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1Savaitės 
Įvykiai

Belgrado konferencija negali 
sutarti dėl darbotvarkės: JAV ir 
Vakarų valstybės siekia peržiū
rėti Helsinkio susitarimų dėl 
žmogaus teisių vykdymą, o Sov. 
S-ga ir jos satelitai — tartis tik 
dėl susitarimų vykdymo ateity. 
Suomijos ir kitų valstybių kom
promisinis siūlymas atidėti dar
botvarkės svarstymą Sov. S-gos 
taip pat buvo atmestas.

Prancūzijoj lankęsis Sov. S- 
gos naujasis prezidentas Leonid 
Brežnevas kritikavo Vakarų 
valstybių politiką dėl žmogaus 
teisių ir Prancūzijos karinį bend
radarbiavimą su Atlanto sąjungi
ninkais.

Prancūzijos prez. Valery Gis- 
card d’Estaing Brežnevui atsa
kė, kad žmogaus teisių respekta- 
vimas ir ideologinis nuosai
kumas sudarąs pagrindines ato
slūgio politikos sąlygas ir kad 
Prancūzijos gynybos politika 
esanti nepriklausoma, bet de
rinama sujos sąjungininkais.

Izraelio parlamentas min. 
pirm -ku patvirtino rinkimus lai
mėjusios Likud partijos vadą 
Menahem Begin. Jo ministerių 
kabinetas sudarytas iš Likud ir 
dviejų religinių partijų — Tauti
nės religinės ir Agudat Izrael
— narių. Užsienio reikalų min. 
paskirtas buv. gynybos min. 
Moshe Dayan, o gynybos min.
— buv. karo aviacijos v-kas Ezer 
Weizman.

JAV indėnai per Sov. S-gos 
misiją prie JT apskundė Belgra
do konferencijai JAV vyriausy
bę, kad ji nesilaiko su indėnų 
gentim sudarytų sutarčių ir truk
do jiem praktikuoti savo religiją 
ir tradicinius papročius.

Sudanas įsakė Sov. S-gai už
daryti jos kultūrinį centrą Kar
tume už tai, kad Sov. S-ga 
įsakė 5 Sudano diplomatam iš
vykti iš Sov. S-gos.

Airijos parlamento rinkimus 
laimėjo buv. min. pirm. Jack 
Lynch vadovaujama Fianna Fail 
partija, išrinkusi 84 atstovus. 
Dabartinio min. pirm. Liam 
Cosgrave vadovaujama Fine 
Gael partija gavo 43 ir Darbo 
partija — 17.

Izraelis paskelbė sutinkąs pri
imti 66 Izraelio laivo vandeny
ne išgelbėtus vietnamiečius, ku
riem Japonija neleido išlipti iš 
laivo tol, kol kuri kita valsty
bė sutiks juos įkurdinti.

Danija ruošiasi suteikti jos 
valdomai Grenlandijos salai 
autonomiją.

JAV atstovų rūmai atsisakė 
skirti fondų prez. Carter pa
skelbtai Vietnamo karo meto ka
riuomenės dezertyram ir vengu- 
siem karinės prievolės dalinei 
amnestijai vykdyti ir atsisakė 
suteikti teisę naudotis karo vete
ranam teikiamom privilegijom 
tiem, kurie iš kariuomenės bu
vo paleisti negarbingai.

Šveicarijos teismas nuteisė 
ats. brig. gen. Jean Louis Jean- 
maire 18 m. kalėjimo už šnipi
nėjimą Sov. S-gai. Tuo pačiu 
metu čia buvo areštuotas dar 
vienas šveicaras, tarpininkavęs 
tarp Sov. S-gos agentų Šveicari
joj ir užsieny.

Izraelio Darbo federacijos 
unijos rinkimus laimėjo Darbo 
partija, surinkusi 56 proc. balsų. 
Likud partijos atstovai surinko 
tik 28 proc.

JAV vyriausybės atstovai ma
no, kad naujoji Sov. S-gos kons
titucija siekia sumažinti biuro
kratiją, suvaržydama atskirų res
publikų teises ir pagerindama 
valstybės ūkinį planavimą. 
Esą buv. prez. Podgorny prieši
nęsis išpūsto ministerių kabi
neto narių teisių suvaržymui.
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JAV LB TARYBA POSĖDŽIAVO
CLEVELANDE
Cleveland, Ohio, birželio 18- 

19 vyko JAV LB aštuntosios ta
rybos antroji sesija.

Šeštadienio rytą sesija pradėta 
tarybos prezidiumo Raimundo 
Kudukio pasveikinimu. Išvykus 
miesto burmistrui Perk, jo parei
gas einąs Kudukis pasveikino ir 
Clevelando miesto vardu.

Po Lietuyos himno ir kun. J. 
Borevičiaus, SJ, sukalbėtos mal
dos išklausytas LB Clevelando 
apylinkės pirm. Malskio žodis ir 
PLB valdybos pirm. Broniaus 
Nainio paskaita bendruomeni
niais klausimais.

Bendrą JAV LB krašto valdy
bos veiklą apibūdino jos pinn. 
Algimantas Gečys. Atskirus pra
nešimus padarė valdybos na
riai: Feliksas Andriūnas — fi
nansų reikalais, Kultūros tary
bos pirm. Juozas Gaila, Švieti
mo tarybos pirm. Bronius Juo
delis, Visuomeninių reikalų ta
rybos pirm. Aušra Zerr, vice- 
pirm. Balys Raugas — organiza
ciniais reikalais, vicepirm. Al
girdas Budreckis — laikraščio 
Bridges reikalais, vicepirm. 
Rimas Česonis — spaudos reika
lais.

Po pietų Lietuvių Fondo 
pirm. dr. A. Razmos praneši
mą perskaitė V. Kamantas. Svei
kino Kanados LB krašto valdy
bos pirm. J.R. Simanavičius ir 
informavo apie kitų metų Lietu
vių dienas Toronte.

PREZIDENTAS 
JIM CARTER 
NEW YORKE

JAV prezidentas Jim Carter 
birželio 23 pirmą kartą po išrin
kimo prezidentu atvyko į New 
Yorką oficialiam politiniam vizi
tui.

Demokratų partija po prezi
dentinių rinkimų liko su 3.7 
milijonų dol. skola. New Yorko 
ir apylinkių demokratai skolom 
mažinti suorganizavo iškilmingą 
vakarienę Waldorf Astoria vieš
bučio didžiojoj salėj. Įėjimo bi
lietas — nuo 1,000 iki 5,000 
dol. asmeniui. Salėj buvo pa
puošti 86 stalai, prie kurių sė
dėjo po 10 asmenų. Gryno pelno 
demokratų partijai liko milijonas 
dol. su trupučiu.

Prezidentas Carteris, atvykęs 
į salę truputį po 8 vai. vak., 
pradėjo sveikintis su kiekvienu 
svečiu. Eidamas nuo stalo prie 
stalo, užtruko porą valandų. Tuo 
tarpu publika vakarieniavo ir 
klausėsi orkestro muzikos. 10 
vai. prezidentas užlipo į sceną ir 
pasakė 20 minučių kalbą.

Pajuokavęs New Yorko miesto 
aktualijom, prezidentas ypač pa
sidžiaugė darniu Baltųjų Rūmų 
ir kongreso bendradarbiavimu. 
Didžiausių plojimų prezidentas 
sulaukė, kai senatorių Hubert
H. Humphrey pavadino di
džiausiu demokratu, gyvenančiu 
šioj valstybėj, kai pažadėjo glo
bą New Yorko miestui ir kai 
paskelbė, jog vyriausybė tęsia 
pastangas Vidurinių Rytų taikos 
klausimais, kad būtų garantuota 
laisva, stipri ir galinga Izraelio 
valstybė.

Vakarienėj taip pat dalyvavo 
viceprezidentas Mondale, be
veik visi kabineto nariai, amba
sadorius prie JT Young, New 
Yorko ir aplinkinių valstijų gu
bernatoriai, burmistras Beame ir 
kiti demokratų partijos šulai. Iš 
lietuvių tarp spaudos atstovų, 
kaip Baltųjų Rūmų svečiai, daly
vavo J. Valaitis, A. Varnas ir Kor
nelijus Bučmys, Darbininko re
daktorius.

Tarybos vicepirmininkui 
Algirdui Širvaičiui referavus 
PLB seime atstovavimo klausi
mą, atskiros komisijos išsi
skirstė į atskiras patalpas specia
liem svarstyman.

