos atstovams. Po to svečiai į 
lagerį nebus įleidžiami. Kas no
rės lagerio gyvenimą aprašyti, 
turės pats per jį pereiti kaip 
kalinys. Sunkus priverstinis dar
bas akmens skaldykloje, atitin
kamas valgis ir režimas, kar
ceriai už drausmės nesilaikymą 
— visa tai duos JAV jaunuoliams 
patyrimą, kurio jie ilgai nepa
mirš. Atidirbę savo laiką sava
noriai 3-5 dienas ilsėsis specia
lioje stovykloje, bus atitinkami 
dokumentiniai filmai, knygos, 
paskaitos apie Sovietų Sąjungą.

Tokio lagerio pastatymas pa
reikalaus daug pastangų ir lėšų. 
Kur, pavyzdžiui, gauti tokios rū
šies duonos, kaip sovietų lage
riuose dalina? Kol bus lageris, 
JAV žmonės matys bent mažą 
sovietinio politkalinio gyveni
mo nuotrupą. Pavyzdžiui, kopi
ją kaliniams transportuoti furgo
no, taip vadinamo “voro- 
nok” (varnelis). Tikrajai tų fur
gonų paskirčiai užmaskuoti ant 
jų didelėmis raidėmis užrašoma: 
Mėsa, Duona, Ledai, Gerkite so
vietų šampaną ir panašiai. JAV 
pagaminto “varnelio” užrašui 
parinktas žodis Mėsa. Ši sovie-

pačią gegužės 13 atstovų rūmuo
se pasiūlė atstovė Millicent 
Fenwick (resp., N.J.). Senatas ir 
atstovų rūmai savo rezoliucija 
nori įpareigoti JAV delegaciją 
žmogaus teisių reikalavimus 
kelti jau birželio 15 prasidedan
čioj Helsinkio aktą pasirašiusių 
kraštų konferencijoj, kuri nusta
tys Belgrado konferencijos die
notvarkę ir eigą.

Čekoslovakija paleido iš ka
lėjimo dramaturgą Vaclav Ha- 
vel, nes jis pažadėjo pasi
traukti iš chartos 77 grupės. 
Disidentui Zdenek Mlynar ir jo 
žmonai buvo leista emigruoti į 
Austriją.

Jugoslavijos prez. Tito pareiš
kė viceprez. Mondale, kad jis 
nesileis būti mokomas apie 
žmogaus teises niekam, nes Ju
goslavija, kartais suvaržydama 
atskirų žmonių teises, elgiasi pa
gal savo įstatymus ir konstituci
ją-

Austrijoj įvyko JAV konsulų 
sovietų bloko valstybėse pasi
tarimas žmogaus teisių ir emi
gracijos klausimam jų atstovau
jamose valstybėse svarstyti.

P. Korėjos inžinieriai ir darbi
ninkai, konkuruodami su vakarų 
ir japonų firmom, baigia statyti 
Bahrain valstybei sausus dokus 
tanklaiviam statydinti ir remon
tuoti.

tinio gyvenimo nuotrupa pirmą 
kartą parodyta Washingtone prie 
Kapitolijaus, o vėliau perkelta 
prie Sovietų ambasados. Prie 
Kapitolijaus visa praėjo ramiai: 
žmonės žiūrinėjo, klausinėjo, 
ėmė literatūrą. “Varnelio” atvy
kimas prie Sovietų ambasados 
sukėlė joje neramumų. Iš am
basados ir atgal ėmė skubėti 
žmonės, iš tų langų užuolai
dų akys sekė įvykius gatvėje. 
Matyti, pasiskundė policijai— 
po valandos atvyko aukšti poli
cijos pareigūnai ir prašė “eks
ponatą” perkelti atokiau nuo So
vietų ambasados. O tuo tarpu 
prie “varnelio” rinkosi žmonės. 
Buvęs sovietų koncentracijos la
gerio kalinys John Noble aiški
no susidomėjusiems, kas čia per 
mašina, o “kareivis” (KGB uni
formoje) šiurkščiai stūmė į vidų 
tuos smalsuolius, kurie norėjo 
pamatyti tą narvą iš vidaus. Iš 
Washingtono “varnelį” perkėlė 
į New Yorką. Ir iš kitų vieto
vių gauti kvietimai demonstruoti 
“varnelį” ir skaityti paskaitas 
apie Sovietų Sąjungos lagerius.

Project Gulag — USA pir
mininkas yra Lorenzo Castanga. 
Jo adresas: 1325 Connecticut 
Avenfue, Washington, D.C. 
20032. (Elta)

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos diplomatinių ir konsularinių 
atstovų pasitarimas įvyko gegu
žės 24 Estijos gen. konsulate 
New Yorke. Pasitarime dalyvavo 
Lietuvos atstovas dr. S. A. Bač- 
kis ir Lietuvos generalinis kon
sulas A. Simutis, Latvijos atsto
vas dr. A. Dinbergs ir Estijos 
atstovas E. Jaakson bei Estijos 
konsulas A. Linkhorst. Dalyviai 
pasikeitė turimomis informa
cijomis, apsvarstė klausimus, 
susijusius su Belgrado kon
ferencija bei aptarė kitus aktua
lius klausimus.

TEATRO FESTIVALIS
Toronte gegužės 20-29 vyko 

lietuvių teatro festivalis. Jį pra
dėjo Hamiltono teatras Aukuras, 
suvaidinęs B. Sruogos “Pavasa
rio giesmė”. Gegužės 22 Toron
to Aitvarai suvaidino Stasio Pil
kos komediją “Žemės rojus”, 
gegužės 28 — Kvirino Runimo 
— “Laisvės kaina” — 2 v. dra
ma ir “Liaudies priešas” — 
2 v. drama. Vaidino Cicero vai
dintojų jaunimo būrelis. Gegu
žės 28 (vakare) — B. Pūkelevi- 
čiūtės — “Palikimas”, 3 v. dra
ma. Vaidino Los Angeles dra
mos sambūris. Gegužės 29 — 
“Didysis Penktadienis”, Anato
lijaus Kairio 3 v. komedija. Vai
dino Chicagos šaulių dramos 
vienetas. Gegužės 29 buvo žy
menų įteikimas.

— “Didžiojo Spalio garbei” 
suaktyvėjo okupantų kontrolinė 
veikla ir kultūros srity. Štai ge
gužės 11-12 į Maskvą buvo pa
sišaukti Lietuvos kinematografi
ninkai. Maskvos centriniuose ki
no rūmuose buvo rodomi lietu
viški vadinamieji dokumentiniai 
filmai, taip pat “Sodybų tuš
tėjimo metas”. Kritiškai aptarta 
Lietuvos kinematografininkų 
veikla, jų pastangos komunisti
nės ideologijos ugdyme.

— Tuo pat metu (gegužės 12) 
pas Lietuvos rašytojus atgužėjo 
Maskvos rašytojų bei kritikų bū
rys ir Vilniuj surengė pokalbį 
tema“Šiuolaikinės lietuvių lite
ratūros meniniai ieškojimai ir 
sąjunginė kritika”. Maskviečių 
grupei vadovavo “Lietuvių lite
ratūros tarybos” (yra Maskvoj ir 
tokia lietuvių literatūros prie
žiūros institucija) pirmininkas
L. Ozerovas irtos “tarybos” sek
retorė B. Zaleskaja. Dar dalyva
vo kritikai A. Bočiarovas, V. Gu- 
sevas, J. Grinbergas, E. Moroza, 
B. Runinas. “Svečiai” apžiūrėjo 
Vilnių, lankėsi Trakuose, Kau
ne, liaudies buities ir Literatū
ros muziejuose.

— Gegužės 10 Rašytojų są
jungos vicepirmininkas V. Bub
nys valdybosprezidiumo posėdy 
džiaugėsi, kad lietuvių rašytojų 
viešnagė Maskvoj gerai pavy
kusi.

— Gimtasis Kraštas džiau
giasi, kad sąjunginiame knygos 
meno konkurse apdovanojimus 
laimėjo net dvylika lietuviškų 
knygų: tarp laimėjusiųjų yra 
Lietuviškosios tarybinės encik
lopedijos I tomas, S. Krasausko 
albumas Amžinai gyvi, M. K. 
Čiurlionio kūrinių reproduk
cijos, Žemaitės Petras Kurme
lis.

— Gimtasis Kraštas persi
spausdino Tasso informaciją, 
kad Paryžiaus 66-ojoj tarptauti
nėj mugėj su dideliu pasiseki
mu praėjusi Tarybų Sąjungos 
diena. Parodoj buvę 7000 sovie
tinių eksponatų. Ypač lankytojų 
dėmesį atkreipė Lietuvos rodi- 
niai: iš medžio išdrožtas respub
likos žemėlapis su didesniaisiais 
miestais, Lietuvoj pagamintos 
metalo apdirbimo staklės, preci
ziški matavimo prietaisai, televi
zijos aparatai, liaudies meno dir
biniai, gintaras, kailiai ir kita. 
Sovietinei propagandai lankyto
jai galėjo telefono rageliais pasi
klausyti įrašytų į juostą praneši
mų apie Lietuvos “laimėjimus” 
sovietinėj santvarkoj. Parodos 
atidaryme dalyvavo okupuotos 
Lietuvos kultūros ministeris J. 
Bielinis ir gausi partiečių dele
gacija.

— Gegužės 6 Vilniuj įvyko 
tūkstantasis Sutartinės an
samblio koncertas. Ansamblį su
daro birbynininkai, kanklininkai 
ir dainininkai. Jo pradžia siekia 
1957 metus. Jį išugdė muzikas 
P. Tamošaitis, talkinamas solisto 
V. Noreikos. Ansamblis turėjo 
koncertų ne tik įvairiuose Lietu
vos miestuose, bet gastroliavo ir 
Maskvoj, Leningrade, Čekoslo
vakijoj, Rytų Vokietijoj, Lenki
joj, Suomijoj, Belgijoj, Norvegi
joj, Kanadoj. Sukaktuviniame 
koncerte taip pat dainavo V. No
reika, E. Kuodis, J. Girijotas,
M. Aleškevičiūtė, R. Maciūtė, 
V. Bakas.

— Klaipėdos miesto liaudies 
instrumentų orkestras, vadovau
jamas muziko Algirdo Vyžinto, 
neseniai buvo nusiųstas “broliš
kų tautų draugystės” stiprinti į 
uzbekų respublikos sostinę Taš
kentą. Grojo B. Dvariono, J. 
Švedo, J. Tallat-Kelpšos, J. Gai
žausko, A. Bražinsko ir kitų lie
tuvių kompozitorių kūrinius.

Liet. Tautinės Sąjungos sei
mas vyko gegužės 28, 29 Phila- 
delphijoje. Į naują centro val
dybą išrinkta: pirmininkas An
tanas Mažeika, kiti nariai — Al
fonsas Tumas, Edvinas Balce- 
ris, Bronius Dūda, Vytautas Če
kanauskas. Visi iš Los Angeles, 
Calif.

— Vilniaus Akademinis dra
mos teatras Kauno gastrolėse 
vaidino V. Krėvės “Žentą”, J. 
Grušo “Cirką” ir A. Laurinčiuko 
“Neapykantos spalvą”.

Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuj vyksta dail. Jono 
Kuzminskio apžvalginė kūrinių 
paroda, kurioj rodoma per 250 
įvairių žanrų kūrinių.

— Tenykštėj spaudoj dažnai 
minimas neseniai 50 metų am
žiaus atšventęs liaudies meni
ninkas Ipolitas Užkurnys, ypač 
išsiskiriamai pasireiškęs “Čiur
lionio kelio” ir “Ablingos” 
skulptūromis. Įdomios yra ir jo 
iš kelmo išdrožtos “Laimės ži
burio” ir “Pilėnų” kompozici
jos.

— Knygų naujienos. Šių me
tų data Lietuvos Mokslų akade
mija išleido mokslinį veikalą 
“Lietuvos TSR archeologijos 
atlasas”, trečioji knyga, api
manti I-XIII amžiaus senkapius 
ir pilkapius (2000 egz.). Vilniuj 
išleista ir Antano Drilingos apy
braižų knyga apie dabartinį ir 
senovinį Kauną — “Kauno au
tografai” (10,000 egz.). Išleistas 
ir Antano Baranausko “Anykš
čių šilelis”, iliustruotas J. Kuz
minskio medžio raižiniais 
(50,000 egz.). Sovietinio propa
gandininko Vytauto Misevi
čiaus apybraižų rinktinės 
“Žvaigždės gęsta auštant” iš
leista 10,000 egz. Atskira knyga 
išleista Leonido Jacinevičiaus 
periodikoj spausdinta drama “N 
kilometre” (3000 egz.). Nau
jos knygos yra ir Mečio Ra
kausko apysaka “Pasverk šir
dim sava” (10,000 egz.), ir Al
fonso Bukonto eilėraščių rinki
nys “Mėnulio takas” (5,000 
egz.).

— Tenykštė spauda džiaugia
si, kad, žemdirbių šeimom į- 
sikuriant naujose gyvenvietėse, 
“belieka nugriauti nebenaudo
jamus pastatus, išnaikinti sodus 
ir prie bendro ariamos žemės 
masyvo prijungti dešimtis ha 
derlingo juodžemio”. Iš tų vien- 
sėdinių sklypelių per artimiau
sius metus susidarysią beveik 
400 tūkstančių ha naujos dir
bamos žemės. Ir vis to dirban
čiojo Lietuvos kaimo žmogaus 
skriaudų sąskaita!

— Spaudoj džiaugiamasi, kad 
neseniai pasibaigusioj Vilniuj 
saviveiklininkų dekadoj “Vaini
kas Spaliui” ypač pasižymėju
sios 5 Panevėžio rajono savi
veiklininkų grupės: chorai, at
skiri dainininkai, vaidintojai, 
muzikantai.

Pr.N.

D. BRITANIJA UŽ 
ŽMOGAUS TEISES

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos suvažiavimas Londone 
balandžio 17 pasiuntė rezoliuci
ją užsienio reikalų ministeriui 
dr. D. Owenui. Didž. Britanijos 
vyriausybė buvo prašoma Bel
grado konferencijoj reikalauti, 
kad Sovietų Sąjunga, 1920 pri
pažinusi lietuvių tautos apsi
sprendimą, jį respektuotų. Be 
to, prašoma reikalauti iš Sovie
tų Sąjungos, kad, iki Lietuva at
gaus nepriklausomybę, okupaci
nė valdžia prisilaikytų žmogaus 
teisės principų, sutartų Hel
sinky.

Balandžio 28 Didž. Britanijos 
užsienio reikalų ministerijos 
laiške primenama dr. Oweno 
kalba, pasakyta kovo 3 diploma
tinių korespondentų susirinki
mui. Tada ministeris pasakė, 
kad britų vyriausybė laikosi po
žiūrio, jog žmogaus teisės ir pa
grindinės laisvės turi būti 
respektuojamos visuose kraš
tuose ir kad jas liečią Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos baigiamojo akto 
nuostatai privalo būti visų pasi
rašiusiųjų valstybių pilnai įgy
vendinti.

Laiško pabaigoj sakoma: “Bri
tų vyriausybė yra tvirtai nusista
čiusi išnaudoti tinkamas progas 
užtikrinimui, kad Sovietų val
džia gerai supranta pažiūras, 
kurių šiame krašte laikomasi dėl 
žmogaus teisių”. (Elta)
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Sutartinės ansamblio krikštynų pasirašymo ceremonijos Kultūros Židinio scenoje. Iš k. 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, dr. J. Kazickas, Irena Stankūnaitė, Alė Kazickienė, Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis (pasirašo), Vytautas Strolia ir Sutartinės vadovė Jūratė Veb- 
laitytė-Litchfield. Nuotr. P. Bivainio

TVANAS UŽLIEJO ŽIDINĮ

New Yorko jaunimo ansamblio pirmasis 
koncertas ir operos ‘Nojaus tvanas” pa
statymas

son. Choras sėdi prie scenos de
šinėj ir gieda refrenus, palydas 
ir įtarpus. Dažnai kartojama Ky- 
rie eleison. Kairėj buvo nedide
lis orkestras. Dalis aktorių atėjo 
iš publikos ir kopė į sceną laip
tais, kurie stovėjo tarp choro 
ir orkestro.

Daniel Harp, Stiing Bass — Da- 
vid Brown,trompete—Marshall 
Farr, mušamaisiais — Howard 
Van Hyning, varpais ir vargo
nais — Audronė Veblaitytė, “Re- 
corders” — Susan Welles, Shei- 
la Nevvbery, Holly Patterson, 
Nelson Richardson.

Sutartinės nariai
Štai tie Sutartinės ansamblio 

nariai pirmūnai, kurie įdėjo 
daug nuoširdaus darbo, kol šis 
koncertas buvo atliktas.