Vakarienės metu JAV krašto 
valdybos vardu Aušra Zerr įtei
kė Jonui Cingai specialią padė
kos lentą, kad ją parvežtų į 
Los Angeles ir įteiktų p. Ado
mėnui, kaip padėką už parodytą 
iniciatyvą renkant aukas Lietu
vių Bendruomenei.

Dr. E. Lenkauskas pristatė 
šios vakarienės vienintelį kalbė
toją — Stasį Barzduką, PLB 
garbės pirmininką. Švelniu 
humoru atausdamas, prele
gentas jautriai palietė LB aktua
lijas, ragindamas visus prie pa
tvaraus ir ištikimo darbo, neski
riant didesnio dėmesio tiem, 
kurie į ratus kaišioja baslius.

Sekmadienį po kun. Korneli
jaus Bučmio, OFM, aukotų mi
šių vicepirm. R. Bublys per
skaitė garbės teismo pirm. E. 
Korzono pranešimą.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa per praeitus metus išlei
do ir išplatino daugiau kaip 100, 
000 egz. informacinių spaudinių 
anglų kalba Lietuvos laisvės bei 
tikinčiųjų persekiojimo klausi
mais.

Spaudiniai įvairiausių rūšių: 
vieni specialiai Religinės Šalpos 
talkininkų parašyti, kiti per
spausdinti iš amerikiečių arba 
anglų-airių spaudos.

Į minėtą skaičių neįeina prel. 
Kučingio pernai finansuotas ir 
Kunigų Vienybės išleistas Sės. 
Onos Mikailaitės vertimas Nijo
lės Sadūnaitės kalbos teisme. 
Religinė Šalpa su Katalikų Tar
nyba bei Kunigų Vienybe išpla
tino tos knygutės 25,000 egz.

41-ojo tarptautinio eucharisti
nio kongreso proga Philadelphi- 
joj 1976 rugpiūčio mėn. buvo iš
dalinta arti 30,000 egz. brošiū
ros anglų kalba, pavadintos

Viktoras Nakas referavo apie 
jaunimo žygį už žmogaus teises 
į VVashingtoną rugsėjo 24. Krašto 
valdybos pirm. A. Gečiui pasiū
lius sąmatą ir ją priėmus, kun. 
Kornelijus Bučmys, OFM, per
skaitė revizijos komisijos aktą, 
liečiantį Krašto valdybos ir Vi
suomeninių reikalų tarybos fi
nansinę apyskaitą už 1976 me
tus.

Daugiausia laiko sekmadienį 
skirta atskirų komisijų nutari
mam apsvarstyti ir priimti. Švie
timo komisijos nutarimus pri
statė jos pirmininkas Vytautas 
Kamantas, ekonomi
nių-finansinių reikalų — Felik
sas Andriūnas, jaunimo — Daina 
Kojelytė, kultūrinės — pirm. 
Viktoras Vaitkus, politinės-in- 
formacinės — pirm. dr. Petras 
Vileišis, organizacinės-admi- 
nistracinės — dr. Antanas But
kus, religinės — Romualdas 
Bublys.

Po tarybos prezidiumo pirmi
ninko Raimundo Kudukio žo
džio, kun. Gedimino Kijausko, 
SJ, sukalbėtos maldos tarybos 
sesija baigta Lietuvos himnu.

JAV tarybos sesijoj Clevelande kalba LB krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Gečys. Iš k. dr. Edmundas Lenkaus
kas, Raimundas Kudukis, Romualdas Bublys ir Algirdas 
Širvaitis. Nuotr. Jono Urbono

Iš JAV tarybos sesijos Clevelande. Matyti dalis sesijos daly
vių. Iš k. Antanas Masionis, Jonas Virbalis, Tėv. Korneli
jus Bučmys, OFM, Aldona Zailskaitė, Daina Kojelytė, Rasa 
Šoliūnaitė, Emilija Pakštaitė. Nuotr. Jono Urbono

100,000 SPAUDINIŲ KITATAUČIAM
“The Greater Hunger”. Paskuti
niu laiku baigiama išplatinti 
20,000 egz. likutis.

Tokie spaudiniai išsiuntinėti 
vyskupam, kunigam, vienuo- 
liam-ėm bei tikintiesiem. Jie pa
siekė Škotiją, Afriką bei Australi
ją. Spaudiniai dalinami įvai
riomis progomis, kada tik pasi
taiko kitataučių.

Religinė Šalpa nemokamai 
aprūpina didesniais tos medžia
gos kiekiais visus, kurie jos 
prašo. Ateitininkai, Lietuvos vy
čiai, Lietuvių Bendruomenė, 
parapijos bei kitos organizacijos 
ir pavieniai asmenys yra tos li
teratūros prašę ir gavę platini
mui.

Religinė Šalpa, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, 
siūlo ir toliau tokios medžiagos 
visiem, kiek kam reikia.

Iš Aušros Nr. 6 (46)
Tikriausiai 

tai jų išmistas 1939 metų Hit- 
letio-Stalino susitarimas, Molo
tovo-Ribentropo paktas, Pabalti
jo ir Lenkijos dalybos, ultimatu
mas ir Raudonosios armijos tan
kai Lietuvoj? Tai jų nuodingos 
fantazijos vaisius — šimtai tūks
tančių tremtinių užkaltuose va
gonuose, perpildyti kalėjimai, 
sušaudyti, nukankinti, dingę be 
žinios . . .visos asmens kulto, 
NKVD teroro aukos...uždarytos 
bažnyčios, vyskupų trėmimai ir 
kunigų baudimai už tiesioginį 
pareigų atlikimą, vaikų teroriza
vimas už dalyvavimą pamal
dose, tikinčiųjų diskriminavi
mas ir prievarta brukamas ateiz
mas — tai irgi anų veikėjų 
išgalvoti faktai? Vergiškas pri
klausomumas nuo Maskvos, at
viras ir užmaskuotas rusinimas, 
nacionalinės kultūros varžymas, 
ekonomikos pajungimas rusų 
imperialistiniam tikslam — lais

vos, nepriklausomos, tarybinės 
Lietuvos tikrovės iškraipy
mas?. . Gal prasimanytos ir vi
sokios kratos, tardymai, teismai 
už savą drąsesnį žodį, už savo 
nuomonės pareiškimą, už ban
dymą pasinaudoti konstitucijoj 
“garantuotomis” teisėmis? . .

Pas mus laisva, gera, gražu, 
visi gali elgtis pagal savo sąžinę 
ir įsitikinimus, gali atvirai lanky
ti bažnyčią, turėti religinės lite
ratūros, gali vykti pas gimines į 
užsienį, naudotis visomis nor
maliomis ir įprastomis žmogaus 
teisėmis, — o tie Vakaruose 
“rėkia, šaukia, garsina per spau
dą ir radiją” visokius iškraipy
tus faktus. Tikrai, vien “šyp
seną sukelia šiandien lietuvio 
veide” tokie teiginiai. Jis jiem 
netiki, jie nepavojingi, jo sąmo
nės neužterš, neužnuodys (ką 
gali reikšti nerealūs žodžiai 
prieš realius gyvenimo fak
tus . . .).

Gera, vadinasi, pas mus gy
venti, laisva ... O čia koks “Fi
garo” korespondentas ima ieš
koti visokių blogybių. Bet, 
pasak Baltušio, “apstulbsta” pa
matęs Vilniuj vaikščiojant lietu
vius apsirengusius, ir dar va
karietiškai. Ir elgesys vakarietiš
kas. Tačiau vargu, ar šį vakarie- 
tiškumą galima priskirti tarybiš- 
kumui. Greičiau atvirkščiai. Va- 
karietiškumo, ypač galvosenoj ir 
elgsenoj, yra, bet ne dėl gyveni
mo sutarybinimo, bet nežiūrint 
sutarybinimo. Tai instinktyvios 
lietuvių pastangos išlikti Vaka
rų kultūros sferoj, atsispirti visa 
niveliuojančiai rusiškai įtakai. Iš 
tikrųjų labai daug pasako “Figa
ro” korespondento pastebėji
mas, kad “krenta į akis lietuvių 
vakarietiškas europietiškumas 
. . . elgesy”. Vadinasi, mes dar 
ne visai pavijom “broliškąją” 
Rusiją, nors jos “masinės kultū
ros” — girtuokliavimo, chuli
ganizmo, vagysčių, grobstymų, 
šeimų pakrikimo, žemos darbo 
ir buities kultūros reiškinių pas 
mus vis daugėja. Tik sveika tau
tos nuovoka ir šimtmetiniai ry
šiai, sieję mus su Vakarų kultū
ra, stabdo rusiškos “kultūros” 
įtaką.

J. Baltušis niekaip nenori su
tikti su tuo neginčytinu faktu, 
kad Lietuvoj varžomas tikėji
mas, persekiojama Bažnyčia, 
prievarta brukamas ateizmas, 
kad tikinčiųjų, kurių be abejo 
daugiau nei 50%, padėtis yra vi
sapusiškai blogesnė už ateistų 
padėtį. Kas Lietuvoj laisvai gali 
naudotis spauda, radiju, televi
zija savo pažiūrom reikšti, įsiti
kinimam skelbti? Kas aprū
pintas literatūra, kieno pusę pa
laiko valdžia net neteisėtų 
veiksmų atžvilgiu, ir kas gali pa
sinaudoti net konstitucijoj įrašy
tomis teisėmis?! Tikintieji ar 
ateistai?

J. Baltušis tvirtina, kad “baž
nyčios durys atidarytos kiekvie
nam tikinčiajam”, bet ar kiek
vienas tikintysis gali pro jas 
įeiti? Argi rašytojas nežino, kas 
laukia iš bažnyčios grįžusio 
moksleivio, studento ar tarnau
tojo? . . “Vyksta pamaldos, sako
mi pamokslai”. Sakomi, bet pa
mokslininkai žino, kad budri au
sis seka, ar nepasakys ko per

(tąsa iš praeito nr.) 

daug . . . “Iškilmingai švenčia
mos šventės”. Taip, tai tiesa. Re
liginga lietuvių tauta iškilmin
gai švenčia daug jai brangių 
švenčių. Tūkstančiai vyksta į 
Žemaičių Kalvariją, Šiluvą ir ki
tas nuo seno gerbiamas vietas. 
Bet kiek pastangų deda ateiz
mo propagandistai, net saugu
mas, milicija, auto inspekcija, 
partijos ir vykdomieji komitetai, 
kad šias šventes sutrukdytų?! 
Veikia ir kunigų seminarija, bet 
į ją įstoja ne tie, kurie to nori, 
bet kuriuos praleidžia sau
gumas. “Lietuvos dvasiškiai 
aktyviai dalyvauja taikos šali
ninkų judėjime, palaiko ry
šius . . . užsieny . . . keičiasi 
vizitais”, bet visą šį “judėjimą” 
organizuoja valdžia, dvasiškius 
įtraukdama tik tiek, kiek jai nau
dinga.

Nesutinka J. Baltušis ir su fak
tu, kad “Lietuvoje bažnyčios už
daromos”, nes “Figaro” ko
respondentas matė Šv. Onos 
bažnyčią pripildytą tikin
čiųjų . . . Pagal Baltušį, “Figaro” 
korespondentas, matydamas 
veikiančią Šv. Onos bažnyčią, 
neturėjo pastebėti čia pat esan
čios Bernardinų bažnyčios nes ta 
juk uždaryta, kaip ir Šv. Myko
lo, Šv. Jono, Šv. Jurgio, Šv. Ka
zimiero (išniekinta net ateizmo 
muziejumi) ir daugybė kitų Vil
niaus bažnyčių. O kiek uždary
tų bažnyčių Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose? Kiek baž
nyčių jau neturi kunigų? Keista 
logika: matant dar neuždarytas 
bažnyčias, tvirtinti, kad bažny
čios neuždaromos ir tikėjimas 
nevaržomas!

Panašiai ir su lietuvių kalba. 
Jeigu lietuviai visą laiką prieši
nasi slavų įtakai, jei atkakliai 
ginasi nuo atviros ar užmaskuo
tos rusifikacijos, jei brangina sa
vo kalbą ir nacionalinį savitu
mą — tai nenormalu, tai šoviniz
mas ar bent nacionalizmas. O 
rusų skverbimasis į visas mūsų 
gyvenimo sritis, klastingas rusi
nimas, nuolatinis rusiškų “kad
rų” siuntimas į Lietuvą (čia už
tikrinant jiem geriausius butus 
ir darbą), įkyrus rusų tautos 
aukštinimas ir jos kultūros pir
šimas — tai nesavanaudiška, 
broliška parama, malonus abipu
sis bendravimas, net patriotiz
mas . . .

Pasirodo, rašytojas domisi 
Lietuvos istorija, todėl žino, kad 
lietuvių tautos atbudimas ir jos 
pasipriešinimas rusifikacijai 
buvo ne susipratusių jos sūnų, 
bet rusų nuopelnas. Ne M. Va
lančius, S. Daukantas, J. Basana
vičius, V. Kudirka, bet Puškinas, 
Bielinskis, Černiševiskis, Gorkis 
buvo tikrieji lietuvių tautos ža
dintojai . . . Jie “savo darbais ir 
gyvu pavyzdžiu gaivinančiai 
veikė lietuvių tautos naciona
linę kultūrą, žadino ir brandino 
pažangiąsias lietuvių tautos jė
gas kovai dėl savo laisvės”. 
Vadinasi, mūsų knygnešiai 
pirma prisiskaitė Puškino eilė
raščių (jy tarpe yra ir raginantis 
netrukdyti rusų valdžiai malši
nant lietuvių-lenkų sukilimą, tai 
esą slavų vidaus reikalas . . .), 
o paskum ėjo gabenti per sieną 
lietuviškų laikraščių ir malda
knygių. V. Kudirką į lietuvybę, 
tikriausiai, sugrąžino ne Basa

navičiaus “Aušra”, o grakštus 
“Eugenijaus Oniegino” sti
lius . . . Slaptas lietuviškas mo
kyklas valstiečiai ėmė steigti ne 
vyskupo M. Valančiaus ragina
mi, o susižavėję kritiškais Bie- 
linskio straipsniais . . .

Ypač neteisingą vaizdą šiame 
veidrody J. Baltušis išvysta pasi
žiūrėjęs į 1940 metų įvykius. 
Jokios aneksijos ir inkorporavi
mo nebuvo . . . Nebuvo nė rusų 
tankų ... Ir rinkimai buvo tikri 
rinkimai, o ne balsavimo ko
medija, iš anksto žinant rezul
tatus. Ir “vieningas” ėjimas prie 
urnų, ir “prašymas” priimti į 
broliškų tautų tarpą ... J. Baltu
šis atkakliai rinkimais vadina ir 
visas kitas vėlesnes balsavimo 
komedijas, į kurias žmonės eina 
visiškai abejingi, kuriose niekas 
nieko nerenka ir kuriose visuo
met balsuojama 99%. (Tokį balsa-

(nukelta į 2 psl.)
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Vokietijos lietuviuose
Savaitės 
įvykiai

JAV N u si gi nk la vi mo age ntū • 
ros direktorius Paul C. VVarnke 
išvyko į Maskvą tartis dėl In
dijos vandenyno demilitariza- 
vimo.

Pietryčių Azijos nekomunisti
nės valstybės, kaip Indonezija, 
Tailandas, Singapūras ir Filipi
nai, yra įsitikinusios, kad JAV, 
siekdamos normalių santykių su 
Kinija ir Vietnamu, jų likimu 
nesirūpina.

Valst. sekr. Cyrus R. Vance 
numato vykti į Kiniją rugpjūčio 
pabaigoj.

Peru vyriausybei pakėlus kai
nas, studentai keliuose miestuo
se sukėlė riaušes.

JAV karo laivyno žvalgybos 
lėktuvas C-130 su 16 žmonių 
įgula nukrito Ramiajam vande
nyne prie Wake salos.

Malaysia krantus beveik kas
dien pasiekia maži laivai su 
Vietnamo pabėgėliais, bet vy
riausybės organai verčia juos vėl 
plaukti į jūrą, kur jie arba žū
va, ar būna kitų laivų iš - 
gelbėti, tačiau nei viena Azijos 
valstybė nenori jų priimti, nors 
iš Vietnamo karo jos labai daug 
pasipelnė.

Areštavus Solženicyno fondo 
sovietų politiniam kaliniam 
remti administratorių
Aleksandrą Ginzburgą, jo ad
ministratore pasidarė Tatjana 
Kodorovič, bet pats fondas dėl 
sovietų vyriausybės veiksmų 
prieš jo veikėjus atsidūrė pavo
juj. Dėl to ji paprašė prez. Car
ter daryti visa fondui gelbėti.

JAV delegacija nenumato Bel
grado konferencijoj kelti laisvo 
tautų apsisprendimo klausimo.

Angoloj bandytam perversme 
dalyvavę kariuomenės daliniai 
buvo užėmę vyriausybės radijo 
stotį ir paleidę politinius kali
nius. Per sukilimą žuvo finansų 
min., keli aukšti karininkai ir 6 
valdančios partijos centro ko
miteto nariai.

JAV žydų organizacijų vadai 
lankė prez. Carter ir nusiskundė 
dėl jo politikos Art. Rytų, klapsi- , 
mais.