Mergaitės: Lina Alksninytė, 
Birutė Bivainytė, Rasa Bobely- 
tė, Audronė Bružaitė, Audronė 
Česnavičiūtė, Vilija Jurytė, Re
gina Galinytė, Jolita Gudaitytė, 
Danutė Gvildytė, Rita Liogy- 
tė, Audronė Katinaitė, Vilija Ka- 
tinaitė, Danutė Miklaitė, Nida 
Milukaitė, Laura Naronytė, Da
nutė Norvilaitė, Aušra Šidlaus
kaitė, Ramunė Šidlauskaitė, 
Daiva Vebeliūnaitė, Gina Vebe
liūnaitė, Rima Vebeliūnaitė, Ra
sa Vilgalytė.

Berniukai: Gediminas Bi-
vainis, Rimas Česnavičius, Arū
nas Gudaitis, Algis Kulpa, Jo
nas Landsbergis, Tomas Lora, 
Viktoras Lora, Ričardas Naronis, 
Andrius Rajeckas, Linas Šid
lauskas, Justas Vilgalys.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS 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) 366-3733, 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., Nevvark, 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.

Gegužės 22 Kultūros Židiny 
su dideliu pasisekimu praėjo 
jaunimo ansamblio “Sutartinės” 
pirmasis didesnis koncertas ir 
operos “Nojaus tvanas” pastaty
mas. Žmonių buvo pilnutėlė 
salė.

Koncerto pradžia 4 v. popiet. 
Pradėta su kokiu 15 minučių 
pavėlavimu.

Lietuviais esame mes gimę
Prasitraukė uždanga, ir sce

noje pasirodė jaunas ir gražus 
ansamblis. Viso 33 jaunuoliai. 
Merginos dėvėjo ilgas šviesias 
suknias, ant kurių buvo išsiūtos 
stilizuotos raudonos tulpės. Ne
įprasta, kad jaunieji žmonės 
koptų į sceną ir prisistatytų pub
likai. Todėl ir jief savo koncer
tui pasirinko prasmingą giesmę 
— Lietuviais esame mes gimę. 
Su šia giesme ansamblis ir 
ateina į* lietuviškąjį mūsų gyve
nimą, tuo pratęsdamas kultūri
nę lietuvišką veiklą į pačius jau
niausius. Šio ansamblio narių 
dalis dar lanko Maironio litua
nistinę mokyklą, o kiti yra ne
seniai ją baigę.

Reikia pastebėti, kad progra
moj buvo įrašytas klaidingas 
“Lietuviais esame mes gimę” 
autorius. Jos muziką parašė ne 
J. Zauerveinas, o Stasys Šimkus. 
Zauerveinas (vokietis, mokėjęs 
46 kalbas, jų tarpe ir lietuvių,

Savaitės 
įvykiai

JAV ir Vietnamas vėl atnau
jins derybas dėl diplomatinių 
santykių užmezgimo.

JAV knygų leidėjų sąjunga 
apeliavo į Brežnevą ir Sov. S-gos 
prokurorą Roman A. Rudenko 
paleisti iš kalėjimo Anatoly 
Ščaransky, priklausiusį Helsin
kio susitarimų vykdymui sekti 
grupei ir palaikiusį santy
kius su vakarų žurnalistais, ir pa
brėžė, kad santykiai gali labai 
pablogėti, jei jo byla nebus 
svarstoma viešame teisme.

Sudanas nori pirkti iš JAV 
ginklų.

Kalifornijos universiteto 
mokslininkam pavyko išauginti 
iš žiurkių celių insulino geną. 
Šis atradimas galės būti pritai
kytas ir žmonių vartojamam 
insulinui gaminti.

Kenya vyriausybė uždraudė 
žvėrių medžiojimą rezerva
tuose.

JAV armijos gen. Lewis 
Blaine Hershey, ilgą laiką tvar
kęs JAV karinės prievolės įsta
tymo vykdymą, mirė miegoda
mas, sulaukęs 83 m.

Prez. Carter pasiuntė į P. Ko
rėją tartis dėl JAV kariuomenės 
atitraukimo valst. pasekretorį 
Philip C. Habib ir jungtinių 
štabų v-ką gen. George S. 
Brown. Numatoma atitraukti tik 
žemyno kariuomenę, o karo 
aviacijos daliniai pasiliktų.

ilgai gyvenęs Tilžėj) parašė žo
džius.

Antruoju programos numeriu 
buvo Franz Schubert — Kyrie 
iš Missa Brevis G dur. Solo 
partiją atliko Irena Stankūnaitė- 
Silva.

Tolimesnės keturios dainos 
buvo lietuviškos. Tai Laisvės 
varpas — A. Vanagaičio, Kur gi
ria žaliuoja — J. Gudavičiaus, 
Skamba kankliai — liaudies dai
na, Lietuva brangi — J. Nauja
lio.

Iš tų visų maloniausiai nu
skambėjo — Kur giria žaliuoja.

Krikštynų aktas
Ansamblis norėjo prisistatyti 

su krikštynų aktu. Po lietuviškų 
dainų į sceną buvo pakviesti 
ansamblio krikšto tėvai — dr. 
Juozas ir Alė Kazickai, solistė 
Irena Stankūnaitė-Silva, muzi
kas Vytautas Strolia.

Ansamblio narė Audronė Bru
žaitė perskaitė įkūrimo aktą, ir 
po to pasirašė krikšto tėvai, an
samblio vadovė Jūratė Veblaity- 
tė-Litchfield, ansamblio seniū
nas Tomas Lora, Lietuvos gene
ralinis konsulas Anicetas Si
mutis ir Brooklyno pranciško
nų vienuolyno viršininkas tėvas 
Paulius Baltakis, OFM.

Krikštynų akto metu prasisky
rė galinė sienos uždanga, ir rau
doname skyde pasirodė ansamb
lio emblema — N.Y. jaunimo 
ansamblis SUTARTINĖ. Šis 
papuošimas pasiliko per visą 
pirmąją koncerto dalį.

Mano sieloj šiandien šventė
Įsikūrimo aktas ir patsai an

samblio prisistatymas tikrai 
buvo graži šventė. Tad toliau so
listė Irena Stankūnaitė ir padai
navo J. Tallat-Kelpšos — Mano 
sieloj šiandien šventė.

Pirmos dalies pabaiga buvo 
skirta Beethovenui. Ansamblis 
su solistais atliko Choro fantazi
jos finalą, Op. 80. Solistai 
buvo: Irena Stankūnaitė, Rasa 
Bobelytė, Carol Bushell, Vikto
ras Ralys, Vytautas Strolia, Pet
ras Tutinas.

Ansambliui ir solistam akom
ponavo Dalia Sakaitė. Dirigavo 
Jūratė Veblaitytė-Litchfield.

Šampano valandėlė
Pirmoji koncerto dalis truko 

35 minutes. Tiek pat užtruko ir 
pertrauka. Publika gėrė šam
paną arba nuėjo į žemutinio 
aukšto barą.

Opera “Nojaus tvanas”
Po daugel metų vėl savo jė

gom pastatytas didesnis muziki
nis veikalas — tai Benjamin 
Britten vienaveiksmė opera 
“Nojaus tvanas”.

Tema biblinė, visiem gerai ži
noma. Dievas įspėja Nojų ir lie
pia statyti laivą ir į jį suvesti 
gyvūnijos atstovus. Paskui No
jus iš laivo išleidžia karvelį, 
kuris atneša atlyvų šakelę. Die
vo balsas vėl skelbia, kad tva
nas praėjęs.

Muzika ir interpretacija mo
derni. Įvedama net Kyrie elei-

Operoj dainavo
Pagrindinį Nojaus vaidmenį 

atliko solistas Kazys Yakutis. Jis 
buvo ypač puikiai nusigrimavęs, 
su gražia barzda, ilgais plaukais, 
gražiu kostiumu, su puikia vai
dyba ir interpretacija. Jo žmoną 
dainavo Carol Bushell, Nojaus 
sūnus: Rimas Česnavičius, Arū
nas Gudaitis, Tomas Lora, Jus
tas Vilgalys, Nojaus marčias: 
Audronė Katinaitė, Gina Vebe
liūnaitė, Rima Vebeliūnaitė; 
pletkininkes — Birutė Bivai
nytė, Jolita Gudaitytė.

Dievo balsą (buvo girdimas 
per garsiakalbį) atliko Tadas 
Alinskas. Į vaidinimą buvo į- 
jungta ir nemažas pulkas Mairo
nio lituanistinės mokyklos mo- 
kinių. Juodvarnį vaidino Loreta 
Klivečkaitė, balandį Nina Jan
kauskaitė. Daugybė paukščių ir 
žvėrelių buvo su kaukėm. Jie 
atėjo iš salės gilumos ir sulipo 
į laivą. Pabaigoje, po tvano, jie 
vėl su muzikos palyda nulipo 
laiptais ir dingo salėj.

Vadovai, talkininkai
Šią daugybę į vieną vieningą 

ir prasmingą vaidmenį, į vieną 
judesį subūrė ir jį apvaldė re
žisierius Juozas Bulevičius. Visą 
operą pravedė ir dirigavo an
samblio vadovė Jūratė Veblaity
tė-Litchfield.

Scenos dekoracijas padarė 
E lemi Kepalaitė ir Petras San
danavičius, abu dailininkai. 
Šviesos efektus tvarkė Petras 
Sandanavičius, kostiumus su
kūrė Elena Kepalaitė, Ramutė 
Česnavičienė, Aldona Katinie- 
nė. Kostiumai buvo puikūs.

Mokyklos mokinių chorą pa
ruošė Rasa Bobelytė, Nijolė 
Ulėnienė. Šokėjus paruošė Ele
na Kepalaitė, solistų pasin oši
mui talkino Aldona Kepalai ė ir 
Dalia Sakaitė. Ansamblio ženklą 
atliko Daina Jurkutė (ženklas 
kabėjo pirmoj daly).

Tėvo komiteto valdyba
Visu nuoširdumu ansambliui 

dirbo tėvai ir ypatingai tėvų ko
mitetas, kurio pirmininkė yra 
Ramutė Česnavičienė, pirmi
ninkės pavaduotoja — Giedrė 
Kulpienė, iždininkė Ina Gvil- 
dienė, sekretorė Aldona Katinie- 
nė.

Ansamblį pasitinkant
Su pakilia nuotaika ir svei

kinimais pasitinkame ansamblį. 
Jis teigiamai veiks mūsų apy
linkės jaunimą, nuolat skatins 
dainai, palaikys lietuviškas dai
nos tradicijas. Šiam koncertui ir 
visam operos pastatymui įdėta 
labai daug darbo. Tai parodo, 
kad jaunimas yra ištvermingas ir 
moka dirbti.

Dirbkite ir toliau! Visi jum 
linki kuo geriausios sėkmės! '

Norėtume tik vieno — dau
giau lietuviškos muzikos. Visa
me dideliame koncerte lietu
viška daina užėmė tik keliolika 
minučių. Pirmiausia lietuvių an
sambliui turėtų rūpėti lietuvių 
kompozitoriai. Ir jie yra sukūrę 
gražių veikalų, tad, gerbdami 
lietuvių kūrybą, išveskime juos į 
koncertų sales. Schubertą, Beet- 
hoveną girdime labai dažnai per 
radijo koncertus. Tai ne naujie
na, o naujiena būtų girdėti nau
jus lietuvių kompozitorių kūri
nius. Galima surasti jų tarpe ir 
ilgesnį veikalą, jei norima ką 
nors didesnio statyti.

Dėl vardo
Ansamblis pasirinko Sutarti

nės vardą. Sutartinė labai lietu
viška, nusako ir net dainavimo 
būdą. Tik gaila, kad toks var
das jau panaudotas ansambliui. 
Vilniuj 1957 įsisteigė Sutartinė 
ir šių metų gegužės 6 atliko 
1000-tąjį koncertą.

Tie patys vardai paskui mai
šosi žmonėm, maišo ir spaudą, 
ir paskui muzikos istorikai turi 
daugiau vargti.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell 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 Kųrinskas, išdir
bęs 20 m. RCAService Co., prieš 5 metus Su sūnumi Jėmeš įsigijo ’ " 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų' patamaVirhaTs pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Bfooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv 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. VVEVD 1330 AM ir 
97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565. z

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.

Orkestro garsai
Į darbą jungėsi ir orkestro 

žmonės — dvi pianistės Aldona 
Kepalaitė ir Dalia Sakaitė, daž
nai skambinusios keturiom ran
kom. Smuikais grojo Evan Paris 
ir Richard Marshall, viola — 
Kenneth Edwaras, violončele —

-o-
Visi Šio pakilios nuotaikos 

koncerto dalyviai linki jaunam 
ansambliui kuo geriausių ir 
gražiausiu metų. O jie bus tada, 
kai daug dirbsite ir lietuviška 
daina papuošite savo gyvenimą.

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

t

T^asolino

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

K.VECAS
JONAS

19 33 + l 97 6
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ

rugsėjo 28

2 SAVAITĖS 
gegužės 29 
birželio 15, 19, 29 
liepos 3, 13, 17, 27 
rugpiūčio 7,10 
rugsėjo 4, 7,18 
gruodžio 21

Kaina iš Nevv Yorko 
838 dol.

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

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

Miestas, valstija, Zip ..............................................................................______ __________ -

VYTIS
2129 KNAPP ST.
BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL. (212) 769-3300

/
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Vasarą pasitinkant
Birželio mėnesį baigiasi mo

kyklos ir prasideda vasaros 
atostogos, kurių taip laukia jau
nimas. Bet atostogų džiaugsmas 
tėvam ne visada reiškia džiaugs
mą. Dažnai atostogos tėvam ne
ša rūpestį — kaip išsaugoti jau
nimą nuo miesto pavojų, kaip 
sudaryti sąlygas jiem pailsėti, 
pabūti gamtoj, kad vėliau būtų 
pajėgūs mokytis.

Jaunimas išeina ir iš lietuviš
kų mokyklų. Užskleidžia lietu
viškas knygas. Kartais nebeturi 
progos jų atversti, pakalbėti lie
tuviškai. Jaunieji tarp savęs kal
ba angliškai, nes jiem taip leng
viau susikalbėti. Tėvam ir tai ke
lia rūpestį — kaip išlaikyti lie
tuvių kalbą, kaip ją pagilinti, 
praturtinti jų žodyną.

-o-
Vasaros stovyklos yra pačios 

svarbiausios mūsų jaunimui. Ko 
negali padaryti lietuviška mo
kykla, tą dažnai padaro vasaros 
jaunimo stovyklos.

Čia sistemingai ugdomas vai
kų žodynas; įvairiais būdais pra
tinama prie lietuvių kalbos. 
Pravedami lietuviškai žaidimai, 
laužai, rankdarbiai. Ruošiami 
įvairių talentų pasirodymai. 
Taip lietuvių kalba, kuri mokyk
loj buvo naudojama tik pamo
kom, čia virsta gyvenimo dalimi.

Kiek išmokstama dainų, naujų 
žaidimų, kiek įsigyjama draugų! 
Nejučia išauga lietuvių draugų 
ratelis, atsiranda noras draugauti 
su lietuviais.

Stovykloj jaunimas turi progos 
pabūti gamtoj. Ir tai yra labai 
svarbu. Gyvendamas mieste, jis 
mato gamtą jau kitokią, nuvar
gintą technikos, modernių įren
gimų, priglušintą mašinų. Neži
no, kaip atrodo miškas, laukų 
upelis. Ir štai stovykloj pats 
basom kojom braido po tuos 
upelius, bėgioja po vešlią žo
lę, lando pro miško medžius, 
įtraukdamas gryną ir pušim kve
piantį orą. Jis stebi gamtą, skruz
dėlę ir paukštį. Ir tai suteikia 
jaunimui tikrai labai daug —
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gilesnį gamtos pažinimą. Drau
ge išauga meilė tai gamtai.

Stovyklas rengia Putnamo se
serys Neringoj. Ten būna ne tik 
mergaičių stovyklos, būna bend
ros ir atskirų organizacijų. Sto
vyklos pastoviai vyksta ir Daina
voj. Atskiras stovyklas rengia ir 
skautai, pasinaudodami ameri
kiečių skautų stovyklavietėm.

Tad leiskim jaunimą į tas sto
vyklas. Tegu jis ten praleidžia 
gražiausius vasaros mėne
sius — gamtoj ir savo draugų 
rately, lietuvių vadovų globoj, 
kur gyvas lietuviškas žodis.

Mokytojų studijų savaitė ir
gi įtrauktina į stovyklų sąrašą. 
Juk daug jaunimo nori būti 
mokytojais, lanko kursus, domisi 
mokymo klausimais. Tokia 
studijų savaitė duos labai daug 
jaunam mokytojui — supažin
dins su lietuviškomis mokymo 
problemomis, duos drąsos ir iš
mokys įvairių naudingų dalykų.

Toj studiję savaitėj suvažiuoja 
ir jaunimo. Jis ten pasiklauso pa
skaitų, prasilavina ir turi progos 
pabūti drauge su kitų miestų 
jaunimu, įgyti pažinčių. Iš tokių 
studijų savaičių išaugo jau eilė 
jaunimo vadų.

Lietuviška knyga irgi neuž
mirština. Pratinkime jaunimą 
skaityti, skaityti pamažu, kad jis 
išlaikytų knygos meilę, kad pra
turtintų žodyną.