P. Afrikos juodiesiem mimnį 
vienerių metų SowetO' riaušių 
sukaktuves, buvo suruoštos jau
nimo demonstracijos, per kurias 
buvo užmuštų ir sužeistų ir pa
daryta medžiaginių nuostolių.

Ugandos prez. Idi Amin pri
vertė ten gyvenančius anglus 
nešti jį kėdėj net 25 mylias.

Aleksandras Solženicynas 
pranešė, kad Sov. S-gos teismas 
nubaudė ukrainietį skulptorių 
Piotr Ruban už JAV 200 m. su
kaktį pagerbiančią skulptūrą. 
Prieš tai jis buvo iškalėjęs 16 
m. už reikalavimą Ukrainai ne
priklausomybės.

Pasaulio bankas suteikė 
Egiptui ir Sirijai 122 mil. dol. 
paskolą.

Iš Alaskos North Slope pradė
jo vamzdžiais tekėti aliejus į 
Alaskos pietuose esantį Valdez 
uostą, iš kur jis bus gabenamas 
tanklaiviais į JAV vakarų uostus.

Amerikos valstybių organi
zacija nutarė gerbti žmogaus tei
ses, nekankinti politinių kalinių 
ir nelikviduoti jų be teismo.

Chicagoj buvo nušautas serbų 
antikomunistinio laikraščio re
daktorius Dragisa Kasikovič ir 9 
m. mergaitė. Esą tai atlikę Ju
goslavijos agentai.

Pasikeitimai
Dar, rodos, taip neseniai teko 

rašyti apie Vokietijos LB tary
bos posėdžius ir jo naujai iš
rinktąją valdybą, o šiandien pa
dėtis iš esmės pasikeitusi. Eilė 
tarybos narių susitarė, kad š.m. 
kovo 12 išrinktoji valdyba nege
ra, sušaukė neeilinį tarybos po
sėdį ir išsirinko naują valdybą. 
Joj dabar yra 5 nariai, visi nauji: 
J. Sabas — pirmininkas, A. Lip- 
šys — vicepirmininkas, V. Svilas
— sekretorius, R. Tendzegolskis
— iždininkas ir M. Šiušelis — 
narys jaunimo reikalam.

Taip pat naujai išrinkti 4 ta
rybos nariai Vasario 16 gimna
zijos kuratorijon. Jais yra visi 
tose pareigose anksčiau buvu
sieji: A. Bernatonis, P. Nevu- 
lis, A. Šmitas ir J. Valiūnas. 
Tik A. Šmitas tarybos posėdy 
kovo 12 buvo gavęs lygų 
skaičių balsų su J. Barasu ir kaip 
jaunesnis į kuratoriją neįėjo. 
Visa tai reiškia vieno asmens 
pašalinimą. J. Barasas, buvęs ku- 
ratorijos nariu nuo pat jos į- 
steigimo ir joj atstovavęs LB 
valdybai, panorėjęs perimti tary
bos atstovavimą, iš kuratorijos 
buvo visai pašalintas.. Priminti- 
na dar, kad J. Barasas kartu 
buvo visą laiką ir kuratorijos 
valdybos iždininku nuo pat jos 
įsteigimo. Posėdžiuose dar kaitą 
buvo išsamiai svarstyta jo laiky
sena gimnazijos direktoriaus 
konflikte su trumpą laiką vado
vavusia mergaičių bendrabu
čiui M. Stankuviene-Saulaityte. 
Daugumos rasta, kad tai nebu-

vę tvarkoj, ypač turint galvoj 
nemažą sumą, kurią teismas pri
teisė sumokėti atleistajai.

Betarpiškai po tarybos po
sėdžio posėdžiavo ir Vasario 16 
gimnazijos kuratorija. Ir jai rei
kėjo išsirinkti naują savo val
dybą, nes abiejų narių, išrinktų 
prieš mėnesį buvusiame po
sėdy, daugiau nebuvo kuratori- 
joj. Jų vieton išrinkti A. Berna
tonis ir J. Sabas, kuris kurato- 
rijoj pradėjo atstovauti Vokieti
jos LB valdybai. Bernatonis bus 
kuratorijos valdybos pirminin
ku, o Sabas — jos iždininku. 
Pagal statutą kuratorijos valdy- 
bon savaime įeina Vasario 16 
gimnazijos direktorius. Tad V. 
Natkevičius bus jos vicepirmi
ninkas.

Po tokių stiprių pasikeitimų, 
atrodo, nuotaikos Vokietijos lie
tuviuose ima rimti. Linkėtina, 
kad visi nesklandumai išnyktų 
ir vėl būtų gražiai darbuojamasi 
lietuviškuose dirvonuose.

Kun. Bronius Liubinas
(“Keleivis” 1977 birželio 21, 

Nr. 25, psl. 3 praneša, kad A.

Saulaitytei-Stankuvienei, kuri 
buvo atleista iš Vasario 16 gim
nazijos mokinių bendrabučio 
vedėjos pareigų, teismas pritei
sė sumokėti 11,000 markių.)

-o-

Birželio įvykių minėjimas
Ir šiemet buvo pasistengta 

paminėti birželines lietuvių 
tautos sukaktis. Schwetzingene 
jos paminėtos birželio 15, o Kai- 
serslauterne — birželio 17, nes 
ta diena V. Vokietijoj švenčia
ma, prisimenant 1953 metų su
kilimą Berlyne.

Abiejose vietovėse minėjimai 
buvo surišti su pamaldomis ka
talikam, kurias laikė kun. Bro
nius Liubinas. Savo pamoksle, 
kurį galima pavadinti ir paskai
ta, jis išsamiai suminėjo 1940, 
1941, 1944 ir vėlesnių metų 
skaudžiųosius įvykius lietuvių 
tautoj.

Kaiserslauteme minėjimas 
buvo taip pat dar birželio 12; jį 
organizavo latviai. Lietuviam 
apie jį buvo pranešta labai pa
vėluotai; todėl tik labai mažas 
žmonių skaičius jame dalyvavo.

VEIDRODIS AR SNUKIS 
KREIVAS?

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ įSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas 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., Woodhaven, N.Y. 11421.

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

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., 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 New York Statė laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

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

Elektros energijos gamybai 
pakelti JAV pasiuntė į Sov. S-gą 
karinio transporto lėktuvu čia 
pagamintą 40 t magnetą, kuris 
bus įmontuotas į Sov. S-gos 
mokslų akademijos aukštos 
temperatūros instituto paruoštą 
įmonę. Tai dar vienas sutarto 
bendradarbiavimo padarinys.

Prancūzijos prez. Valery Gis- 
card d’Estaing patyręs iš ten be
silankiusio Sov. S-gos prez. 
Brežnevo, kad Sov. S-gos ir JAV 
santykiai atsidūrę sunkumuose.

JAV gynybos d-tas atsisakė 
bendrai su Izraeliu gaminti su
dėtingą karinio susižinojimo 
sistemą ir projekto vykdymą 
perkėlė į Britaniją, nes tai Nato 
valstybėm padėsią siekti ginklų 
standartizavimo.

Sovietų pilietė Irina Asta- 
chova 1974 ištekėjo už ten besi- 
lankiusioamerikiečio mokslinin
ko Wodford McClelan, bet ir da
bar vis dar negauna vizos išvyk
ti į JAV.

(atkelta iš 1 psl.)

vimo procentą galima numatyti 
iš anksto, panašiai kaip saulės 
ar mėnulio užtemimą — terei
kia žinoti tarybinių rinkimų 
“dėsnius”. . . .)

Ta proga rašytojas užsimena 
apie istorijos falsifikaciją. Falsi
fikuoti, aišku, negarbinga. Bet 
ką veiktų didelė dalis tarybinių 
istorikų, jei taip imtų ir atsisa
kytų falsifikacijos? Kas liktų iš 
dabartinės Lietuvos istorijos, jei 
iš jos išmestume viską, kas joj 
sufalsifikuota? Neliktų nei tų 
“faktų”, kuriais Baltušis triuški
na “Figaro” korespondentą. Be 
falsifikacijos viskas atrodytų ki
taip: rusų ir lietuvių tautų drau
gystė virstų šimtmečiais besitę
siančių nuožmių kovų grandine; 
1940 metų įvykiai būtų ne “iš
vadavimas” ir “laisvas” įsijun
gimas į tarybinių tautų šeimą, o 
niekuo nepateisinama aneksija, 
brutalus mažos tautos pavergi
mas. Tiesa, dabar lietuvių ir ru
sų tautas riša stiprūs ryšiai, bet 
jie nukalti iš plieninių vergovės 
grandinių. (Šios grandinės pade
da atsirasti tikrai nuoširdiem 
ryšiam tarp už savo laisvę ko
vojančios lietuvių tautos ir švie
sių rusų inteligentų, kovojančių 
už žmogaus teises . . .).