Jaunimui dažnai yra sunku 
pradėti skaityti, nes sunkus sti
lius, žodynas. Vyresnieji tegu 
padeda, tegu drauge paskaito 
bent keletą puslapių. Tada jau 
bus lengviau jam keliauti į lietu
viškus knygos puslapius.

Jaunimo žodynas nėra jau toks 
gausus, tai reikia knygą parink
ti, kur nebūtų mandrių, komp
likuotų žodžių. Paprastu pasako
jimu tegu patraukia dėmesį, o 
paskui savaime skaitysis. Jei per 
vasarą perskaitytų vieną knygą, 
tai jau būtų gerai. O tai galima 
padaryti, jei bus norų, jei tuo 
pasirūpins tėvai.

Žmogaus teisių apsaugojimas 
nuolat rūpi tiem, kurie siekia 
taikos. Kaip krikščionys, mes vis 
daugiau ir daugiau pajuntam, 
kad gynimas bei puoselėjimas 
žmogaus teisių sudaro vieną iš 
svarbiausių Bažnyčios užda
vinių. Popiežius Paulius VI savo 
kalboj apie taiką 1977 pasakė: 
“Kur žmogaus teisės tikrai iš
pažįstamos ir viešai pripažįsta
mos bei ginamos, taika tampa 
visuomenės gyvenimo džiu
ginančiu ir gaivinančiu reiški
niu.”

Žmogaus teisės pasauly šian
dien daug kur griežtai varžo
mos. Nors nė viena tauta nėra 
tobulai gynusi bei puoselėjusi 
žmogaus teisių, tačiau mes jau
čiam pareigą čia atsižvelgti į 
dviejų kraštų vyskupų konferen
cijų — Vakarų Vokietijos ir Len
kijos — pareiškimus, apgailes
taujančius žmogaus teisių į reli
ginę laisvę paneigimą Rytų Eu
ropoj.

Juo labiau jaučiam šią parei
gą dėl to, kad tiek daug Ameri
kos katalikų tuose kraštuose ran
da savo šaknis arba patys yra pa
bėgę nuo Rytų Europos prie
spaudos režimų. Tikėjimo lais
vės paneigimas nuo Baltijos jū
ros šiaurėj iki Juodosios jūros 
pietuose yra tragiškas epizodas 
žmonijos pastangose ginti bei 
puoselėti žmogaus teises.

Bažnyčiom ir pavieniam tikin

Vysk. Vincentas Brizgys šį sekmadienį, birželio 5, švenčia 
kunigystės 50 metų sukaktį.

ŽMOGAUS TEISĖS RYTŲ EURO
POJ: TIKĖJIMO LAISVĖS BYLA
JAV-bių katalikų konferencijos pasisakymas,
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tiesiem valdžia nuolat trukdo 
atlikti savo pareigas. Kai kur ti
kinčiųjų bendrijos persekioja
mos tiesiogiai; kitur, kaip pvz. 
Rytų apeigų katalikų bažnyčio
se, jos naikinamos jėga. Nepasi
gailima nė vieno tikėjimo: krikš
čionys, žydai, musulmonai — 
visi nukenčia.

Bažnyčių puolimai Rytų Eu
ropos kraštuose reiškiasi įvai
riai, atsižvelgiant į kiekvieno 
krašto kultūrą, religinio įsitikini
mo gilumą bei įvairumą žmonių 
tarpe ir komunistų partijos vado
vybės tvirtumą bei pragmatiz
mą. Nežiūrint tų skirtumų, 
bendras religinės priespaudos 
vaizdas yra aiškiai pastebimas.

Pavienis tikintysis
Ypač pavienio tikinčiojo at

žvilgiu žmogaus teisė atlikti 
savo tikėjimo pareigas pažei
džiama pačiu klastingiausiu bū
du, nes visuose Rytų Europos 
kraštuose ateizmas yra remia
mas viso valstybinio aparato. Pa
vyzdžiui, priklausydamas prie 
krikščioniškos bendrijos, asmuo 

praranda teisę tapti mokytoju ar
ba valdžios tarnautoju. Kai kur, 
net lankant ligonius ar teikiant 
sakramentus mirštantiem, rei
kalingas oficialus leidimas iš 
anksto.

Sąlygos itin griežtos Lietuvoj, 
kur Bažnyčia nuolat intensyviai 
persekiojama. Ukrainoj visos uk
rainiečių katalikų bei rutėnų 
apeigų bažnyčios uždraustos, o 
Albanijoj vyksta gal pati siste- 
mingiausia Bažnyčios priespau
da visoj Rytų Europoj.

Religinis auklėjimas nuolat 
trukdomas įvairiomis priemonė
mis, kurių imasi valdžios parei
gūnai prieš jaunimą ir tėvus. 
Apie šitokius žmogaus teisių pa
žeidimus neseniai drąsiame ga
nytojiškame laiške rašė Lenkijos 
vyskupai (1976 rugsėjo mėn.). 
Nors Lenkijos katalikai yra paro
dę nepaprastą atsparumą prieš 
nuolatinę oficialią priespaudą, 
tačiau vyskupai rašo, kad Baž
nyčia šiandien išgyvena rafinuo
tą bedievinimą: pasinaudojant 
statybos nuostatais, suvaržoma 
reikalingų naujų bažnyčių au
gančiuose priemiesčiuose staty
ba; darbus gauna tik tie, kurie 
pasisako esą netikį arba bent 
nepraktikuoją katalikai; į kai ku
rias mokyklas priimami tik tie, 
kurie pasisako netikį. Panašiai 
daroma visur Rytų Europoj.

Čekoslovakijos režimas yra ar
šiausių stalinistų rankose. Dau
giau kaip pusė katalikiškų vys
kupijų neturi vyskupų, kadangi 
valdžia griežtai nesutinka priim
ti Šventojo Sosto kandidatų, ne
sutikdama net bendrai svarsty
ti to reikalo. Dvasiškiai bei klie
rikai griežtai varžomi. Moterų 
vienuolijų likimas itin proble
matiškas. Įstatymai draudžia 
moterim stoti į vienuolynus, ir 
yra ženklų, kad dėl režimo su
varžymų moterų vienuolijos gali 
per ateinančius 25 metus išnyk
ti.

Viską susumuodami, galim 
sakyti: kaip pavienių tikinčiųjų 
gyvenimui, taip ir krikščioniš
kos bendrijos egzistencijai Rytų 
Europoj yra rimtas pavojus. Abu 
priklauso nuo valstybinių biu
rokratų sauvaliavimo, ideologų 
intelektualinio piktnaudojimo ir 
nuolatinio persekiojimo, kuriuo 
valstybinis aparatas galutinai 
tikisi juos panaikinti.

Nuo antrojo pasaulinio karo 

Rytų Europos žmonių politinis 
likimas labai daug priklauso nuo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
santykių su Sovietų Sąjunga. 
Tuose santykiuose vyrauja JAV- 
bių susirūpinimas, kad provoka
cija Rytų Europoj gali iššaukti 
atominį karą. Tokia rimta gali
mybė iki šiol varžo JAV-bių 
santykius su Rytų Europa.

JAV-bių nesikišimo į Rytų Eu
ropos tautų reikalus politika iki 
šiol sulaiko JAV-bes nuo bet 
kokio efektingo protesto prieš 
komunistinę priespaudą. Tie, 
kurie propaguoja žmogaus teisių 
gynimą, įskaitant ryžtingus di
sidentus Rytuose, yra rimtai 
apeliavę į Vakarus, kad jie įvai
riais būdais spaustų Rytų Euro
pos režimus, įskaitant Sovietų 
Sąjungą.

Eilė įvykių pastaruoju laiku 
— Helsinkio susitarimo pasira
šymas, praplėtimas komercinių 
bei kultūrinių ryšių tarp Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Ry
tų Europos kraštų bei augąs 
nepriklausomybės pajutimas 
pačiame Rytų bloke — galėjo 
padaryti tai, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės turi daugiau įta
kos komunistų režimam tuose 
kraštuose. Pagrindinis klausi
mas yra: ar mes galim ir kaip 
mes galim panaudoti tokią į- 
taką apginti vienai žmonijos 
brangiausių teisių — pavienio 
asmens religinei laisvei.

Naujos galimybės
Nors mes neturim jokių iliu

zijų apie tarptautinių reikalų 
politinę tikrovę, tačiau aplinky
bės bei įvykiai leidžia manyti, 
kad Jungtinėm Amerikos Vals
tybėm yra naujų galimybių, ku
rios, jei bus panaudotos, gali 
prisidėti prie žmogaus teisių ap
gynimo Rytų Europoj. Todėl 
mes raginam Jungtinių Ameri
kos Valstybių valdžią, kad ji 
skirtų tikėjimo laisvei svarbesnį 
vaidmenį mūsų santykiuose su 
tais kraštais. Mes pastebim 
kongreso pastangas ginti žmo
gaus teises ir raginam jį daugiau 
ta kryptim pasistengti.

Konkrečiai, mes raginam nau
jąją administraciją rimtai ruoš
tis 1977 numatytam pasitarimui 
dėl Helsinkio sutarties rezulta-
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2 vasario, ketvirtadienis.

Pati nežinau, kas man yra . . . 
ar esu laiminga, ar pikta, ar liūd
na .. . Tarp daktaro eilių radau 
vienas, paskutiniu laiku parašy
tas, be jokios antraštės; matyti, 
jos sudėtos ekspromtu, nenušli
fuotos kaip reikiant, bet iš pat 
gilumos širdies, tokios pilnos 
poezijos, kad man labai patiko. 
Iš pradžios, lyg juokaudamas, 
jis sakos norįs būti musele ir 
po “jos” kambarį lakioti; bet 
musė greitai gali žūti, tai ver
čiau būti paukšteliu, paskui — 
gėle, jos palangėje augančia, pa
galiau nori tapti žvaigžde ir iš 
aukštybių žiūrėti pro “jos” lan
gą; gal “ji”, pažiūrėjus į dangų, 
pamatytų žvaigždelę, tada

. . .Nors akies mirksnį spindė- 
čiau gilybėj

Tavo akelių . . . Mano visai 
laimei ir to užtektų . . .

Ant eilių nebuvo pažymėta, 
kam jos rašytos; bet man į gal
vą atėjo nuostabi mintis, kad 
žinau kam. Laimę pajutau širdy
je .. . Bet tai buvo labai trum

ds Ragana

Viktutė

pai, tuojau paėmė apmaudas, su
pykau ant savęs ir, metus tas 
kvailas mintis šalin, tariau sau: 
“Ko aš pablūdau?! Gražios eilės, 
ir tiek. Tegu sau rašo, kam nori, 
kas man galvoj!”

Pavakary atėjo daktaras. Atsi
sėdau prie fortepijono, o jis at
sistojo šalia.

— Noriu tamstos prašyti, — 
tariau, — palikti man ilgiau 
juodąjį notesą, kad galėčiau per
sirašyti kai kurias eiles.

— Tai tamsta jau perskaitei? 
Vieni niekai, ar ne tiesa? O lai
kyti tamsta gali, kiek tik norė
dama.

— Daug yra gerų.
Grojau sonatą, bet jutau jo 

akis, žiūrinčias į mane be palio
vos. Erzino tai mane, nežinojau, 
kur pasidėti. Ūmai išgirdau pa
tylomis ištartą: “Viktutė!” Krau
jas puolė man į veidą, paėmiau 
kelis klaidingus akordus ir kė
liaus nuo fortepijono. Mano 
“velniukas” vėl įlindo į mane. 
Pikta buvo, kad jis, užuot klau
sęsis muzikos, kažin apie ką 
mąsto ir šneka.

— Dėl ko taip trumpai? — 
paklausė jis.

— Gana bus . . .
Pradėjau dėstyti gaidas ant 

etažerės, jis, priėjęs arti, pa
ėmė mano ranką. Supratau, kad 
nori ją pabučiuoti, išplėšiau ją 
ūmai ir išbėgau iš kambario 
prie ūkio. Per visą vakarą neiš
tarėme vienas antram nė žodžio, 
vis laikiaus iš tolo. Pastebėjau, 
kad jis buvo niūrus ir, neilgai 
tepabuvęs, išėjo.

Nesigailiu nė kiek. Kam man 
tos jo eilės, rankų bučiavimas! 
Nenoriu! Baugu man ir nera
mu ... Be to viso buvo man gera 
ir turi būti gera . . .

6' vasario, pirmadienis.
Nuo to nelaimingojo ketvir

tadienio daktaras dar nebuvo. 
Matyti, užgavau jį tada. Tegu 
bučiuotų rankas, tegu mano var
dą kartotų ir eiles man rašytų, 
kad tik ateitų! Taip ilgu, kad ap
sakyti negaliu . . . Atsisėdau gro
ti — širdis ima skaudėti, kad jis 
nebeklauso, imu savo rašinius 
— nėra noro toliau rašyti, tiek 
jau prisirinko nepataisytų pus
lapių.

Vakar buvo įbėgęs minutei, 
važiuodamas su ponu Butautu 
medžioti, pasiimti šautuvo nuo 
tėtušio. Nuėjus su reikalu į tė
tušio kambarį, sutikau jį. Pasi
lenkė ir išbėgo atgal į roges. 
Vis raminausi, manydama jį ne
ateinant dėl to, kad turi daug 
darbo, dabar pamačiau, kad 
klystu: medžioti turėjo laiko, o 

pas mus — ne . . . Pavydėjau po
nui Juozui, kad su juo važinėja; 
pradėjau neapkęsti medžioklės, 
kad atima jį nuo manęs . . .

Turiu savyje labai daug didy
bės; niekados, man rodos, nega
lėčiau pamylėti to, kurs manęs 
nemylėtų. Jei jis nesiilgi manęs, 
tai kam aš turiu jo ilgėtis? 
Nenori — teneinie; aš neprašy
siu jo, kad ateitų, tai žinau tikrai.

Visi pas mus taip jau prie jo 
priprato, kad, rodos, dabar lyg 
kažin ko trūksta. Stebis ir tėtu
šis, kas jam pasidarę, kad taip 
nebeateinąs.

Pati nejausdama kaip, atsidu
riu prie savo kambario lango ir 
žiūriu į kelią . . . Susizgribus bė
gu šalin ir noriu save išperti. 
Tiek yra visokių darbų, kad 
kiekvieną valandą turiu už
imtą; labai pasiduoti ilgesiui nė
ra laiko, tačiau nepaleidžia jis 
manęs ir prie darbo, niekur ne
duoda ramumo.

Nauja virėja lig šiol gerai el
gias. Bene išeis, kaip sakiau.

Jei daktaras kuomet ateis, lai
kysiuos taip toli, kaip tik galima. 
Geriau man mirti, negu parody
ti, kad man ilgu be jo. Nori 
būti svetimas — tebūnie! Mokė
siu ir aš!

9 vasario, ketvirtadienis.
Jau vėl man gera ir linksma!
Šiandien tėveliai buvo iš

važiavę. Alenutė vaikščiojo apie 
ūkį, aš viena sėdėjau kamba
riuose prie fortepijono. Durys 
sugirgždėjo. Pažvelgiau, žiūriu 

— daktaras. Padavęs man ranką, 
tarė:

— Ar varysi mane tamsta, ar 
pykši — nebegaliu ilgiau, vėl 
atėjau!

O man iš džiaugsmo, kad vėl 
jį matau ir girdžiu, visas ap
maudas dingo. Juokdamos atsa
kiau:

— Ką tamsta sakai! Už ką 
pyksiu ar varysiu? Džiaugiuos 
pamačiusi, taip ilgai neregėjus.

— Nėjau, nors širdis traukte 
traukė. Anąsyk tamsta buvai to
kia rūsti, lyg supykusi. Nenorė
jau užsimesti . . . Bet nebeišken
čiau ilgiau ... Ar dabar nebe- 
pyksti? Tikrai tamsta džiaugies, 
kad atėjau?

Žiūrėjo man į akis klausda
mas.

— Žinoma, ne! Ką tamsta 
prasimanai!

— Tai taikai duok savo ranke
lę pabučiuoti! Bent pajusiu, kad 
nesu . . .

Daviau abidvi ir nustebau, 
žvilgterėjus į jį. Ką tik atrodė 
toks liūdnas, akyse tarsi ašaros 
žibėjo, dabar — lyg kas debesį 
nuo jo veido būtų nutraukęs: 
akys spindėjo džiaugsmu, lūpos 
juokės.

— Amžių nemačiau tamstų, 
negirdėjau muzikos . . . Dabar 
pagrok, panele Viktorija!

Grojau jo mėgstamus daly
kus, o jis klausės ir vis į mane 
žiūrėjo, tarsi šimtą metų nema
tęs. Paskui atnešiau jo eiles, kad 
paaiškintų, kai kuriuos žodžius.

Parodžius dainą apie žvaigžde
lę, tariau:

— Ši man už visas labiau 
patiko.

— Taip? Nieko čia gero; 
eliukubracija, be turinio. Para
šiau, norėdamas ištuštinti su 
kaupu pripildytą širdį.