Jokioj pasaulio šaly niekas tik
rai nėra matęs ir tokios liau
dies ir vyriausybės “vienybės”, 
nes šią vienybę užtikrina dide
lis ir gerai apmokamas saugumo 
aparatas, gausi milicija, kalėji
mai bei priverčiamųjų darbų 
stovyklos.

Tie, kurie, pasak Baltušio, 
“globoja apsišaukėlius vaduoto
jus”, t.y. remia mūsų išeivius, 
kovojančius dėl lietuvių tautos 
laisvės, tikrai nepajėgia visko 

. suprasti, nes mūsų gyvenimo 
tikrovė ir jai nusakyti vartojamos 
sąvokos tiek skiriasi nuo Vakarų 
kraštų gyvenimo ir įprastinių 
sąvokų, kad, pačiam visko ne
patyrus savo kailiu, tikrai sunku 
susiorientuoti.

Vis dėlto “Figaro” korespon
dentas kai ką pastebėjo. Tie pa
stebėjimai nepatiko mūsų 
maskviškiam šeimininkam ir jie, 
matyt, užsakė lietuvių rašytojui 
J. Baltušiui parašyti atsakymą 
(arba bent pasirašyti po parašy
tu . . .). Bet paneigti tai, kas ne
paneigiama — tiesą — neleng
va net ir gabiam rašytojui . . . 
Todėl teko paniekinti Gogolio 
patarimą ir apkaltinti veidrodį. 
Negi kaltinsi tarybinę tikrovę. . .

Jurgis Vaidvilas

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

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

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

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

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

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

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

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

ŽEMAIČIŲ DIDŽIOJI ŠVENTĖ
Liepos 3 —Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai

Liepos 3 Žemaičių Kalvarijoj, 
kuri dabar pavadinta Varduva, 
bus didelė šventė — garsieji 
atlaidai, į kuriuos suva
žiuoja nepaprastai daug žmo
nių. Jau daugiau kaip 300 metų 
čia žmonės renkasi. Keliauja iš 
visos Žemaitijos, iš Aukštaitijos, 
iš Latvijos pakraščio, siekia net 
Liepoją, atvyksta ir iš Mažosios 
Lietuvos, iš Tilžės apylinkės.

Tie atlaidai būna nuo liepos 2 
iki liepos 12. Liepos 2 yra Švč. 
Mergelės Marijos Aplankymas. 
Iš tikrųjų tai ir yra Aplankymo 
atlaidai, bet žmonės vadina ki
taip — Didžiąja Kalvarija. Iki

liepos 12 vis keliauja maldinin
kai. Svarbiausioji diena yra pir
mą sekmadienį po liepos 2. Jei 
liepos 2 įpuola į sekmadienį, 
tai svarbioji diena nukeliama 
visą savaitę, į liepos 9. Tada 
vadinasi ilgoji Kalvarija. Šiemet 
liepos 2 yra šeštadienį, pirmas 
sekmadienis bus liepos 3. Tai 
trumpoji Kalvarija. Kitais metais 
jau bus ilgoji, nes liepos 2 
bus sekmadienį.

Valdžia, kuri visur slopina bet 
kokias religines apraiškas, viso
kiom priemonėm nori sustabdy
ti žmonių keliones į šiuos at
laidus. Du kartus norėjo su
griauti Kryžiaus Kelių koplytė-

les, bet žmonės, tai pajutę, su
sirinko iš visų pakraščių ir kop
lytėles apgulė. Negalėjo priva
žiuoti nė traktoriai. Nenorėjo 
pakartoti Kražių įvykių, tai ir 
paliko koplytėles.

Tuo pačiu laiku Plateliuose 
rengia sporto šventes, į kurias 
viliote vilioja jaunimą.

Ypač daug žmonių buvo atlai
duose praeitais metais. Ta 
didžioji diena buvo liepos 4. Gal 
žmonės ir suvažiavo, kad čia pa
gerbtų Amerikos laisvės šventę, 
jos 200 metų nepriklausomybės 
sukaktį. Išdalinta 18,000 komu
nijų. Žmonės Kryžiaus Kelius, 
arba Kalnus, ėjo kaip seniau —

Tcasolino

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSE Y IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS

19 3 3 + l 97 6
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giedodami, grodami dūdom.

Praeitais metais buvo atvykęs 
net J. Tumėnas, bolševikų pati
kėtinis, kuris tvarko visus religi
nius reikalus Lietuvoj. Sėdėjo 
jis presbiterijoj, lyg koks vysku
pas, ir nesiklaupė per pakylė
jimą. Apie tai rašė Lietuvos Kat. 
Bažnyčios Kronika.

Gautos ir nuotraukos iš praei
tų Kalvarijos atlaidų. Viena vaiz
duoja Kryžiaus Kelių 13-tąją sto
tį. Koplyčia yra pereinama. Jos 
viduje stovi Kristaus statula. 
Kristus neša kryžių. Išėjus iš 
koplyčios, yra laiptukai, kur 
žmonės suklaupia. Nuotraukoj 
matome daug jaunimo.

Antroji nuotrauka — prie 17-

KELIONĖS į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ

rugsėjo 18

2 SAVAITĖS

liepos 3,13, 17, 27 
rugpjūčio 7,10 
rugsėjo 4, 7,18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
838 dol.

Kaina iš New Yorko 
nuo 983 iki 1,189 dol.
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201-mieji metai
Su didelėm iškilmėm praei

tais metais atšventusios 200 me
tų sukaktį, Jungtinės Amerikos 
Valstybės dabar švenčia trečiojo 
šimtmečio pirmuosius metus. 
Laisvajame pasauly bus rengia
mos šventės, parkų koncertai, 
skirti šio krašto garbei, bus am
basadose svečių priėmimai. Pa
vergtuose kraštuose visi pagal
vos apie tai, kad yra tokia šalis, 
kur leidžiama žmogui laisvai gy
venti. Tas prisiminimas drauge 
bus ir jų laisvės siekimas, lais
vės, kurios jie. neteko, kai jų 
kaimynai yra imperialistai, kolo
nistai ir nori išnaudoti pavergtas 
tautas.

Taip pat ir pavergtoj Lietu
voj visi žmonės su didele pa
garba prisimins šio krašto ne
priklausomybės šventę, nes 
Amerika ir jos lietuviai daug pa
dėjo Lietuvai ir dabar padeda. 
Visi dar labiau pajus savo pa
dėtį, kaip jie yra imperialistų 
komunistų, tikrųjų šio amžiaus 
kolonistų išnaudojami, spau
džiami, išvaromi į vergų stovyk
las. Ir jiem Amerikos laisvė liks 
jų laisvės siekimo simboliu. 
Amerikos lietuviai liks toji gero
ji ranka, kuri jiem davė daug rei
kalingų irbrangių dalykų, padė
jo išsigelbėti iš Sibiro tremties, 
padėjo iš ten grįžti. Toji ranka ir 
dabar juos stiprina. Gi Amerikos 
lietuvių veikla ir jų kova leng

vina jų vergiją. Tad ir supranta
ma, kad ši Amerikos laisvės 
dieną.jjųs irjų prMįmifltą.,.. .

Kai čia ^džiąųgiąųjėg^tey^ 
drauge jaučiame ir įsiparei
gojimus. Šia laisvę kaip bran
giausią dovaną reikia išlaikyti. 
Amerika susikūrė tada, kai čia 
veiklūs ir taurūs žmonės nebe
norėjo vergauti britam. Sukūrė 
valstybę demokratiniais pagrin
dais. Ir toji valstybė pripažino 
žmogaus iniciatyvą, jo indivi
dualybę, gerbėjo įsitikinimus ir 
nenorėjo nieko suuniforminti. 
Čia suvažiavusios tautos buvo 
lygios ir galėjo parodyti visus 
savo talentus. Tais savo gabu

mais ir prisidėjo prie krašto iš
vystymo ir iš auginimo. Taip 
Amerika ir didžiuojasi savo mar
gumu, savo įvairumu. Tai su
daro jos spalvingą mozaiką — 
šio krašto veidą.

Kur rasi pasauly kitį tokį kraš
tą, kur etninės grupės turėtų 
tokią laisvę. Jie leidžia savo laik
raščius, turi savo mokyklas, 
draugijas, rengia susirinkimus. 
Čia visos tautos turi ir savo 
bažnyčias, kur jų kalboj atlie
kamos pamaldos.