Atėjo man noras jį paerzinti.
— A, tai tamstos širdis tokių 

daiktų pripildyta! Nesitikėjau! 
Įdomu žinoti, kas taip ją pripil
dė ir kas tas eiles įkvėpė?

— O! Per daug tamsta nori 
žinoti!

— Ar tai paslaptis? Koks tai 
asmuo ir kaip atrodo?

— Kaip atrodo? Turi storas 
tamsias kasas, juodas lyg naktis 
ir gražias lyg žvaigždės akis . . . 
vienu žodžiu, yra gražiausia. O 
sielą turi dar gražesnę.

Ir žiūrėjo į mane šypsodamas. 
Aš juokiaus šelmiškai, tarsi nie
ko nesuprasdama. O supratau 
gerai. Nors aprašymas buvo 
neteisingas, tačiau mačiau, 
kad tas asmuo buvau — aš. 
Jis visą vakarą buvo linksmas 
lyg vaikas, bėgiojo su Kaziuku, 
juokavo su Alenute, padėdamas 
jai šeimininkauti. Ir man taip 
buvo gera, kaip retai kada.

Štai kas yra meilė! . . Ilgu 
man be jo, jis man gražiausias 
ir geriausias ... Su juo šviesiau 
ir šilčiau daros sieloje . . . Nė 
kas . . . malonu mylėti ... tik be 
tų debesų ir ilgėjimos . . . Ne! 
net ir su visu tuo. Nes po audros 
ir darganos saulė dar šimtą kartų 
malonesnė.

(Bus daugiau/

I
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MEMORIAL DAY GREETINGS

MEMORIAL DAY GREETINGS 
MAC CHEVROLET INC.

59 EAGLE STREET 
ENGLEWOOD, NJ.

CHEVETTE MONZA VEGA 
CAMARO NOVA CHEVELLE 

MONTE CARLO 
FORMERLY GARRY ALLEN 

CHEVROLET 
BUSINESS PHONE 201 568-3787

MEMORIAL DAY GREETINGS 
AAMCO TRANSMISSIONS 
ONE OF THE WORLD'S LARGEST 

TRANSMISSIONS SPECIALISTS, FEATURING 
FREE TOWING & FREE ROAD TĘSTI 

NOW AT CONVENIENT STATEN ISLAND 
LOCAT1ONS: 2123 RICHMOND TERRACE 442-6700 

11 FLATER BLVD. 979-8100

MEMORIAL DAY GREETINGS 
JAMES B KITCHEN BAR & 

RESTAURANT 
3936 BRONXWD AVĖ 
BRONX, N.Y. 654-3307 
BARBECUE — SOUL 

HOMEMADE SPECIALTIES

MEMORIAL DAY GREETINGS 
FURNITURE & RUG 
LIOUIDATORS, INC.

FURNITURE & RŪGS FOR THE FAMILY LATE 
NITES: WED„ THUR. AND FRI. TILL 9 PM 
NOW AT 2 CONVENIENT LOCATIONS 807 MAIN 

ST. POUGHKEEPSIE, N.Y. (914) 485-8560
ROUTE 9, LAFAYETTE PLAZA WAPPINGER

FALLS, N.Y. (914) 297-0048 ASK FOR DO UG OR 
JOEI

MEMORIAL DAY GREETINGS
TO ALLOUR FRIENDS AND CUSTOMERS FROM 

THOMAS MAETTA & SON 
Interlor & Exterlor Palnters 

1761 72ND ST. BROOKLYN, N.Y. 
11204 331-0745

MEMORIAL DAY GREETINGS
TO ALL OUR FRIENDS & CUSTOMERS FROM 
DOROTHY M. STEIDELINSURANCE 

2695 MIDDLE COUNTRY ROAD 
CENTEREACH, L.I. CALL 516 JU5-8520
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MEMORIAL DAY GREETINGS 
TO ALLOUR FRIENDS ANDCUSTOMERS FROM 

B. MANZO AND SON
M. MANZO AND CO. INC.,

101 OLD TOWN ROAD STATEN ISLAND, NEW
YORK 10304 CALL (212) 351-1741

MEMORIAL DAY GREETINGS 
OHARA CENTER OF NEW YORK 
LEARN IKEBANA THE ART OF JAPANESE 

FLOWER ARRANGING
N0W LOCATED AT: 

SOUTH GATE TOWER 371 7TH AVENUE 
NEW YORK, N.Y. 10001 

PHONE 564-0841

MEMORIAL DAY GREETINGS 
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS FROM 

BATH BEACH NURSERY AND 
FLOWER SHOP 

8402 NEW UTRECHT AVENUE
BE 6-1210 — CL 9-0800 
S. RUGGIERO, PROP.

MEMORIAL DAY GREETINGS
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS FROM 

BUSY CORNER FRU IT STORE 
4001 13TH AVĖ (CORNER 40TH ST.) 

BROOKLYN, N.Y. TELE. (212) 438-9774

MEMORIAL DAY GREETINGS 
THE COACH HOUSE 

RESTAURANT
203 OLD TAPPAN ROAD OLD TAPPAN, N.J. 
OPEN 5 DAYS WEDNESDAY THRU SUNDAY 
SEAFOOD STEAKS PRIME RIBS OF BEEF 

LUNCHEONS DINNERS COCKTAILS PARTIES 25- 
125 201 768-6530 CLOSED MON. OPEN TUESDAY 

FOR LUNCH YOUR HOSTS MARY “OPAL" & 
JOHN DROZJOCK

MEMORIAL DAY GREETINGS
THE CLAM BROTH HOUSE

WORLD FAMOUS SINCE 1899 7 DINING ROOMS 
3 BARS SPECIAL ATTENTION TO BUSINESS OR 
SOCIAL MEETINGS STEAMERS KING CRAB, 
MAIN LOBSTERS, BAY SCALLOPS LEMON SOLE 
LOBSTER TAILS AT REASONABLE PRICES CALL 
201 659-2448 FOR RESERVATION TODAY 38 
NEWARK ST. HOBOKEN BETVVEEN LINCOLN & 

HOLLAND TUNNELS

MEMORIAL DAY GREETINGS 
AROMA RESTAURANT

172 BOONTON RD. WAYNE, N.J.
201 696-7797 ALL ORDERS ALSO PREPAREO TO 
GO LINGUINI SPAGHETTI W/CLAM SAUCE 
BAKED ZITI HOMEMADE RAVIOLI MANICOTTI 
LASAGNA EGGPLANT MORE ITALIAN 
FAVORITES STRICTLY MILK FED FRESH VEAL & 
DELICIOUS SHRIMP SCAMPI AND OTHER 
SEAFOOD DELIGHTS CLOSED MONDAY

MEMORIAL DAY GREETINGS 
BRUNO DE FEO 

FOREIGN CAR REPAIRS 
FOREIGN CAR SPECIALISTS OVER 27 YRS. 
OWNER OPERATED SPECIALISTS IN PORSCHE 
MERCEDES VOLKSVVAGEN FOREIGN 
TECHNICAL CENTER PORSCHE ELECTRONIC 
FUEL INJECT1ON FOR PROMPT SERVICE CALL 
201 345-3484 76 E. RAILWAY AVĖ. PATERSON, 

N.J. (NEAR ALABAMA AVĖ)

MEMORIAL DAY GREETINGS 
STELLA’S RESTAURANT 

OF FLORAL PARK
ITALIAN CUISINE AT MODERATE PRICES. 

SERVING LUNCHEON AND DINNER 
FULL BAR

LUNCHEONS 2.95 COMPLETE 
DINNER ENTREES FROM 4.95 

152 JERICHO TPKE.— 
FLORAL PARK, N.Y.

CLOSED MONDAYS — FREE PARKING 
MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED 

FOR RESERVATIONS CALL 
(516) 775-8082 or (516) 354-9790 

The Cerrone family wlshes to thank 
you for the contlnued loyal patronage

MEMORIAL DAY GREETINGS 
EVER READY BRAKE & 

ALLIGNMENT 
EXPERT WORKMANSHIP LOW RATES 

141 EAST JERICHO TURNPIKE 
MINEOLA, N.J. TELE.: 516 248-6860

MEMORIAL DAY GREETINGS 
WILLIAM DOYLE GALLERIES

175 EAST 87TH STREET NEW YORK, N.Y. 
212-427-2730 FURNITURE ACCESSORIES, 

DECORATIONS ENGLISH, FRENCH, ITALIAN 
CONTINENTAL & AMERICAN

MEMORIAL DAY GREETINGS 
FROM JERRY KRAMER

OF

SUFFOLK REALTY 
(516) 567-0500

MEMORIAL DAY GREETINGS 

GRANDVIEW LUMBER CO. 
5301 Nurte Avė. Maspeth, N.Y.

GL 6-3312

MEMORIAL DAY GREETINGS 
DE PAUL BROS INC.

OK GARAGE AUTO & TRUCK MAINTENANCE 
TEL. YO 9-7306

108 WARBURTON AVENUE 
YONKERS, NEW YORK
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MEMORIAL DAY GREETINGS 
ALLEGRETTA MOTEL & 

RESTAURANT 
320 W. Montauk Hlghway 

Hampton Bays, N.Y.
(516) 728-6192

MEMORIAL DAY GREETINGS
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS FROM 

JOE STANZIONE 
STANZIONE BROS. INC.
CARPENTERS — CONTRACTORS
226 — 1053 8865 29TH AVENUE 

BROOKLYN, N.Y. 11214

MEMORIAL DAY GREETINGS 
FROM DORA PEREZ OF 

DORA’S HAIR STYLING
165 EAST 87TH STREET, NEW YORK, N.Y. 
SPECIAL SHAMPOO BLOW DRY HAIRCUT 

HAIR COLORING FACIALS NAIL WRAPPING 
WAXING PHONE 722-1396 FOR APPOINTMENT

MEMORIAL DAY GREETINGS 
EAGLES NEŠT RESTAURANT 

COCKTAIL LOUNGE

OPEN 7 DAYS A WEEK STEAKS & SEAFOOD OUR 
SPECIALTY LUNCHEON SPECIALS FROM 11 AM 
DINNER FROM 4 PM TILL MIDNITE COCKTAIL 
TIME 4 PM TO 6 PM LATE NITE SNACKS 
ALWAYS. ENTERTAINMENT: WED. THURS. FRI.

SAT. EVENINGS 201 423-2773 371 HIGH 
MOUNTAIN RD. NORTH HALEDON, N.J.

MEMORIAL DAY GREETINGS
FRANK STAMATO & CO., INC.

OVER 40 YRS OF DEPENDABLE SERVICE 
GARBAGE & RUBBISH REMOVAL INOUSTRIAL 
COMMERCIAL INSTITUTIONAL RADIO 
DISPATCHED COMPACTOR SYSTEMS 
SPECIALISTS ALWAYS PROMPT EFFICIENT AND 
RELIABLE SERVICE CONTAINER SERVICE 15 TO 
45 YARDS CONTAINERS AVAILABLE FOR CON- 
STRUCTION SITES 201 473-7622 U.S. HWY. NO.

46 LODI, N.J.

MEMORIAL DAY GREETINGS 
ZEPHYR 

VENTILATED AWNING CO. OF 
NORTHERN N.J.

ESTABLISHED 1947 FACTORY TO YOU CUSTOM 
MADE ALUMINUM VENTILATED ALL SEASON 
AWNINGS FOR DOORS WINDOWS PORCHES 

PATIOS LOW COST EASY BUDGET TERMS 
262-2422 FACTORY & SHOWROOM: — 

13 EMERSON PLAZA EAST (RAILROAD AV.) 
EMERSON, N.J.

MEMORIAL DAY GREETINGS 
GAR’S FRIENDLY SERVICE 

COMPLETE SERVICE TIRES BATTERIES 
ACCESSORIES BRAKE SERVICE WHEEL 

BALANCING WHEEL ALIGNMENT AIR CONDI- 
TIONING SALES AND SERVICE FREE ESTIMATES 

FREE PICKUP & DELIVERY 201 274-9744 
N. 8TH & PLANTEN AVĖ. PROSPECT PK. N.J.

MEMORIAL DAY GREETINGS 
ROCCO’S PIZZA 

Korvettes Shopplng Center 
857 Pelham Parkway 

Pelham, N.Y. (914) 738-3462
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Sunku būtų nusakyti aukų 
prasmę tuometiniams žydams. 
Viena aišku: aukos buvo esmi
nė apeigų dalis, nes to reikala
vo Tora. Aukas aukodavo kuni
gai, kilę iš kunigiškų šeimų. 
Tik Aarono sūnų palikuonys 
galėjo tapti kunigais, kiti — Le
vio giminės įpėdiniai, levitai, 
galėjo tik tam tikras ribotas apei
gas atlikti. Tora nustatė griež
tas taisykles kunigų kilmės gry
numui išlaikyti. Pagal jos pa
tvarkymus, kunigai ir levitai pra
gyveno iš žmonių aukų.

Kunigams vadovavo vyriau
sias kunigas. Jis užėmė šią pir
maujančią vietą tikriausiai persų 
laikais. Būdamas ir žydų bend
rijos titulinė galva, vyriausias 
kunigas tvarkė reikalus su val
džiomis tų kraštų, kuriuose žy
dai buvo piliečiai. Aišku, kad jis 
ir kunigai, kurių vardu kalbėjo, 
turėjo nepaprastai daug įtakos 
žydijoje. Jau antrajame amžiuje 
prieš Kristų ir, gal būt, net 
anksčiau vyriausias kunigas bu
vo Sanhedrino galva. Sanhedri- 
nas tai teismas, kuris teisė nu
sikaltimus pagal Toros nuosta
tus. Kadangi žydai neskyrė civi
linio įstatymo nuo religinio, 
Sanhedrinas galėjo turėti visą 
žydų kasdieninį gyvenimą savo 
žinioje. Iš tikrųjų Sanhedrinas 
ėmėsi spręsti tik neabejotinus 
nusikaltimus prieš Torą, bet ro
mėnai jį padarė vyriausiuoju žy
dų teismu. Vyriausiajam kuni
gui vadovaujant, Sanhedrinas 
turėjo labai daug galios. Tik 
maišto atvejus ir mirties bausmę 
(ius gladii) romėnai sau pasiliko.

Vyriausio kunigo svarba žydų 
tautai dramatiškai išryškėdavo 
Atsiteisimo dieną (Yom Kip- 
pur), kada jis įeidavo į šventų
jų šventąją, ten, kur Dievas 
gyveno, visos tautos vardu. Čia 
jis paaukodavo aukas už visas 
nuodėmes, papildytas tautoje 
metų laikotarpyje. Dievas, pri
imdamas iš jo aukas, užtikrinda
vo žydam savo artumą ir meilę.

Vyriausias kunigas užėmė 
svarbią vietą žydijoje iki pat 
Šventyklos sunaikinimo 70-tais 
metais po Kristaus, nors jo įta
ka palengva mažėjo. Iš turtin
gų didikų šeimų kilę vyriausieji 
kunigai nebuvo jautrūs ir nesu
prato žydų prastuolių. Didžiau
sia priežastis tos įtakos suma
žėjimo buvo, tur būt, farizėjų 
iškilimas. Farizėjai drįso savaip 
aiškinti Torą ir, bendrai pa
ėmus, buvo jautresni žmonėms.

Kol Šventykla stovėjo, ji liko

MEMORIAL DAY GREETINGS 
MAINARDI MOTORS 

ESTABLISHED 1936 LOUIS A. MAINARDI, PROP. 
TRANSMISSION & MOTOR REBUILDING 

SPECIALISTS COMPLETE AUTO REPAIRS ROAD 
SERVICE 60 CHESTNUT ST. PATERSON, N.J.

(OFF 21 ST AVĖ.) 201 742-9320

MEMORIAL DAY GREETINGS
JUMBO’S RESTAURANT 

HOT TEXAS VVIENERS FRIED CHICKEN 
FAMILY SUPPERS STEAK PLATTERS 

1140 GOFFLE ROAD HAWTHORNE, N.J.
201 427-4971

MEMORIAL DAY GREETINGS
TOM SAWYER RESTAURANT 

BREAKFAST LUNCH DINNER AMERICAN & 
ITALIAN DISHES OPEN 7 DAYS 98 RIDGEWOOD

AVĖ. P AR AMUS, N.J. 201 262-0111

MEMORIAL DAY GREETINGS 
DOLPHIN SVCE. STATION 

179-18 HILLSIDE AVĖ 
JAMAICA, N.Y. 658-7142 

COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS, 
INSPECTION STATION

MEMORIAL DAY GREETINGS 
FROM PAT REYNOLDS OF 

NORTH JEROME 
AUTO REPAIRS INC.

AUTO BODY REPAIRS CAR & TRUCK 
3066 JEROME AVĖ. BRONX 

367-2504

MEMORIAL DAY GREETINGS 
JUMBO’S RESTAURANT INC.

HOT TEXAS VVIENERS FRIED CHICKEN DAILY 
SPECIALS ROAST BEEF HOURS MON.-SUN. 7:00 

AM — 11:00 PM 1140 GOFFLE RD. HAWTHORNE
N.J. 201 427-4971

MEMORIAL DAY GREETINGS 
TONY’S PIZZA 

259-18 HILLSIDE AVĖ 
FLORAL PARK, OUEENS 

FREE DELIVERY PIZZAS ITALIAN DINNERS 
343-6363

MEMORIAL DAY GREETINGS 
FROM THE MAURICE FAMILY OF 

JOE MAURICE RUBBISH REMOVAL 
OWNERS ATTICS BASEMENTS YARDS COVERED 
BY INSURANCE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
APT. HOUSES CELLARS FACTORIES LOW RATES 

CALL665-2143; 277 EAST148 ST. BRONX, N.Y.

ŠVENTOJO RAŠTO TAUTA
ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE 

gyvu ryšiu žydų bendrijoje. Kur 
jis bebūtų, Palestinoje ar svetur, 
kiekvienas žydas žvelgė Šven
tyklos link, nes joje matė asme
nišką užtikrinimą, kad jis pri
klauso Dievo tautai. Kasmet jis 
siuntė piniginę auką Šventyklai. 
Daugumas žydų svajojo bent 
kartą savo gyvenime nukeliauti 
į Jeruzalės Šventyklą. Kai romė
nai Šventyklą sugriovė, tikėjimo 
atgimimas ir Tora padėjo žydam 
išlikti bendrija.

Žydų bendrijos viltis
Žydų bendrija augo ir vystė

si, nes išdrįso gyventi viltimi. 
Kai žmogus žmogų prašnekina, 
vienas kitą padrąsina. Kai Die
vas žmogų prašnekina, žmogus 
išdrįsta tikėti, mylėti, gyventi 
viltimi. Žydų viltis augo ir stip
rėjo per vargus ir sunkumus. 
Juo daugiau sunkumų ir vargų, 
juo didesnė ir gyvesnė sulieps
nojo jų viltis. Nesuklystume sa
kydami, kad žydų viltis buvo ne
rimo ir drąsos vaikas. Nerimo — 
nes jų tikėjimas į Dievą, Kūrė
ją ir Atpirkėją, neleido jiems 
susigyventi su tuo, kas buvo, 
bet neturėjo būti. Drąsos — nes 
jų tikėjimas į Dievą, Istorijos 
Viešpatį ir Visatos Kūrėją, veržė
si į tai, kas turėtų būti, bet dar 
nebuvo. Kaip kituose savo po
reikiuose, taip ir čia žydai daug 
rėmėsi Šventraščiu. Gili at
mintis apie Dievą, vedantį pa
likuonis iš Egipto nelaisvės per 
Mozę, apie Dievą, grąžinantį 
savo tautą į Pažado žemę po Ba
bilono tremties, davė sparnus 
vilčiai. Skaitydami Torą, žydai 
pajėgė suprasti ir savo laikų 
lūkesčius bei viltis.

Dievo Karalystės sampratos 
raida. Amžių būvyje Dievo Ka
ralystės laukimas didėjo apimti
mi ir įtampa. Karalystės atėji
mas, bendrai paėmus, buvo su
prantamas kaip Dievo valdžios 
ir visagalybės įgyvendinimas 
istorijoje. Ši pagrindinė sampra
ta pabiro į daugybę variacijų, 
bandant aptarti Dievo valdžią, 
jos atėjimo kelius ir aplinkybes, 
kuriose ji taps tikrove. Viena šių

ŽMOGAUS TEISĖS RYTŲ EUROPOJ
(atkelta iš 3 psl.)

tų. Toks pasiruošimas reikalau
ja, tarp kitko, įsteigti atitinkamą 
mechanizmą, kuris stebėtų, kiek 
tautos — taip mūsų, taip Rytų 
Europos — vykdo Helsinkio su
tartį.

Mes taip pat raginam JAV- 
bių prekybininkus, pramoninin
kus, intelektualus, artistus, tech
nikus bei mokslininkus prie 
savo santykių su pavieniais as
menimis bei su grupėmis Rytų 
Europoj prijungti tikėjimo lais
vės bei kitų žmogaus teisių rei
kalus. Toliau, tie, kurie skelbia 
korporacijų atsakomybę, ragina
mi pritaikyti tas pačias normas, 
sprendžiant tinkamumą JAV-bių 
pramonės buvimo bei dalyvavi
mo Rytų Europoj, kokios taiko
mos Trečiajame Pasauly.

Norim priminti, jog 1974 vys
kupų sinodas Romoj pareiškė, 

Telephone (212) 679-7878

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

variacijų turėjo šaknis prieš- 
tremtinėje žydų karalystėje. Tai 
buvo tikėjimas tobulo valdovo 
atėjimu. Šis valdovas sukurs tei
sumo ir taikos karalystę pasau
lyje. Laikui bėgant, žydai ėmė 
tikėti, kad šis tobulas valdovas 
bus karaliaus Dovydo įpėdinis 
ir kad jis atstatys Dovydo kara
lystę. Žydai buvo linkę kelti tik 
teigiamas šios karalystės savy
bes. Viena šios vilties išvadų 
buvo įsitikinimas, kad žydų tau
ta vėl atgaus savo pirmykštę 
garbę. Tokiu būdu, tautos atgi
mimu, bus pateisintas žydų tikė
jimas ir Dievo teisumas.

Antrajame ir pirmajame am
žiuje prieš Kristų pasirodė esmi
nis lūžis Dievo karalystės pras
mės ir atėjimo supratime. Šis lū
žis buvo esminis, nes Dievo 
karalystė perėjo į visai kitą plot
mę: jos dėka žmogus ir pasau
lis bus pakeisti iš pagrindų. 
Tik tada Dievas teisumas ir ge
rumas taps tikrove istorijoje. Šio 
lūžio priežasčių daug, ir jos gana 
sudėtingos. Dvi jų itin svarbios. 
Pirma, žydams besigalinėjant 
su Seleukidais ir nusivylus Ma
kabėjais dėl jų politinių siekių, 
pagaliau patekus po Romos le
tena, daugumas žydų ėmė tikė
ti, kad jie gali būti apginti ir jų 
engėjai nuteisti tik visa pakei
čiančiu paties Dievo veiksmu. 
Antra, žydijoje augo įsitikini
mas, kad pasaulis ir žmogus yra 
blogų dvasių galioje, kurių joks 
žmogus be Dievo pagalbos ne

Kun. Michael Bourdeaux kalba Clevelando lietuviam apie 
religijos padėtį Lietuvoj. Už stalo sėdi kun. K. Pugevi- 
čius ir kun. G. Kijauskas, S.J. Nuotr. V. Bacevičiaus

kad Evangelija reikalauja žmo
gaus reisių propagavimo ir kad 
žmogaus teisių propagavimas 
turi vieną svarbiausių vietų Baž
nyčios tarnyboj. Deja, kai ku
riuose kraštuose Bažnyčios na
riai negali žmogaus teisių klau
simu prabilti, o kituose kraštuo
se jie gali tai padaryti tik su 
didžiausia rizika. Mes Jungtinė
se Amerikos Valtybėse šiuo at
žvilgiu nesam trukdomi. Todėl 
mes pasižadam ir toliau pirmoj 
vietoj rūpintis žmogaus teisių 
viešu gynimu.

Mes jungiamės solidariai su 
persekiojama Bažnyčia tose pa
saulio dalyse, kur žmogaus tei
sė į religinę laisvę griežtai var
žoma ar tai viešais priespaudos 
žygiais, ar tai subtiliais grasini
mais. Mes ypatingai jungiamės 
su Rytų Europos vyskupais jų 
sielvarte bei tarnyboj tiem pa
vergtiem žmonėm. 

VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS AND OJC

gali nugalėti. Persų religinės 
galvosenos įtakoje, su kuria susi
durta tremties Babilone metu, 
dualistinė kryptis ėmė reikštis 
ir žydų galvojime. Pasaulis bu
vo suprantamas dviejų priešin
gų karalysčių mūšio lauku. Žmo
nija padalinta į dvi grupes: vie
na — ištikima Dievui ir kovoja 
už jį; kita — tarnauja Šėtonui 
ir kovoja prieš Dievą. Nors, isto
rinių įvykių šviesoje, blogio jė
gos atrodė arti pergalės, žydai 
gyveno viltimi, kad Dievo teisu
mas ir gerumas galų gale pir
maus. Artinosi Diena, kurioje 
Šėtono karalystė bus galutinai 
sunaikinta ir prasidės Naujasis 
Amžius, — Dievo tauta bus ap
ginta Dievo karalystėje.

Apokaliptinė raštija ir jos 
įtaka. Paskutinių dviejų amžių 
prieš Kristų laikotarpyje gimė 
turtinga raštija, kuri buvo žymiai 
praturtinta Negyvosios jūros riti
nių radimu. Ji aprašo Dievo 
karalystės ir Šėtono karalystės 
konfliktą ir galutinę Dievo per
galę. Konfliktas vis didėja, kol 
tampa žiauriomis grumtynėmis 
visoje žmonijoje. Net pati visata 
jame dalyvauja, dejuodama nuo 
žemės drebėjimų, saulė ir mė
nulis užtemsta, žvaigždės krinta 
iš dangaus. Galų gale visiškai 
perkeistame pasaulyje Dievo 
karalystė iškyla. Dievo išti
kimieji perkeliami gyventi 
džiaugsme ir taikoje Dievo kara
lystėje, ir Dievo tikslas visatos 
kūrime galutinai įvykdomas.

(Bus daugiau)

Mes pripažįstam, kad tautų, 
privačių organizacijų bei susi
rūpinusių atskirų asmenų ge
riausios pastangos nebūtinai už- 
kirs kelią tiem, kurie “tikinčiuo
sius persekioja bemeluodami ir 
visaip juos šmeiždami”. (Mt 
5:11-12). Pasižadėdami tas pa
stangas remti, mes maldaujam, 
kad tie, kurie kenčia, prisimin
tų Jėzaus užtikrinimą, kad vie
šas persekiojimo kentėjimas liu
dija Jo vardą ir padaro įnašą į 
Evangelijos skelbimą pasauliui 
(Mk 13:9-13).

Mes taip pat pripažįstam, kad 
yra galia, kuri yra didesnė už 
valdytojų ar politikų galią. To
dėl, melsdamiesi už persekioja
mą Bažnyčią visame pasauly, 
mes taip pat meldžiamės už jos 
persekiotojus. Tokiu būdu mes 
tikimės, kad Dievo išmintis bei 
apvaizda pridės, kur ko trūksta 
mūsų pačių pastangose.
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LIETUVIŲ FONDO
SUVAŽIAVIMAS

Chicagoj, Jaunimo Centre, ge
gužės 7 įvyko Lietuvių Fondo 
gausus metinis suvažiavimas. 
Dalyvavo 124 nariai su 3318 
balsų. Suvažiavimui pasikeis
dami pirmininkavo Milda Len
kauskienė, inž. Vytautas Kaman- 
tas ir dr. Mindaugas Vygantas. 
Sekretorių vietas užėmė M. 
Kupcikevičiūtė ir Saulius 
Kuprys.

Po kun. K. Kuzminsko invo- 
kacijos, suvažiavimas prisiminė 
mirusius. Tik ką amžinybėn iš
keliavęs pulk. A. Rėklaitis pa
gerbtas susikaupimu.

Sveikinimo žodžius tarė Lie
tuvos gen. konsule J. Daužvar- 
dienė Lietuvos diplomatinės 
tarnybos vardu. Ji dėkojo LF 
už jos pagerbimą paskiriant vi- 
suomenininkės premiją. PLB 
valdybos pirm. Br. Nainys dėko
jo už gausią paramą švietimo rei
kalam. Tai įgalina paremti litua
nistines mokyklas net P. Ameri
koj. JAV LB krašto valdybos 
vardu sveikino A. Gailiušis.

Raštu sveikino Lietuvos atsto
vas Washingtone dr. S. Bačkis, 
Altos pirm. dr. K. Bobelis ir LB 
JAVkrašto valdybos pirm. A. Ge
čys.

Praėjusio suvažiavimo proto
kolą skaitė Pr. Turūta. Buvo su
darytos mandatų, balsų skai
čiavimo, rezoliucijų ir spaudos 
komisijos.

Lietuvių Fondo tarybos pirm, 
dr. Gediminas Balukas pasi-

WATERBURY, CONN.
Bendruomenės susirinkimas
Gegužės 1 Šv. Juozapo mo

kyklos susirinkimų patalpose 
įvyko LB VVaterburio apylinkės 
metinis susirinkimas. Pirminin
kas Viktoras Vaitkus pakvietė 
atidarymo maldai kun. Joną 
Ruokį. Sekretoriavo Aldona 
Raugalienė, perskaitydama ir 
pereito susirinkimo protokolą.

Valdybos metinės veiklos pla
čią apžvalgą pateikė pirminin
kas, o kontrolės komisijos aktą 
skaitė Vaclovas Kuzmickas, pa
brėždamas tvarkingai vedamą 
atskaitomybę. Kasininkui Vin
cui Skladaičiui buvo išreikšta 
padėka.

Jonas Brazauskas susirinkusių 
vardu reiškė pasigėrėjimą ir 
padėką už kruopščiai paruoštą 
metinę apžvalgą ir plačiai išvys
tytą metų bėgyje valdybos 
veiklą.

Pasitraukusių vietoj rinkimais 
buvo papildyta apylinkės valdy
ba, sudarant vėl 7 narių sąsta
tą. Valdybon įeina — Antanina 
Bulotienė, Jonas Kemeža, Petras 
Marūnas, Aldona Raugalienė, 
Vincas Skladaitis, Antanas Šat
kauskas ir Viktoras Vaitkus. 
Kontrolės komisija buvo patvir
tinta to paties sąstato: Vac
lovas Kuzmickas, Kazys Sapetka 
ir Juozas Valkauskas.

Ateities veiklos pramatymuo- 
se ir sumanymuose buvo plačiai 
diskutuotas Vasario 16 minėji
mo klausimas ir Bridgeporto LB 
prašymas talkinti akcijoj prieš 
sovietų laivo Kazachstan lanky
mąsi Bridgeporto uoste.

Aptarta Bendruomenės vaka- 
ro-koncerto rengimo reikalai.

Kavutės metu buvo pagerbtas 
ilgametis valdybos narys Jonas 
Adomaitis, jo 75-jo gimtadienio 
proga paskelbiant garbės vice
pirmininku.

a.r.

John D. Adams-Adomaitis

džiaugė, kad visuomenės pasiti
kėjimas Fondu didėja ir jau ar
tėjama prie pusantro milijono. 
LF valdybos pirm. dr. A. Razma 
pastebėjo, kad taryba ir valdyba 
darniai dirba Fondo gerovei. 
Lietuvių Fondas turi 4,267 na
rius, pagrindinio kapitalo yra 
1,359,880 dolerių. LF vadovybė 
viltingai žvelgia į Fondo augimą.

Investavimo komisijos pirm. 
P. Kilius pranešė, kad Fondo ka
pitalas investuotas į saugius 
bankus, trečdalis kapitalo yra li
kęs akcijose, bet daromi žygiai 
akcijas pervesti į kitus investa
vimus.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. K. Ambrozaitis prane
šė, kad Fondas jau yra išdali
nęs 403,612 dol. švietimo ir kul
tūros reikalam. Šiais metais 
komisija švietimui paskyrė 
49,000 dol. su viršum. Pirminin
kas pastebėjo, kad švietimo rei
kalai nusistovėjo, turima pakan
kamai vadovėlių ir knygų, tad 
ateity bus skiriama daugiau lė
šų bendriem LB Kultūros tary
bos projektam.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė P. Sodeika. Kasos ir finan
siniais klausimais pranešė Kazys 
Barzdukas, LF leidinio — var
dyno reikalu — vyr. redaktorius 
dr. J. Puzinas.

Po trumpų diskusijų suvažia
vimas pranešimus patvirtino.

Šia proga buvo renkama Lie
tuvių Fondo tarybon trečdalis 
narių. Išrinkti: dr. Mindaugas 
Vygantas, inž. Vytautas Kaman- 
tas, P. Sodeika, Milda Lenkaus
kienė, Stasys Baras, dr. F. Kau
nas, o inž. J. Rimkevičius liko 
kandidatu.

Kontrolės komisijon išrinkti: 
Pr. Turūta, A. Dundzila, A. Šan- 
taras.

BALTIMORĖS ŽINIOS

Šv. Alfonso mokyklos užbaigi
mo aktas įvyks sekmadienį, bir
želio 5. Graduantai ir visi mo
kyklos vaikučiai dalyvaus 11:30 
mišiose, kurias aukos kun. A. 
Dranginis. Po mišių bus mokslo 
užbaigimo programa. Per aktą 
bus išdalinta baigusiem diplo
mai ir dovanos mokyklos pažan
giem mokiniam. Vaikai kviečia 
visus atsilankyti į šią jų progra
mą ir kartu su jais pasidžiaugti, 
baigus mokslo metus ir pradėjus 
vasaros atostogas.