Už tą didelę laisvę, toleranci
ją visi ir gerbią šį kraštą ir jam 
linki klestėti ir augti, siekti didy
bės ir vadovauti pasauliui, nes 
daug geriau, kad vadovaus tokio 
krašto prezidentas, nei kito kraš
to diktatorius, kuris tik prie
vartą aplinkui skleidžia.

Amerikos didybė nepatinka 
jos priešam. Kai Amerika stipri 
ir galinga, tada visam pasauliui 
saugu ir gera. O kai priešai nu
alina Ameriką, tada visame pa
sauly darosi nesaugu ir net bau
gu. Tad priešai ir stengiasi Ame
riką žlugdyti, klupdyti, kad tuo 
pačiu galėtų įveikti ir kitus, 
Amerikos draugus, laisvuosius. 
Priešam svarbiausia Ameriką 
demoralizuoti, išvesti jaunimą iš 
idealizmo į nihilizmą ar net į 
cinizmą, kada viskas atmetama 
ir pasirenkama chaosas. Priešai 
stengėsi kurstyti jaunimą, kad jis 
demonstruotų. Stengiasi žlug
dyti ir pūdyti moraliai, pakertą 
šeįmos ir visuomenės štandartus. 
Tai vadina progresu, o tikrumoj 
WWti*k Aiiidrikos žlūgd^irih^ '’

Tad švęsdami 201-mąjį šio 
krašto gimtadienį, ugdykim jo 
moralinę stiprybę, palaikykim 
aukštus moralės štandartus, į- 
kvėpkim drausmę ir tvarką jau
najai kartai, pasiaukojimo dva
sią, kurios turėjo tiek daug tie, 
kurie rašė šio krašto konsti
tuciją ir sukūrė šią valstybę. 
Visom jėgom padėkime Ameri
kai augti, kad ji visada būtų 
didelė ir galinga, nes tik jos ga
lybėj glūdi ir kitų tautų laisvė.

Š iemet pranciškonų vienuo
lyne Kennebunkporte atidarytas 
pradinio vienuolinio auklėjimo 
skyrius. Tai dar ne noviciatas, 
kur jau įsijungiama į vienuolinę 
bendruomenę — čia tik pats pra
dinis supažindinimas su pran
ciškoniškais idealais, nesurištas 
su jokiais įsipareigojimais. Šiam 
skyriui vadovauti parinkti du 
pranciškoniškoj srity patyrę vie
nuoliai kunigai. Mokoma dvasi
nių ir lituanistinių dalykų. Jau 
yra keli kandidatai, pasiryžę eiti 
šv. Pranciškaus Asyžiečio pė
dom. Laukiama daugiau. Tiki
masi, kad lietuvių jaunimas susi
domės pranciškonų pastangom 
ir atvyks susipažinti su vienuo
liniu gyvenimu, kuris šiuo metu 
gyvybiškai reikalingas ir Lietu
vai, ir emigracijai.

Kalbant apie Lietuvą, įsidė
mėtinas Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikos 26 numeris. 
Ten pabrėžiama, kad mūsų tau
tai tėvynėj dabar net labiau 
reikalingi kunigai, negu vysku
pai. Kronikoj rašoma: “Bažny
čios ateitis priklausys ne nuo 
vyskupų ar valdytojų (diecezi
nių), bet nuo pasišventusių ei
linių kunigų darbo pastoracinia
me fronte. Šiuo metu bedieviš
ka valdžia siekia vyskupo vio- 
letais pridengti Lietuvos Katali
kų Bažnyčios tragediją prieš pa
saulio viešąją nuomonę”. Toliau 
sakoma: “Nauji kunigai neužpil
do mirusiųjų kunigų paliktų 
vietų. 1976 m. mirė 25 kunigai, 
o seminariją baigė vos devyni”. 
Iš kitur žinom, kad jaunimui sto

Šv. Pranciškus, dail. V. K. Jonyno sukurto vitražo detalė. Vitražas yra Kennebunk- 
porto pranciškonų vienuolyno mažojoj koplyčioj. Nuotr. V. Maželio

LIETUVIAM RŪPI BAŽNYČIOS 
ATEITIS

ti į seminariją labai trukdoma ir 
stojančiųjų skaičius labai ribo
tas.

Lietuvos katalikai yra susirū
pinę Bažnyčios ateitim. Nema
žesnis rūpestis slegia ir mus čia, 
išeivijoj. Ir čia miršta kunigai, o 
seminarijose lietuvių klierikų 
labai maža. Tik labai retai beiš
girstam, kad kas nors iš mūsų 
jaunimo pasirinktų vienuolinį 
gyvenimą. Tai dar skaudžiau iš
eivijoj, kur nėra jokių religinių 
persekiojimų ar trukdymų. Kiek
vienas gali laisvai pasirinkti sau 
norimą profesiją. Gaila, kad lie
tuvių jaunimas taip nesidomi 
kunigyste ir vienuolyste.

Dėl tos priežasties mūsų pa
rapijų ir.vienuolijų ateitis išeivi
joj atrodo liūdna. Jei nebus prie
auglio, nebus kam ir darbo tęsti. 
Nors šiuo metu lietuviškieji vie
nuolynai išsilaiko savo pozici
jose, tačiau nepaslaptis, kad jau 
viena po kitos mūsų parapijos 
pereina į kitataučių rankas. Jei
gu nebus dvasiškuos prieauglio, 
kur atsidurs parapinės ir vie
nuolinės nuosavybės, įsigytos 
didžiom pastangom ir visų lietu
vių aukom?

Kunigų ir vienuolių trūkumas 
emigracijoj ir Lietuvai reiškia 
didelį dvasinį smūgį. Vienuo
liai juk visuomet turi savo ypa
tingus uždavinius. Beveik jų 

visų specialybė yra misijos. 
Įnirtusiai stiprinant bedievybę, 
Lietuva gali tapti misijų kraštu. 
Bet iš kur atsiras misininkų, 
jeigu čia ištuštės vienuolynai? 
Dabar kaip tik ir stovim ant to
kio pavojaus slenksčio.

Lietuviai pranciškonai, rūpin
damies bendrąja Bažnyčios pa
dėtim tėvynėj ir emigracijoj, 
visą dėmesį yra sutelkę ir į savo 
pačių egzistenciją. Visuomenė 
mum buvo labai dosni. Sunkiai 
išsakomom pastangom ir lietu
vių aukom buvo įkurti 8 vie
nuolynai, gimnazija, Kultūros 
Židinys. Leidžiam mėnesinį 
kultūros žurnalą Aidus, savait
raštį Darbininką, pranciškoniš
kos dvasios žurnalą Šv. Pranciš
kaus Varpelį, turim spaustuvę, 
vasarvietes, meno galeriją, vado- 
vaujam keliom parapijom. Per 
visą emigracinį laikotarpį lietu
viai pranciškonai dalyvavo vi
sur, kur tik šaukė religijos ir 
tautinės kultūros reikalai. Nebi- 
jojom net rizikingų žygių, kaip 
kultūros žurnalo, gimnazijos 
ir Kultūros Židinio naštos, nes 
tų spragų niekas kitas nesiėmė 
užpildyti.

Viešpats visas mūsų pastangas 
laimino, ir jos nešė brandžių 
vaisių. Liko tik viena vienintelė 
tuštuma — trūkumas jauno atža

lyno, kuris tęstų jau per dauge
lį metų atliekamą dvasinį dar
bą. Nesijaučiam šioj srity kalti. 
Visam pasauly jaunimas yra 
nusikreipęs nuo kunigystės ir 
vienuolystės į kitas sritis. Katali
kų Bažnyčia Europoj ir Ameri
koj skaudžiai dejuoja dėl tos ne
laimės. Nelengva čia atsakyti, 
kodėl taip atsitiko. Priežasčių, 
aišku, yra daug. Gyvenam seku- 
liarizmo amžiuj ir kenčiam jo 
pasekmes.

Tos pasekmės mum daug 
skaudesnės, negu kitiem. Esam 
maža tauta žiaurių sūkurių pa
vojuose. Tai turėtume suprasti 
visi — senimas ir jaunimas, 
jeigu nenorim palaidoti savo 
krikščioniškos kultūros, kuri yra 
tapusi ir tautinės egzistencijos 
apsauga. Vilčių dar yra. Mūsų 
jaunimas palyginti stovi aukš
čiau dorovėj, kaip amerikiečių. 
Jis domisi religija — reikalauja 
savo kongresuose, studijų die
nose ir stovyklose kapelionų. 
Jis mielai jungiasi į krikščioniš
ko auklėjimo — ateitininkų bei 
skautų — organizacijas. Jam rūpi 
ir tautos reikalai. Tokio jauni
mo laukia seminarijos ir vienuo
lynai.