Daina, vyrų choras, su savo 
šeimomis gegužės 22 linksmai 
praleido laiką Gordono ir Elea- 
noros Matulioniu laukuose prie 
Liberty Dam Carroll County, 
M d. Vyrai dėkingi Matuloniams 
už jų malonų priėmimą ir vai
šingumą. Vyrai šiomis dienomis 
repetuoja ketvirtadienių vaka
rais, besiruošdami dalyvauti lie
tuvių festivaly.

Palaimintasis Jonas Neuma- 
nas buvo Šv. Alfonso parapijos 
klebonas nuo 1851 sausio 2 iki 
1852 kovo 28. Tada jis buvo kon-

CHICAGO, ILL.

Jaunimo Centre birželio 3 
šaukiamas Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos leidyklos visuotinis 
narių susirinkimas. Darbo
tvarkėj bus leidyklos vadovybės 
apyskaitiniai pranešimai, naujos 
vadovybės rinkimas ir svarstomi 
ateities planai.

Bibliotekos leidykla yra suor
ganizuota visuomeniniu pagrin
du: asmens priimami nariais ir 
tuo būdu dalyvauja darbų vyk
dyme. Šiuo metu leidykla jau 
yra inkorporuota Illinois valsty
bėj kaip pelno nesiekianti orga
nizacija. Taip pat daromi žygiai 
gauti atleidimą nuo federalinių 
mokesčių mokėjimo. Pastarasis 
laimėjimas labai palengvins lei
dyklos mecenatų padėtį.

Iki šiol leidykla pasirodė su 
trimis stambiais veikalais: išleis
ta anglų ir lietuvių kalbom “Pa
likę tėviškės namus” — knyga 
apie Šv. Kazimiero kapines ir

Scena iš operos “Nojaus tvanas”. Vidury Nojaus vaidmenį dainuoja solistas Kazys Yaku- 
tis. Operą buvo pastatyta gegužės 22 Kultūros Židiny. Ją pastatė Sutartinės ansamblis.
Nuotr. P. Bivainio

LF tarybos narys St. Baras pri
statė mokyt. S. Šamagogienę, 
kuri pusę savo testamento užra
šė Lietuvių Fondui. S. Šamago- 
gienė tarė trumpą žodį, kurį 
suvažiavimas palydėjo ploji
mais.

Į suvažiavimą atvykęs Švieti
mo tarybos pirm. Bronius Juo
delis dėkojo LF už paramą li
tuanistiniam švietimui.

Priimtos rezoliucijos. Suvažia
vimas buvo darbingas ir darnus. 
Iškilę klausimai, daugiausia dėl 
lituanistinio švietimo, Lietuvių 
Fondo leidinio, Lietuvos istori
jos ir kapitalo investavimo, buvo 
sprendžiami rimtai ir apgalvotai. 
Jauniausios kartos atėjimas į 
Fondo eiles yra tiltas į ilgą ir 
šviesią ateitį. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu.

J. Kaunas

sekruotas vyskupu Šv. Alfonso 
bažnyčioj ir tapo Philadelphijos 
arkivyskupijos ketvirtu vysku
pu. Šio palaimintojo, kuris bus 
kanonizuotas šventuoju birželio 
19 Romoje, statula yra Šv. Al
fonso bažnyčioje. Prelatas L. 
Mendelis dalyvaus kanoniza
cijos iškilmėse. Ekskursija vyks 
iš Baltimorės į tas iškilmes.

Lietuvių festivalį rengia Bal
timorės lietuvių draugijos ir 
organizacijos birželio 11 ir 12. 
Rengimo komitetas kviečia vi
sus lietuvius gausiai dalyvauti 
festivalio atidaryme, kuris bus 
12 vai. birželio 11 d. Pasveiki
nimo žodį tars miesto burmist
ras ir lietuvių bičiulis J. Donald 
Schaeffer. Bus stalai su lietuviš
kais ir kitais valgiais, kurių bus 
galima nusipirkti. Taip pat bus 
stalai su lietuviškais rankdar
biais, drožiniais, knygomis ir 
plokštelėmis. Meninę programą 
atliks trys tautinių šokių grupės 
ir vyrų choras Daina.

Lietuvių Bendruomenės Balti
morės skyrius kviečia visus da
lyvauti mišiose Šv. Alfonso baž
nyčioje birželio 12 d. 11:30 
ir pasimelsti už tuos, kurie žuvo 
tragiškuose birželio įvykiuose, ir 
už kenčiančius brolius ir seses 

lietuvių kalba “Pennsylvani- 
jos angliakasių Lietuva”. Šiomis 
dienomis atiduodama spaudai 
nauja knyga, “Lithuanians in 
Multi-Ethnic Chicago”. Taip 
pat yra užplanuota išleisti eilę 
kitų leidinių.

Leidykla atlieka svarbų darbą. 
Tokiais leidiniais palaikoma 
tautinė sąmonė lietuvių visuo
menės tarpe, o taip pat prista
tomi lietuvių kultūriniai atsieki- 
mai kitataučiam. Todėl ir pasi
rinktas visuomeninis užnugaris 
yra būtinas leidyklos darbam te
sėti. Visuomenė yra kviečiama 
leidyklos susirinkime dalyvauti. 
Asmenys, norį stoti leidyklos na
riais ir tuo būdu konkrečiai 
prisidėti prie darbų vykdymo, 
kreipiasi šiuo adresu: 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, 111. 
60636.

Busimasis Izraelio min. pirm. 
Menahem Begin yra labai palan
kus žydų kolonijom užimtose 
arabų žemėse kurti, tačiau jis 
dėl širdies negalavimų gali šio 
posto ir atsisakyti.

IŠRINKTA JAUNIMO TARYBA
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun

gos valdyba nuoširdžiai sveiki
na naujai išrinktus jaunimo Są
jungos tarybos narius. Čia pra
nešami tarybos narių rinkimų 
rezultatai. Atskirose apygardose 
išrinkti:

Connecticut — Sigita Banevi
čiūtė, Ramunė Bernotaitė, Ra
mutė Kemėžaitė.

Michigan — Violeta Abariūtė, 
Rusnė Baltrušaitytė, Audronė 
Kasputytė, Robertas Selenis.

New York — Raimundas Bal
sys, Antanas Dambriūnas, Dai
na Jurkutė, Birutė Radzivanienė, 
Liucius Strazdis, Jonas Vainius.

Ohio — Nijolė Lenkauskaitė, 
Rasa Petraitytė, Ugnelė Stasaitė.

Philadelphia — Juozas Kra- 
kauskas, Algis Maciūnas, Kazys 
Razgaitis.

Rochester — Danutė Krokytė, 
Juozas Laukaitis, Petras Matui- 
kas, Kęstutis Matuikas.

Vakarų — Ilona Bužėnaitė, 
Asta Grakauskaitė, Rimas Poli- 
kaitis.

Vidurio Vakarų — Gintautas 
Burokas, Petras Kisielius, Milda 
Kupcikevičiūtė, Virga Markevi
čiūtė, Pranas Pranckevičius, 

pavergtoj Lietuvoj. Vyrų choras 
giedos per mišias. Po mišių 
bus paradas nuo Šv. Alfonso 
bažnyčios iki lietuvių festivalio. 
Lietuvių posto legionieriai ir jų 
padėjėjos žygiuos su savo vėlia
vomis. Šokių grupės dėvės tau
tinius rūbus. Visos lietuviškos 
organizacijos raginamos daly
vauti parade. Praeitų metų para
das gerai pavyko. Tikimės, kad ir 
šiemet taip pat paradas gerai pa
vyks.

Jonas Obelinis 

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

ATSIPAŽINIMO VAKARUI
RENGTI KOMITETAS

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

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

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

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

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

Indrė Ramanauskaitė, Vytenis 
Rasutis, Edis Taras, Petras Vil
kelis, Vincas Olšauskas.

Bostonas pavėlavo, ir neturimi 
jo rezultatai. New Jersey ir Wa- 
shingtonui bus paskirti nariai, 
nes iš tų skyrių nebuvo jokio 
atsiliepimo rinkimų reikalu.

Dėkojam kiekvieno skyriaus 
rinkimų komisijom. Tikimės, 
kad naujai išrinktieji tarybos na
riai savo pareigas atliks sąžinin
gai ir su entuziazmu. Pirmą kar
tą JAV LJS taryboj savo apy
gardom turės progą atstovauti 
pirmam tarybos suvažiavime 
birželio 11-12 Philadelphijoj.

Birutė Zdanytė,
JAV LJS valdybos 

pirmininkė

Prel. Juozas Neverauskas, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas, Shenandoah, Pa., 
pakeltas į Šv. Tėvo garbės 
prelatus.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
stovykla Dainavoj šiais metais 
įvyks rugpjūčio 7-14.

— Mokytojų ir jaunimo studi
jų savaitė Dainavoj šiais metais 
įvyks rugpiūčio 14-21.

— Akademinio skautų są
jūdžio suvažiavimas Gintaro va
sarvietėj, Union Pier, Mich., 
įvyks rugsėjo 2-5.

— Trečiasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas Chicagoj, Jau
nimo Centre įvyks lapkričio 23- 
27.

— Los Angeles jaunimo an
samblio išvyka į Vakarų Euro
pos valstybes įvyks liepos 17- 
rugpiūčio 7. Su koncertais žada
ma aplankyti Vokietiją, Šveicari
ją, Romą, Paryžių. Londone pra- 
matoma dalyvauti jaunimo sto
vykloj ir studijų savaitėj. Vyksta 
apie 40 žmonių — šokėjų ir dai
nininkų. Ansambliui vadovauja 
mokyt. Ona Razutienė ir Dan
guolė Razutytė.

— Onos Mikulskienės kanklių 
muzikos studijos mokinių reči
talis Clevelando Lietuvių namų 
salėj įvyks birželio 12.

— Lietuvių susiartinimo die
na — piknikas Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų sodyboj Put- 
name, Conn., šiemet rengiama 
liepos 24. Dienos programoj pa
maldos, procesija, pietūs, loteri
jos, Neringos mergaičių sto
vyklos programa, jaunųjų daili
ninkų paroda. Šventėj dalyvauti 
pakviestas vysk. C. Salatka. Jau 
pažadėjo dalyvauti PLB valdy
bos pirmininkas inž. Br. Nainys.

— Dail. Raimundas Lapšys 
prancūziško stiklo vitražais pa
puošė Chicagos Jaunimo Centro 
kavinės lubas. Vitražus finan
savo dr. P. Kisielius su žmona 
ir Jankūnų šeima a.a. sūnui 
Aleksui atminti. Vitražų atiden
gimo proga įvykusi vakaronė bu
vo skirta dail. R. Lapšiui. Jis 
dalyvius supažindino su stiklo 
meno istorija, jo raida, pagrindi
niais centrais, rodė savo kūrinių 
skaidres.

— Lietuvių Fondas iki šiol 
jau yra paskyręs 410,862 dol. 
išeivijos lietuvių lituanistinio 
švietimo, mokslo ir kultūros rei
kalam .

— Mokytojų ir jaunimo studi
jų savaitėj apie naujausią JAV 
pedagogiką paskaitą skaitys Ri
čardas Mačiulis. Jis šiuo metu 
ruošiasi daktarato laipsniui iš 
pedagogikos mokslų. “Litua
nistinė mokykla iš arti ir toli” 
tema paskaitą skaitys JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. Bronius 
Juodelis. Studijų savaitė įvyks 
14-21 Dainavoj prie Manches- 
terio, Mich.

— Inž. dr. Vytautas Jusionis, 
Westminster, Calif., dirbąs erd
vių tyrimo srity, buvo išrinktas 
Amerikos aeronautikos ir astro- 
nautikos instituto (ALAA) 
Orange apskrities padalinio pir
mininku. Šiam skyriui priklauso 
apie 1000 erdvės tyrinėtojų: 
mokslininkų, aerofizikų, inži
nierių. Vytautas Jusionis daktaro 
laipsnį gavo Californijos univer
sitete (Los Angeles), baigė atsar
gos karininkų mokyklą kapitono 
laipsniu. Lietuviškoj veikloj 
reiškiasi kaip vienas iš lietuvių 
jūrų skautų vadovų.

— Pro f. dr. Dovydas Fain- 
hauzas, istorikas, naudodamas 
gausią literatūrą ir archyvinę 
medžiagą, paruošė spaudai 
knygą apie Chicagos lietuvius 
— “Lithuanians in Multiethnic 
Chicago”. Šį veikalą leidžia 
Amerikos lietuvių bibliotekos 
leidykla, kurios centrinė įstaiga 
yra Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Kun. Juozas Domeika, daug 
metų dirbęs Šv. Kryžiaus para
pijoj Chicagoj, dėl sveikatos pa
sitraukęs iš aktyvios tarnystės, 
dabar pastoviai gyvena Tuscon, 
Arizonoj.

Neužmiršk
lietuviškos spaudos!
Skaityk ir

platink ją!M
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SPORTAS
Lietuvis maratono bėgikas
Andrius Rajeckas, 18 metų 

Nevv Yorko jaunuolis, mėgsta il
gų nuotolių bėgimą. Dar gimna
zijoj būdamas, Andrius įstojo į 
lengv. atletikos komandą, bet te
nai niekad nepasitenkino trum
pais bėgimais. Net ir mylios ar 
dviejų mylių jam nebuvo gana. 
Todėl pats ėmė treniruotis 
miesto gatvėse ir parkuose, daž
nai nubėgdamas dešimt ar dvi
dešimt mylių į dieną. Nuo 15 
metų Andrius pradėjo dalyvauti 
maratono bėgimuose. Pernai 
spalio mėnesį bėgo New Yorko 
miesto maratone per 2 vai. 57 
min. 20 sek. (2:57:20), o šiemet
balandžio mėnesį garsiajam 
Bostono maratone (2:56:09). Ma
ratono distancija yra 26 my
lios ir 385 jardai, todėl, paties 
Andriaus žodžiais, “treni mojuosi 
kasdien, nežiūrint lietaus ar 
sniego, nubėgdamas apie 12 my
lių į dieną.”

Šių metų spalio 23 vėl įvyks 
Nevv Yorko miesto maratonas, 
į kurį bėgikai suvažiuos iš visų 
pasaulio kraštų. Jų tarpe bus ir 
lieknas, šviesiaplaukis, visam 
Nevv Yorko jaunimui gerai pa
žįstamas lietuvis Andrius Rajec
kas. Sėkmės ir ištvermės šiam
jaunam sportininkui.

Sporto sezono uždarymas
Birželio 19, šeštadienį, Kul

tūros Židinyje įvyks Nevv Yorko 
Lietuvių Atletų Klubo sporto se
zono uždarymas. Pasižymėję 
sportininkai ir treneriai bus 
apdovanoti trofėjomis, o tėve
liam, svečiam ir patiem sporti
ninkam bus surengtos vaišės. 
Prieš išsiskirstant į vasaros atos
togas ir keliones, visi kviečiami 
apsilankyti ir pabuvoti sporti
ninkų šeimoje.

— Lietuvos jaunieji šachmati
ninkai, besirungdami Trakuose, 
prieš Gudijos jaunuosius, nuga
lėjo juos 2.5-2.5.

— Gintautas Burba iš Brock
ton, Mass., laimėjo 1975/76 
‘‘US Blind Correspondence 
Championship”, pakrovęs 17 tš. 
(16 laimėjimų ir 2 lygiomis), 
— skelbia mėnesinis žurnalas 
“Chess Lile & Revievv” gegužės 
nr. Žurnalas pataria norintiems 
gauti daugiau informacijos apie 
korespondencinį šachmatų loši
mą akliems susirišti su Mr. Bur
ba, 30 Snell St., Brockton, Mass. 
02401.

— Bostone birželio 4-5 įvyks 
Boylston CC “Open” Turnyras, 
5 ratų, 50/2. Mūsų šachmati
ninkams derėtij įsijungti į tokius 
atvirus turnyrus, rengiamus va
saros metu.

— Lietuvos tm įsakas Vista- 
neckis Švyturio žurnale 
9/1977 pabaigė savo straipsnį 
“Prie pirmos lentos” apie žy
miausią Lietuvos šachmatininką 
tm Vladą Mikėną. Čia pakar
tosime keletą eilučių iš to 
straipsnio. “ . . .Negalima už
miršti ir to, kad Vladas žaidė 
įvairiuose turnyruose, buvo mū
sų respublikos šachmatų ko
mandos lyderis. 1945 metais jis 
iškovojo Pabaltijo čempiono 
vardą. 1947 Lietuvos čempiona
te be konkurso dalyvavo garsie
ji D. Bronšteinas, A. Tolušas, 
V. Saiginas ir E. Zagorianskis. 
Pirmą vietą užėmė V. Mikė
nas — 11.5 tš. iš 13 partijų. 
Jis visuomet buvo mūsų koman
dos širdis. 1948 per komandines 
p-bes Leningrade mūsų respub
likos šachmatininkai užėmė 
penktą vietą. V. Mikėnas, kuris 
žaidė Drie pirmos lentos, užėmė 
I vietą, pralenkęs daugelį did- 
meisterių. Jis surinko 5 taškus 
iš 6 galimų . . .”

r

BILL O’SHEA’S FLORIST
VVEDDING & FUNERAL DESIGįįS GIFTS GREEN 
PLANTS ARTIFICIAL & ūftlED FLOVVER 
ARRANGEMENTS MAJOR CREDIT CARDS

ACCEPTED. 201 288-2300 WE VVIRE FLOVVERS
257 BOULEVARD, HASBROUCK HEIGHTS, N.J.

BERGENFIELD FLORISTS & 
GREENHOUSE 
FLOVVERS BY VVIRE

ORDER BY PHONE PAY BY MAIL LOCALLY OR 
ANYVVHERE 7 DAY SERVICE ŪSE YOUR CREDIT 
CARD JUST CALL A WE WILL HONOR 
201 384-4885 154 S. WASHINGTON AVĖ.
BERGENFIELD FREE DELIVERY YOUR EXTRA 

TOUCH FLORIST

Open Ali Year

h

Located in the beautiful Catskill Mountains on three hundred aeres ad|0imng 
the spacious Catskill Mountain Statė Park. The Winter Clove is a family resort 
where you can enjoy the unspoiled beauty of our natūrai surroundings.

We offer the things you want for a memorable vacation — nine hole golf 
course, indoor and outdoor pools, certified bowhng lanes, tennis, putting green 
and miles and miles of mountain trails, where you can appreciate the green forests 
and cool mountain brooks.

Enjoy our comfortable accommodations and country hospitality. three meals 
served daily. Reasonable rates, (lowerfor children.)

For Brochure & further information call or write

The Winter Clove

...

*•»<

Box 57c Round Top, N.Y. 12473 Tel. 518-622-3267

EASTHAM WATERFRONT

Panoramic Bay view, 3 living levels. 3 bdrms., 

2’/2 baths, fam. rm., sun room, etc. Also in

cludes heated greenhouse, separate 2-car ga- 

raqe, 3 patios, upper deck. Rare value at 

$85,000.

IRELAND’S REAL ESTATE
ORLEANS SHOPPING PLAZA, ORLEANS, MASS.

(617) 255-3268

A PROGRAM FOR
Secure Living

FOR PERSONS OVER 65 REGARDLESS 
OF RAČE, CREED OR NATIONAL ORI GI N

Jaunimui-vaikam lietuviškos 
plokštelės: Zuikis Puikis, Sigu
tė, Aukuras, Žirginėliai, Antrieji 
Žirginėliai, Lietuvos kanklės, 
Lietuvių tautiniai šokiai, Lie

tuvos Aidai (Ch. Daubaro). Vi
sos plokštelės po 6 dol. Per
siuntimas 50 c. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

CURRY BOY CATERERS
OUR SPECIALTY HOT & COLD BUFFETS 

GRADUATIONS, HOUSE PARTIES, WEDDINGS, 
OFFICE PARTIES, CHRISTENINGS BANOUETS, 
CONFIRMATIONS, COMMUNIONS, FUNERALS, 
SHOWERS. NO AFFAIR TOO SMALL OR TOO 
LARGE. ONLY THE FINEST OF OUALITY MEATS 
USED. CALL (201) 985-5781 — (201) 828-9449 
ASK FOR DORIS OR SHAMUS 225 PENN AVENUE 

EDISON, N.J.

R.P. CARTER CONSTRUCTION
SATISFACTION GUARANTEED ALL AREAS 

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

MANH. AREA (212) 365-1059

HOWSON — ALGRAPHY 
INCORPORATED

480 MEAD0W LANE 
CARLSTADT, NEW JERSEY 07072 

TEL. (800) 631-0296

STEVEN D. BAILYN
TREASURER

(201) 935-4560

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

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

TELEF. 296-4130

PAINTING & DECORATING 
& PAPER HANGING 

FREE ESTIMATES!
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

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

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

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

ITALIAN MASON
Decoratlve Work, Brick Steps, Patios, Fountain 
Cascade Concrete Work. Water Proof Retalnlng 
Wall, etc. Commercial, Residential, Estimates 

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

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

DOC’S TREE SERVICE & 
LANDSCAPING

TREE REMOVAL FEEDING PRUNING 
REASONABLE PRICE FREE ESTIMATES 

24 HOUR SERVICE 276-2306

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

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

Krepšinio stovykla
Pranas Gvildys prašo pranešti, 

kad vienos savaitės mokestis Ka
nados sporto stovykloje lietu
viam bus tiktai 85 doleriai. Sto
vykla įvyks Nevv Wasaga Beach 
vietovėje nuo rugpiūčio 13 iki 
27 d. Dėl informacijų tuoj skam
binti Pr. Gvildžiui — 212 356- 
7871.

Atlanto Rajono skautų sporto 
šventė šiemet įvyks birželio 25- 
26 Maironio Parke, Worcestery. 
Nevv Yorko skautai registruojasi 
pas R. Kruliką, 240-76 67 Avė, 
Douglaston, N.Y., 11363, 212 
224-8323, o skautės pas Daivą 
Vebeliūnaitę, 121 Shu Svvamp 
Rd., Locust Valley, N.Y., 11560, 
516 759-1676.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Pasaulio meisteris A. Kar
povas baigia laimėti tarptautinį 
turnyrą Los Palmes, Ispanijoje. 
Po 12 ratų jis turėjo 11 taškų, 
Danijos dm Larsen 8.5, Olandi
jos dm Timman 8, pasaulio eks- 
meisteris M. Talis ir ispanas 
Debamo po 7.5, JAV dm Brovv- 
ne ir ispanas Ernandesu po 7 
tš., o kiti mažiau. Beliko trys ra
tai, o Karpovas tėra nustojęs 
dviejų pustaškių (prieš Larseną 
ir Timmaną) ir jau yra atsiplė
šęs nuo artimiausio varžovo 2.5 
tš. Tai pabrėžia pasaulio meiste
rio stiprumą, lyginant su kitais 
šio meto žymūnais.

IEŠKOMAS 
ADMINISTRATORIUS 
Clevelando lietuvių namų 

bendrovei reikalingas pastato, 
klubo ir valgyklos administrato
rius, kalbąs lietuviškai ir 
angliškai, turįs patyrimo pana
šiame biznyje ir sugebąs ad
ministruoti personalą. Pagei
daujama, kad būtų patyręs 
maisto ir gėrimų prekyboje.

Mokamas aukštas atlygini
mas ir nuošimtis iš operacinių 
pajamų gryno pelno. Sėkmin- 

am administratoriui tai pasto
jus ir nuolatinis darbas.

Asmenys, kurie domisi šia 
tarnyba, prašomi rašyti Lithua
nian Village Ine. pirmininkui 
adv. Algiui Širvaičiui, 877 E. 
185th St., Cleveland, Ohio 
44119. Telefonas (216) 
692 1222.

MADISON HOUSE
—• The Presbyterian Home —

GENERAL PAINTING 
INTERIOR EXTERIOR BRUSH, ROLLER, 

SPRAY, MASON VVORK GUTTERS 
LEADERS ROOFING

S. RIFATI (201) 673-4228

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

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL 
FOR FAST PROMPT SERVICE

CALL 914 WH 8-0949

ja

CONCERTE & BRICK VVORK 
DRIWEWAYS PATIOS SIDEVVALKS 

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

SHANON 
MOVING AND STORAGE 

LICENSED & INSURED 
REASONABLE RATES

24 HOURS
CALL 287-9175

PROVIDING:
• 3 meals per day • a 
room or rooms • weekiy 
house cleantng and linens
• electricity • freedom 
from househoid care plūs 
companionship.

NO VVORRIES:
• about having your sav
ings usod up by an unox- 
poeted health emergency
• the drfffculty and espense 
of home care and repairs
• about living alone and 
teeling insecure.

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

mediate care residents

DE SAN DECORATOR
PAINTING, PAPER HANGING 

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

U DANNY LUCATORTO 
PAINTER

Inslde and Outside 
No Job Too Big or Too Small 

Call 347-2547

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

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

Come See For Yourself

Mr. Conlclin, Administrator
(609) 344-8191

| 123 S. Illinois Avė., Atl. City, N.J. 08401 £

CAMP NOTRE DAME
(NAMASCHAUG)

Lake Spofford, Nevv Hampshire 
BOYS & GIRLS 6-15

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

4 VVEEKS — $275.00 2 VVEEKS — $140.00 AFTER 
MARCH 15 — $80/WK. — S600/SEASON

Expanded VVatarfront, Baskeball, Baseball, 
Tennls, Tutoring In 5 Maj or Area*. Transportatlon 
Provided. Separate Prlests Camp. Ideal for 
Golfers.

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

06829 203 544-8422

VVALTER RINNS INC.
207 East 84th St N.Y.C. 

(212) 988-2223
UPHOLSTERY & REUPHOLSTERY WORKROOM 

FOR OUALITY CONSCIOUS DESIGNERS AND 
CLIENTS ANTIOUE RESTORATION OUR 

SPECIALTY 
ESTABLISHED OVER 25 YEARS!

EDDIE MONSON
5601 BATH AVĖ. BROOKLYN

CONTRACTOR ROOFING PAINTING CARPENTRY 
OUALITY WORKMANSHIP CALL 373-0109

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

P ACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVV YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidarytu kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St.......................................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ................................
Baltimore 31, Mdi. — 1828 Fleet Street ?.............................
Brookiyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ............
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ..........................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ..... ............
Chicago, 111. 60629 — 2608 VVest 69 Street .......................
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street .......................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ............
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............
Lakesvood, N.J. 08701 — 234 Second St...............................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..........
Hartford. 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ...............
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .........
Nevv York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .............................
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St........................................
Philadelphia 23. Pa. — 631 W. Girard Avenue ................
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue .............................
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė.........................
South River. N.J. — 41 VVhitehead Avenue .......................
Svracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..................
VVoodhaven. Queens. N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. 
Herkimer.N.Y. McKennan Rd.......................................................

305 673-8220
..... 435-1654
...... 342-4240
..... 633-0090
..... 895-0700
..... 486-2818
..... 925-2787
..... 376-6755
..... 771-0696
..... 365-6780
...... 363-0494
..... 365-6740
.........246-2348
..... 385-6550
..... 674-1540
...... 475-7430
..... 769-4507
..602-942-8770
..... 381-8800 
301-589-4464

....... 257-6320
...... 475-9746
..... 296-5250
315-866-3939

J & H AIR CONDITIONING 
SERVICE

NEW AND USED AIR CONDITIONERS 
SALES AND SERVICE AND REPAIRS 

CALL 435-0120

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

PHILA. S.W. Semi-pvt. accommodations in 
home likę atmoaphere, 3 home cooked meals 
dally, maid svc. Dr. on call. 215 471-3459 215 
492-9414 Mrs. Harris.

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.

STAN’S SPEED SHOP
STAN CHRISTMAN 

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

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

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

PAINTING, Paper Hanging, Sanitas, 
Sheet Rock, Floor Covering, Plaster- 
ing. Low Prices, Free Estimates, Small 
and Big Jobs. Commercial — Re
sidential (201) 863-2142 or (201) 867- 

3379

WILLIE KELLY 
FLOOR WAXING 

Scraping and Refinishing
26 Years Experience 

Free Estimates 
Call 756-2145

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

201 531-6345

DAN MANNING
PLUMBING, REPAIRS & ALTERATIONS 

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

(212) 845-8105

R & R TRUCKING
EXPERIENCED FURNITURE MOVING 

3079 THIRD AVĖ. BRONX 
(212) 993-9745

Camps • CohmI

NORDIC BLADES ICE SKATINO 
DAY CAMP

Operated by Ed K • Ice Sports • Door to 
Door Transportation • Boys & Girls 4-15 • 
Specializing in Recreational & Figure

SECURITY ALARM SYSTEMS 
JOE BELL ALARM CO.

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

HIC760435
CALL 738-4042

I.S.I.A. • OUTDOOR ACTIVITIES • 
Svvimming, Softball, Miniature Golf, 
Nature & Science, Tennis, Volleybail, 
Archery & Soccer • INDOOR RAINY 
DAY ACTIVITIES • Indoor Heated Pool, 
Gym, Tennis.

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

Sat. 8. Sun. 18 AM - 3 PM

-- — ----------- ------ -------------------------------- -

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

25 YEARS OF EXPERIENCE NO JOB TOO BIG OR 
TOO SMALL

FOR FAST PROMPT SERVICE CALL
(914) 636-5400
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22 Apreiškimo parapijos bažnyčioj Brooklyne buvo pirmoji komunija,

3 Nevv Jersey apygar- 
rengiamos birželio trėmi- 
ir tragiškos Romo Kalan- 
mirties 5 m. sukaktuvės 
paminėtos birželio 11, šeš-

Gegužės
kurią priėmė 9 vaikai. Jų pavardės paskelbtos praeitam Darbininko numery. Nuo

traukoje prie bažnyčios durų matome vaikus (trūksta Robert Kumet), dalį tėvų ir 
kun. Pr. Raugalą, parapijos kleboną.

NEVVARK, N.J.

Didžiųjų trėmimų minėjimas

' i

1

bus
tadienį, 6 vai. 30 min. vakaro 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
bažnyčioj, 205 Adams St., 
Nėwark, N.J., koncelebracinėm 
mišiom, parapijos choro, vado
vaujamo muziko Klemenso Bag
donavičiaus, giesmėm ir solistės 
Angelės Kiaušaitės ir Juliaus 
Veblaičio smuiku atliekamais 
religiniais kūriniais. Pamokslą 
pasakys Religinės Šalpos vedė
jas kun. Kazimieras Pugevičius. 
Bažnytinėm apeigom pasibai
gus, trėmimų aukom pagerbti 
bus padėtas gėlių vainikas prie 
lietuviško kryžiaus.

KEARNY, N.J.

Parapijos veikla

Parapijos klebonas kun. Do
mininkas Pocius išsiuntinėjo pa- 
rapiečiam raštą, kuriame nurodo, 
kas dar prieš vasaros atostogas 
turėtų būti atlikta.

Nevvarko arkivyskupas P. Ge- 
rity paskelbė 1977 metam trijų 
milijonų dol. vajų. Pinigai reika
lingi įvairiem labdarybės tiks
lam ir mokslo institucijom išlai
kyti.

Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijai uždėta kvota 6,600 dol. 
Klebonas D. Pocius kreipėsi į 
parapiečius, prašydamas remti 
šį reikalingą arkivyskupijos va
jų. Arkivyskupijos išleistoj bro
šiūroj nurodyti vajaus tikslai ir 
aukų dydžiai.

Pagal naujausius Bažnyčios 
patvarkymus, Keamy lietuvių 
bažnyčios vestibiuly (buv. krikš- 
tyklos patalpose) jau beveik į 
rengta vieta išpažintim. Bus du 
skyriai: vienas su klausykla, 
kaip buvo anksčiau, kitas — vei
das į veidą (face to face) išpa
žinčiai ir pasitarimui.

Parapijos mokyklos mokslo 
metų pabaiga bus birželio 10. 
Tą dieną mokyklą baigusiem 
bus išduodami pažymėjimai. Be

to, mokiniai parodys savo moks
lo sugebėjimus, kuriuos įgijo šią 
mokyklą lankydami.

Parapijos piknikas rengiamas 
birželio 12, sekmadienį. Numa
toma, kad ir šiemet piknike bus 
daug žmonių ir įvairių pramo
ginių dalykų. Piknikas vyks pa
rapijos sklypuose (tarp bažny
čios ir vienuolyno). Vieta dide
lė, apaugusi medžiais ir jauki 
visais atžvilgiais piknikauti. Pra
džia 1 vai. po pietų.

Vakarų valstybės nesutiko pri
sidėti prie JT konferencijos pri
imtų rezoliucijų, reikalaujančių 
skelbti P. Afrikai ginklų ir pre
kių embargo.

Visų kolonijų lietuviai yra 
kviečiami gausiai šiose pamal
dose dalyvauti ir pagerbti Sov. 
S-gos pakelėse ir šaltuose Sibi
ro plotuose išbarstytas ištrem
tųjų mūsų tautiečių aukas.

Apygardos valdyba

Baisiojo birželio išvežimų mi
nėjimas Bostone rengiamas 
birželio 11, šeštadienį. 6 vai. 
vakaro Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje bus aukojamos 
mišios už kenčiančius lietuvius. 
Pamaldas laikys ir pamokslą pa
sakys domininkonas kun. profe
sorius Jurgelaitis.

Po pamaldų pobažnytinėje sa
lėje vyks tolimesnis minėjimas. 
Čia kalbės kun. prof. Jurgelaitis, 
meninę programą atliks solistas 
Stasys Liepas. Jam akomponuos 
Jeronimas Kačinskas. Organiza
cijos dalyvauja mišiose ir mi
nėjime su vėliavomis.

Norime pabrėžti, kad šis mi
nėjimas nėra vien mūsų de
javimo -susirinkimas. Birželio 
mėnuo kartu yra ir ryžto mė
nuo. Jame buvo išvyti bolševi
kai iš Lietuvos. Visi dalyvau
kime minėjime. Tai turi būti 
mūsų solidarumo susirinkimas.