Lietuviai pranciškonai, Ken
nebunkporte vienuolyne atidarę 
pradinio vienuolinio auklėjimo 
sekciją, maloniai kviečia atvykti 
jaunimą, kuris domisi dvasiniu 
gyvenimu. Čia pagyvenus, išryš
kės, ar kas yra pašauktas Vieš
paties tarnybai. Taip pat pran
ciškonai kviečia stoti į jų eiles ir 
pasauliečius kunigus, kurie yra 
tiek daug prisidėję prie pranciš
konų atgaivinimo, kuriantis ne
priklausomai Lietuvai. Pranciš
konų ordine yra numatytos leng
vesnės įstojimo ir auklėjimo są
lygos ir vyresnio amžiaus pasau
liečiam, ir jie čia mielai laukia
mi. Visi pas lietuvius pranciš
konus atėjusieji pagal savo ta
lentus gaus atitinkamą auklėji
mą bei darbą.

Į vienuolyną įstojimo reikalais 
kreiptis šiuoJ adresu: Pranciš- 

m konų Provinciolas, Franciscan 
Monastery, Kennebunkport, 
Maine 04046. Tel. (207) 967- 
2011.

T. Jurgis Gailiušis, OFM 
Pranciškonų provinciolas

— Prisikėlimo parapija Toron
te, kuriai vadovauja lietuviai 
pranciškonai, ateinančiais me
tais mini 25 metų veiklos su
kaktį. Ta proga rengiamas su
kaktuvinis leidinys.

6atn jos Ragana

25 .Viktutė
Velykos — mano mylimos 

šventės; mėgstu jas daugiau už 
Kalėdas. Kartu ateina pavasa
ris, gražesnės pamaldos bažny
čioje, didesnis rengimasis na
mie — vis tai daro gilesnio įspū
džio ir linksmina žmogų. O šį
met ką ir besakyti! Kiekviena 
diena man linksma, kad tik jis 
būtų kartu, kad tik girdėčiau 
jo balsą, kad tik matyčiau jo 
mąslias akis . . .

4 balandžio, antradienis.
Kaip pasaulyje viskas greit 

praeina! Lauki, lauki kokios 
nors dienos, ateina, — akimirks
nis — ir jau nutekėjus į amžiny
bę. Dėl to aš labiau džiaugiuos, 
belaukdama kokios nors links
mybės; atėjus jai, neišeina iš 
galvos mintis, kad ji tuojau pasi
baigs, ir gadina džiaugsmą. Ir 
Velykos praėjo . . . nors, žinčma, 
man nėra ko liūdėti dėl tos prie
žasties: poną Antaną matau ir be 
jų, esu taip pat laiminga, kaip ir 
pirma. Ne! Galiu pasakyti, kad 
kiekviena diena didina laimę, 
nes kasdien daugiau gero jame 
matau ir jaučiuos jam artimesnė.

Per šventes šis tas buvo pas 
mus ir Šen ten važinėjom. Ta 
Onytė, iš tikro, yra juokingas 
asmuo, negali išturėti neerzin
dama. Vieną sykį stoviu su ponu 
Antanu prie fortepijono, rinkda
ma gaidas, ir girdžiu, kaip ji, 
stovėdama netoli manęs, sako 
Alenutei:

— Ar matai, kokia iš jųdviejų 
būtų graži pora. Abudu aukšti, 
grakštūs . . . labai nieko sau!

Nusijuokiau ir, žiūrėdama į 
gaidas, tariau:

— O tau širdį skauda žiū
rint, ką? Prisipažink!

— Nėmaž! Per daug veršiena 
kvepia!

— A-a! Rūgščios vynuogės! 
Žinoma!

Kokias jis turi akis, tas ponas 
Antanas! Taip jose atsispindi 
kiekvienas dvasios judėjimas, 
kad jos nuolat mainos, lyg van
duo. Nematydama jo veido, o 
žiūrėdama tik į akis, galėčiau 
atspėti, ką jis jaučia. Tikras 
džiaugsmas buvo man vakar pas 
Butautus jį observuotukalbant 
jam su kitais, akys buvo, kaip 

paprastai, rimtos, bet atsikreipus 
į mane — per vieną sekundę 
visiškai keitės. Tarsi saulės 
spindulio ūmai nušviestos, da
rės tokios linksmos, jautrios, 
geros . . . Taip buvo visą vakarą 
ir atrodė taip gražiai, kad žiū
rėčiau be galo.

Ponas Juozas pasiūlė daktarui 
pasilikti pas juos nakvoti ir ryto 
metą eiti tetervinų medžioti. 
Jis labai mėgsta medžioti ir, ži
noma, sutiko, o man staiga pasi
darė liūdna ir sunku. Man kiek
viena valanda, praleista su juo, 
yra brangi, taip džiaugiausi, kad 
grįšime kartu namo tokią gražią 
naktį. Kaip reikia, jis sau ramių 
ramiausiai pasilieka čia, me
džioklė malonesnė jam už važia
vimą su manim . . .

Žinoma, nepasakiau nė žo
džio, net stengiaus iš visų jė
gų neparodyti savo jausmų. Bet, 
tur būt, ar kiek nuliūdau, ar kas, 
nes jis, pažiūrėjęs į mane kelis 
sykius, jau apie tetervinus nebe
kalbėjo. Prieš išvažiuojant ponas 
Juozas tarė:

— Kaip gaila, kad nepasilieki, 
daktare! Jau buvai prižadėjęs, ir 
kažin kas taip staigiai užėjo!

— Ar tamsta nepasilieki? — 
paklausiau nustebus. — Dėl ko? 
Ar ne malonu pamedžioti te
tervinus?

Baimė mane paėmė, ar nepa
stebėjo jis mano jausmų, dėl to 
kaip galėdama įkalbinėjau jam 
pasilikti. Bet veltui. Nepasiliko, 
sakydamas, kad kitą dieną atei
siąs medžioti, o dabar verčiau 
grįšiąs namo.

Žinau, kad nepasiliko dėl ma
nęs, nors nė žodžio apie tai ne
buvo pasakyta. Ir dabar vėl esu 
pikta ant savęs, kad buvau lyg 
mažas vaikas; gėda man buvo 
pačios savęs ir paskui jau labai 
norėjau, kad jis pasiliktų. Ar aš 
galiu susilyginti su jo gerumu 
ir švelnumu?

11 balandžio, antradienis.
Kartu su pavasariu užvirto ant 

mūsų tiek darbo, kad nebeį
manai žmogus, kokį čia benu
tverti: reikia sėti daržus, taisyti 
darželius, daboti perinčias žąsis 
ir kalakutes, dalyti pavakarius. 
O be to viso, ilgiau darbuotis 
su Kaziuku, nes egzaminai pa
nosėje. Pasidalijome darbus su 
Alenute: ji paėmė į savo globą 
daržus, o aš darželius ir sodą. 
Sodininko neturime, visi darbi
ninkai reikalingi laukuose, tik 
vienas vežėjas kartais dirba so
de, reikia viską pačiai ne tik pri
žiūrėti, bet daug ką ir padirbti. 
Mano paskaitos su tarnaitėmis 
nutrūko, jos visos darbuojas lau
kuose per dieną, jau nebesu
sirenka vakarais, nes jau ir va
karų beveik nebėra. Tik sekma
dieniais pasakoju joms, jų pačių 
prašoma. Iš to su džiaugsmu 
sprendžiu, kad tie pasakojimai 
joms patinka.

14 balandžio, ketvirtadienis. 
Neapsakoma laimė yra žinoti, 

kad yra pasaulyje žmogus, visiš

kai tau atsidavęs, pasirengęs 
dėl tavęs paaukoti viską, kurs iš 
viso pasaulio paimtų tave vieną, 
kuriam tu geriausia, brangiau
sia, jo sielos siela . . . Šįvakar, 
jam išeinant, stovėjau gonkose. 
Oras kvepėjo pavasariu, dan
guje plaukė auksinis mėnuo. 
Atėjo man į mintį mažrusiška 
dainelė, ir atsisveikindama pa
dainavau jam pusbalsiu:

Oi, tu menes, mėnesėli, 
Nežibėk tu niekam, 
Tik begrįžtant į nameli 
Mano numylėtam!. .
Ką ir besakyti, kaip jam 

patiko!