Apie V. Gerulaitį didysis 
dienraštis The Boston Globė per

Kita veikla
Lietuvių Taupymo ir Skolini

mo Draugijos (Schuyler Savings 
and Loan Association of Keamy, 
N.J.) naujų pastatų viešas ati
darymas bus birželio 4, šeštadie
nį. Kaspino kirpimo ceremoni
jos prasidės 9 vai. ryto. Pasta
tai lankomi nuo 9 vai.'ryto iki 
2 vai. po pietų. Bus duodamos 
įvairios dovanos naujiem taupy
tajam, o taip pat dovanėlės ir lai
mėjimai visiem atsilankitfšiėiTi:

J. Mėlynis

Nevv Yorko ramovėnai, šauliai, birutietės lanko mirusių kapus gegužės 28 Cypress Hills 
kapinėse. Maldas kalba tėv. Petras Baniūnas, OFM. Nuotr. L. Tamošaičio

r

GRAŽIOS DOVANOS 
VISOKIOM PROGOM

Architektas Jonas Mulokas, 
kuris dabar gyvena Los Ange
les, Calif., buvo atvykęs ' į' 
Nevv Yorką ir sustojęs pas foto
grafą Vytautą Augustiną. Jo lydi
mas lankėsi Darbininko redak
cijoj, taip pat apžiūrėjo ir A. Gal
diko vardo galeriją.-------------- 1

A.A.
ŠAULIUI ALEKSANDRUI VILČINSKUI j 

mirus, našlei dantų gydytojai Elenai, dukrai ir kitiem ar
timiesiem giminėm ir draugam gilią užuojautą reiškia

L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuopos 
Neto Yorko šauliai

PUZINAS, monografija-al- 
bumas angliškai apie dail. P. Pu- 
ziną. Visos reprodukcijos spal
votos, 25 dol. ADOMAS GAL— 
DIKAS , monografija-albumas, 
angliškas tekstas. Reprodukcijos 
ne visos spalvotos, 15 dol. PA
LIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS.

Lietuviška knyga 
šia dovana!

geriau-

Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės Chicagoj, lietuvių-anglų 
kalbomis albumas, 20 dol. 
PENNSYLVANIJOS ANGLIA
KASIŲ LIETUVA. Anglų-liet. 
kalbomis iliustruotas albumas, 
20 dol. TAUTOS KELIU,dail. 
Juodžio paveikslų reprodukci
jos, 7 dol. Taip pat vėl gauna
ma LITHUANIA 700 YEARS, 
dr. A. Gerutis ir kiti, 4-toji ang
lų kalba laida, 12 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

j

L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuopos
New Yorko šauliai

A.A. 
MUZIKUI ŠAULIUI 

ALGIRDUI KAČANAUSKUI
N

mirus, dukrai Audronei, broliui Gediminui, sesutei ok. Lie
tuvoj ir kitiem giminėm bei artimiesiem gilią užuojautą į 
reiškia

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

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

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.

... .  '■

Buvusiam kuopos steigėjui
A.A.

ŠAULIUI JONUI PODERIUI
mirus, našlei sesei Adelei, kun. A. Babonui ir kitiems 
giminėm bei artimiesiem, gilią užuojautą reiškia

L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuopos
Neto Yorko Šauliai

OSK 1
A.A. MUZIKUI ALGIRDUI KAČANAUSKUI 

mirus,gilią užuojautą jodukrai Audronei irbroliui Gediminui 
reiškia

Neto Jersey Baltų Taryba 
Valentinas Melinis 
Juhan Simonson 
Ernest Donnis

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .......
Jeans “VVrangler”, vyriškos arba moteriškos 
Neronis, vyriškas arba moteriškas ....................
Geresnis nertinis ......................................................
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono .... 
Tights ............................................................................. .
Vilnonė medžiagą 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 medžiaga eilutei ....................

apatinis ... 
marškiniai 
marškiniai 
skarelė ....

$80.00
40.00
27.00
32.00

3.00
3.50

24.00
18.UU
30.00
10.00
11.00
15.00
11.00
12.00
50.00
60.00
75.00

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

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

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

kelias dienas, gegužės 20-23, 
įsidėjo po ketvirtį puslapio Bud 
Collins aprašymus iŠ Romos 
teniso rungtynių. Ten Vitas Ge
rulaitis minimas kaip “The Lith
uanian Lion out of Brook'-. :.”. 
Rašoma, kaip italai pirmose 
rungtynėse vis šaukė Vee-taS, 
Vee-tas. Bet kada jis žaidęs prieš 
italą Tonino Zugarreli, tada jie 
jau šaukę. “To-nino, To-ni-no”. 
Rašo apie Vito pomėgius pirk
tis rūbus Italijoj, apie jo Rolls 
Royces automobilius ir kitus po
mėgius. Vitas Gerulaitis esąs 
labai užimtas rungtynėmis, nes, 
dar tebežaidžiant Italijoj, jis jau 
buvęs kviečiamas atgal į Ameri
ką.

The Boston Globė gegužės 25 
įdėjo fotografiją Simo Kudirkos 
ir buvusio jūrininko James Fow- 
lie, kuris tomis sunkiomis die
nomis buvo Vigilant laive ir no
rėjo Kudirkai padėti. Fowlie 
dabar yra mokytojas. Laikraštis 
rašo, kad tai jų susitikimas po 7 
metų. Jie susitikę Globė 
įstaigoje, kada Kudirka vykęs į 
Portsmouth, N.H., kur televizija 
stato jo filmą. Aprašomas pats 
įvykis, kaip Kudirka nušokęs į 
Amerikos laiyą, kaip jie norėję 
jam padėti, kaip gavę įsakymą 
perduoti rusams, kaip rusai jį 
mušę ir kaip jie manę, kad Jį 
visai užmušę. Aprašyta veik visa 
ta baisi odisėja, kas tada dėjo
si Vigilant laive.

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

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

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, trys valgiai kasdien, miestų apžiū
rėjimas, bagažo pernešimas.

Maža grupė — dėl rezervacijų kreiptis: 
PETRAS LASAUSKAS 

KOBASNIUK TRAVEL INC.
157 SECOND AVENUE

NEVV YORK, N.Y. 10003 
(212) 254-8779 (201) 761-5472

i

Lietuviai kviečiami vasaroti kalnų ūkyje, Ouebec 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, Ouebec, Canada JOE 1X0 
Tel.: 514 292-5735

BnnKBvmnu 
Postogepaid both uinys 

Fast, (DnueniEiitpriuiite, snfejree! 
That's uihat BMIKinE-BV-mmiis^
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings 

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

kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavęs, bankas tuoj į- 
traukla sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini

mas, kad jūsų pinigai Pe,no aukščiausius
procentus, ----- / T"!

leidžiamus įstatymų. \ t * 
Dėl lengvo taupymo bū 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 VVest Broadvvay
South Boston
9 AM (o 3 30 PM
Monday thru F- n
Saturday 10 AM
.268-2500

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

^^Sahjrday 8 30 AM to 12 Noon

k

ALFRED W ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston
Savings Bank

THE LEADER
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827-1352 
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

NEVV
Redakcija ....... (212)
Administr........(212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)

8 K. Ž. salė ..... 212)

"YORKE i 341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
gegužės 28 išskrido į Los An
geles, Calif., kur dalyvavo prel. 
J. Kučingio kunigystės 40 metų 
jubiliejaus iškilmėse.

Iškilmės prie lietuviško kry
žiaus buvusioj parodos aikštėj, 
Flushing Meadovvs, bus birželio 
12, sekmadienį. 2 vai. popiet 
paradas, o 2:30 v. programa. 
Kalbės žinomas radijo komenta
torius Barry Farber, Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, Vliko 
pirmininkas dr. K. Valiūnas, LB 
Nevv Yorko apygardos pirminin
kas A. Vakselis, prel. J. Balko
nas, Simas Kudirka. Iškilmės 
skiriamos pabaltiečių trėmimam 
bei išvežimam prisiminti.

Sol. Giedrės Kaukaitės kon
certas bus birželio 4, šeštadienį, 
2 vai. popiet Camegie Recital 
salėje (57 St. ir 7 Avė.). Akom- 
ponuoja muzikas Albinas Priž- 
gintas. Bilietai — 5 dol. ir 3 
dol. iš anksto gaunami pas Aldo
ną Marijošienę (tel. 516-883-93 
50) ir pas Vidą Jankauskienę 
(tel. 212 849-2260), taip pat Car- 
negie Recital kasoj. Koncertą 
rengia Virginija Sirusienė ir 
Audronė Butvydaitė.

Balfo šimtojo skyriaus susirin
kimas bus birželio 5, sekma
dienį, ne 2 vai., kaip buvo 
skelbta anksčiau, bet 4 v. po
piet. Susirinkimas bus Kultūros 
Židinv.

Schuyler Savings and Loan 
Association banko naujų pastatų 
atidarymas bus birželio 2, ket
virtadienį, 4:30 v. popiet. Ban
kas yra 24 Davis Avė. Kearny, 
N.J. Jo prezidentu yra prof. dr. 
Jokūbas Stukas. Banko atidary
mo proga rengiamas priėmi
mas, į kurį yra pakviesta ir Dar
bininko redakcija.

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

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas buvo gegu
žės 25 M. Klivečkienės namuo
se. Perrinkta ta pati valdyba: 
pirmininkė Marija Žukauskienėj 
vicepirmininkė Valė Šileikienė, 
iždininkė Sofija Skobeikienė, 
sekretorė Genė Treimanienė, 
valdybos narė — Genė Do- 
nohue. Revizijos komisijon į- 
eina: Jadvyga Vytuvienė ir Pa
jauta Ivašauskienė. Iš savo iždo 
susirinkimas paskyrė po 25 dol. 
šiom įstaigom: Darbininko laik
raščiui, Maironio lituanistinei 
mokyklai, N.Y. jaunimo ansamb
liui Sutartinei, Tautos Fon
dui ir Vasario 16 gimnazijai. 
Klubas ateinantį rudenį, spalio 
15-16, rengia iškilaus grafiko Al
fonso Dargio 
Židinyje.

PLJS Nevv Yorko skyriaus 
valdybon išrinkta: pirmininkė ir 
iždininkė Rasa Milukaitė, sekre
torė ir kultūrinių reikalų vadųvė 
— Marytė Matulaitytė, sociali
nių reikalų vadovas Petras San- 
danavičius, politinių reikalų va
dovė — Birutė Radzivanienė.

parodą Kultūros

Petras Jurgėla parašė plates
nį darbą apie gen. Povilą Ple
chavičių. Prie jo bus prijungtas 
kitas skyrius, kur bus aprašyta 
generolo tėviškė, jo pasireiški
mas Lietuvos nepriklausomybės 
pradžioje, jo visa giminė. Petro 
Jurgėlos studija baigiama rinkti 
pranciškonų spaustuvėje Brook- 
lyne. Knyga bus gausiai iliust
ruota. Pasirodys dar šių metų 
rudenį. Leidžia Kario žurnalas.

Antanina Gučiuvienė iš 
Australijos, Adelaidės, režisie
riaus Gučiaus žmona, yra at
vykusi į Nevv Yorką ir sustojusi 
pas p. Uknevičius, VVoodhavene. 
Iš čia ji lankėsi Nevv Havene 
pas Salomėją ir Vytautą Valiu
kus. Toliau keliauja į Bostoną, 
iš ten — atgal į Amerikos Vaka-

MAIRONIO 
LITUANISTINĖJ 

MOKYKLOJ
Birželio 4, šeštadienį, moki

niai renkasi kaip visada — 9 
vai. ryto. Po dviejų pamokų vi
sa mokykla eina į Forest parką, 
kuris yra visai netoli mokyklos. 
Tai bus apie 10:30 v. Būtų 
gera, kad žemesniųjų klasių tė
vai irgi galėtų dalyvauti ir pabū
ti su vaikais parke, kur jie turės 
progos drauge pažaisti. Iškylai 
pasibaigus, vaikai bus parvesti 
atgal į Holy Child mokyklą, 
iš kur juos bus galima pasiim
ti 1 vai.

vaikų darželį. 
Tuoj po mišių 
mokslo metų 
Pradžioj pasi-

Muzikos Žinių naujas nume
ris šią savaitę atspausdinamas 
pranciškonų spaustuvėj. Mirus 
redaktoriui Algirdui Kača- 
nauskui, numerio sutvarkymą 
atbaigė Darbininko redakcija.

Birželio 5, sekmadienį, moks
lo metų baigimo iškilmės Kul
tūros Židiny. Dalyvauja visa mo
kykla, išskyrus 
Mišios 12 vai.
— iškilmingas 
baigimo aktas,
rodys mokyklos choras. Choras, 
sustojęs scenoj, padainuos kele
tą dainų. Aštuntą skyrių baigu
siem bus įteikti pažymėjimai ir 
dovanos. Bus atžymėti ir kitų 
skyrių geriausi mokiniai. Iškil
mės bus trumpos. Po jų — vai
šės apatinėj salėj mokyklą bai
gusiem ir jų svečiam.

Aštuntą skyrių šiemet baigia: 
Lina Alksninytė, Audronė Ces- 
navičiūtė, Rita Dragūnevičiūtė, 
Stasys Janušas, Vilija Jurytė, Al
girdas Lukoševičius, Viktorija 
Reventaitė, Gintaras Ruzgas, 
Aušra Šidlauskaitė, Neringa Ža- 
deikytė, Kristina Žukauskaitė.

Dail. Viktoro Petravičiaus kū
rinių paroda rengiama birželio 
11-12 Kultūros Židiny. Parodą 
rengia N.Y. skaučių Neringos 
tuntas. Pelnas skiriamas Austra
lijoj vykstančiai lietuvių tauti
nei stovyklai — iš čia keliau
jančių skautų išlaidom padengti.

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

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

k. I-oi eilėjIšMaironio lituanistinės mokyklos Nevv Yorke 8-to skyriaus mokiniai.
Vilija Jurytė, Neringa Žadeikytė, Il-oj eilėj Kristina Žukauskaitė, Rita Dragūnevičiūtė, Gin
taras Ruzgas, Lina Alksninytė, Aušra Šidlauskaitė, Audronė Cesnavičiūtė, Viktorija Re
ventaitė, IlI-oj eilėj Stasys Janušas, Algirdas Lukoševičius. Nuotr. L. Tamošaičio
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Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

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

ir baigiasi rugsėjo 5. Nuo lie
pos 3 iki 16 ir nuo rugpjūčio 
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.

IŠVEŽTŲJŲ IR ŽUVUSIŲJŲ 
MINĖJIMAS 

sekmadienį, birželio 12, 
APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 

Brooklyne

11:00 vai. —■ koncelebraci nes mišios 
nukentėjusių intencija.

Pamokslą sako kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS, 
Šalpos reikalų 

Tarnybos direk-
VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBO

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

KULTŪROS ŽIDINYJE

PROGRAMOJE:
Prano Naujokaičio
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA 
Knygą pristatant kalbės rašytojas 

VYTAUTAS VOLERTAS

\

Po programos atgaiva. Visus atsilankyti kviečia

I VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBAS

BIRŽELIOTRĖMIMŲ MINĖJIMAS

bus birželio 12, sekmadienį, 2:30 v. popiet prie lietuviško 
kryčiaus 
aikštėj).

Flushing Meadovvs parke (buvusioj parodos

Kalbės: BARRY FARBER,
Lietuvos gen. konsulas A. SIMUTIS, 
Vilko pirmininkas DR. K. VALIŪNAS, 
LB apygardos pirmininkas A. VAKSELIS, 
prel. JONAS BALKONAS,
SIMAS KUDIRKA

Bus priimta rezoliucija Helsinkio nutarimų reikalu.

Visi kviečiami dalyvauti.

J

vargonais groja

Lietuvių Katalikų Religinės 
vedėjas ir Lietuvių Katalikų 
torius.

Gieda parapijos choras,
ir chorui vadovauja VIKTORAS RALYS.

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

Po pamaldų bus kavutė parapijos žemutinėj 
salėj. APREIŠKIMO PARAPIJA

LŠST

Simo Kudirkos kuopa New Yorke

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

New Yorko visuomenei pristato knygą
DR. KOSTO R. JURGĖLOS

LITHUANIA—
THE OUTPOST OF FREEDOM
Knygos analizę padarys

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

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

Visus atsilankyti kviečia

Šaulių kuopos valdyba

PIRMĄ KARTĄ NEVV YORKE

DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS
PARODA

BIRŽELIO 11-12 D. KULTŪROS ŽIDINY

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

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

RENGIA NEW YORKO SKAUČIŲ NERINGOS TUNTAS

CAPE COD, VASARV. BANGA
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

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

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.

NAUJI LEIDINIAI 
VAIKUČIAM

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

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

r
This announcement is neither an offer to sėli nor a soiicitation of an offer to buy any of these securities 

The offfer is made only by the Offerlng Circular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETJ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/'OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

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

Securities will be offered In statės where the Securities Laws of such statės have been complied wlth.
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