16 balandžio, sekmadienis. 
Šįvakar, vaikščiodami po 

sodą, klausėmės lakštingalos. 
Paskui Alenutė ir Kaziukas nu
bėgo namo, tepalikome mudu su 
ponu Antanu. Atsistojau alėjos 
gale ant Ventos kranto ir, atsi
rėmusi į medį, gėrėjaus lakštin
galos daina. Ūmai pajutau, kad 
pono Antano ranka švelniai 
mane apkabina . . . Pasilenkęs ir 
žiūrėdamas man į akis, jis pa
klausė:

— Viktutė, dar pasakyk, ar 
myli mane?

Ir, kaip visados, iš karto nepa
tiko man tas klausimas. Ne
kantriai atsakiau:

— Nesuprantu, kam klausi. 
Argi dar nežinai?

— Žinau, mieliausioji, bet taip 
malonu klausyti tų žodžių, argi 
tau ne? Ir kartais man rodos, 
kad tai sapnas, ta tokia mano 

laimė . . . Pasakyk, vienintele!
— Myliu, myliu, myliu ... — 

atkartojau gal apie šimtą sykių, 
norėdama nors kartą pasotinti jį 
tuo žodžiu.

— Tai eikime pas tavo tėve
lius pasakyti apie mudviejų mei
lę .. . Juk jei myli mane, tai ir 
eisi už manęs, ką?

— Ar eisiu? Ką beveiksi 
nėjus? Taip įsispraudei į mano 
širdį, kad nebėra gyvenimo be 
tavęs . . .

Laimingas jis bučiavo man 
rankas. O manyje tuo tarpu paki
lo nuostabus jausmas: lyg gailes
tis, lyg baimė ateities, lyg laimė 
.. .pati nežinojau kas, ir nepaju
tau, kaip akyse sužibėjo ašaros, 
ir jis jas pamatė.

Išsigandęs, nuliūdęs žiūrėjo į 
mane, klausdamas:

— Viktutė, mieliausioji, kas 
tau?! Kuo tave užgavau? Gal tu 
manęs nemyli, gal renkies? Sa
kyk! Jei nenori, Viktutė, neisi
me pas tėvelius!

Gėda man rados, kad jį vėl 
užgavau savo kvailumu. Nusi
juokiau ir, padėjus jam ranką ant 
lūpų, liepiau tylėti, paskui įki
šau ranką jam po pažaste, ir nu
ėjome.

Tėveliai sėdėjo gonkose. Ap
kabinau matušėlę.

— Matušėl, ponas Antanas 
klausia, ar eisiu už jo . ..

Mama nusišypsojo, tarsi se
niai laukiamą naujieną išgirdus.

— O tu, žinoma, atsakei, kad 
nenori... ar taip?

(Bus daugiau)
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HAPPY FOURTH OF JULY

HAPPY FOURTH OF JULY 
PENN’SGROVE 

NATIONAL BANK & TRUST 
186 WEST MAIN ST. 
PENNS GROVE, N.J.

609 299-2000

HAPPY FOURTH OF JULY
FIRST NATIONAL BANK

OF HOPE

MEMBER F.D.I.C. 
HOPE, N.J.

HAPPY FOURTH OF JULY
FRANK E. CAMPBELL 

THE FUNERALCHAPEL INC.

1076 Madison Avenue,
CORNER 81 st STREET

BU 8*3500
»

HAPPY FOURTH OF JULY 
FROM JOE & FAMILY OF 

JOE'S PLACE
PIZZA SUB HEROES COLD CUTS LOWEST 
PRICES IN TOWNI MORTON AVĖ. ROSENHAYN,

N.J. BOX 181 (609) 451-2320

HAPPY FOURTH OF JULY 
GNOME BAKING COMPANY INC.

633 W. 44 Street 
N.Y.C.

757-3200

HAPPY FOURTH OF JULY 
BAKER BOY INC.

127-25 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE, N.Y.

OPEN 7 DAYS A WEEK. WE HAVE THE FINEST 
OF BAKERY PRODUCTS.

HAPPY FOURTH OF JULY 
FOR A SAFE HOLIDAY 

COASTAL AUTO LEASING CORP.
545 No. Maple Avenue 

Rldgewood, N.J. 201 447-4660

i

___________ 'ii

HAPPY FOURTH QF JULY
j&jmarMV

ROBALO RISHING MACHINES 
JOHNSON SEA-HORSE OUTBOARDS 
8239 3RD AVĖ. STONE HARBOR, N J.

SALES & SERVICE 609 368-5331

HAPPY FOURTH OF JULY 
ECHO OUEEN DINER

OPEN 7 DAYS A WEEK 24 HOURS A DAY 
PARKING DONE ON PREMISES DON’T FORGET 

OUR SALAD BAR ROUTE 22 & MILL LANE 
MOUNTAINSIDE, N.J.

HAPPY FOURTH OF JULY 
NIRO’S — COLONIAL CORNER 

AUTO BODY INC.
401 SOUTH MAIN STREET 

MANVILLE, N.J.
(201) 725-0343

MR. NICHOLAS F. NIRO

HAPPY FOURTH OF JULY 
GEM

LIMOUSINE SERVICE 
VVEDDINGS AIRPORTS PIERS CONFIRMATIONS 

FUNERALS
400 LYNN COURT LINDEN, N.J.

PHONE (201) 862-3636

HAPPY FOURTH OF JULY 
FAIRMONT DINER

OPEN 7 DAYS A WEEK 24 HOURS A DAY GOOD 
FOOD AT SENSIBLE PRICES 641 MAIN STREET 
HACKENSACK, NEW JERSEY CALL (201) 489- 

9009 (UNDER NEW MANAGEMENT)

HAPPY FOURTH OF JULY 
HOSPITAL PHARMACY 

Merrlmack St. 
Lowell, Mass.
617 — 452-3231

HAPPY FOURTH OF JULY 
FROM GEORGE SWEET & FAMILY OF 

SWEET‘S 
ADVERTISING & SIGN CO.

633 ELIZABETH AVĖ. EAST 
LINDEN, N.J. (201) 486-3000 

ALSO
SVVEET’S ARTS & CRAFTS

414 NORTH WOOD AVENUE 
LINDEN, N.J. (201) 486-1776

HAPPY FOURTH OF JULY 
GREAT BEAR 

SPRING COMPANY 
FINEST NAME 

IN
WATER COOLERS SINCE 

1888
ROUTE 46 — TETERBORO, N.J.

CALL (201) 288-6550
i
I

HAPPY FOURTH OF JULY 
MONTESSORI SCHOOL 

OF FORT LEE, N.J.

1/2 & FULL DAY SESSION 
WE CARE UNTIL 6 PM 

AGES 2 1/2 YRS. THRU KINDERGARTEN 
ENROLLMENTS NOW BEING TAKEN 

ARMS AFFILIATE ANS. CERTTEACHERS 
178 WASHINGTON AVENUE 

FORT LEE, N.J. 07024 
(201) 947-3850 

TRANSPORTATION AVAILABLE

HAPPY FOURTH OF JULY
MARSCHALL 
ASSOC. INC.

Mortgage Bankers
400 JERICHO TPKE.

JERICHO, L.l.
516 681-8765

HAPPY FOURTH OF JULY 
VINYL VILLAGE VAN WORLD 

FOR ALL MAKES CARS & TRUCKS VINYL TOPS 
UPHOLSTERY, VAN PARTS VAN CONVERSIONS

& SUNROOFS 2661 JERICHO TPKE, 
CENTEREACH 516 588-6247

HAPPY FOURTH OF JULY 
TRAVEL MASTERS 

A COMPLETE TRAVEL SERVICE 
2415 GRAND AVĖ BALDWIN, L. I.

CALL (516) 223-1350

HAPPY FOURTH OF JULY
SNOOPY’S GARAGE 

TRUCK REPAIRS AND 
SERVICING

607-609 KUZOSKO ST. 
PERTH AMBOY, N.J. 
PHONE 201 442-1559

i HAPPY FOURTH OF JULY 
MAM’SELLE BOUTIOUE 

WE SPECIALIZE IN HERMAN GEIST 
9400 ATLANTIC AVENUE 

MARGATE, N.J.
(609) 822-3841

HAPPY FOURTH OF JULY 
THREE X’S TAVERN 

ENTERTAINMENT WED. FRI. SAT.
HOT LUNCHES — SANDVVICHES PIZZAS 

404 WASHINGTON ROAD SAYREVILLE, N.J.
CALL (201) 254-9718

HAPPY FOURTH OF JULY 
F,OR A SAFE AN D S ANE HO LIDAY TO ALL OUR 

FRIENDS AND CUSTOMERS FROM 
REGAL MUFFLER CENTER

291 CENTER STREET MERIDEN, CONN. 06450
20 3 2 37-9948

HAPPY FOURTH OF JULY 
FOR A SAFE HOLIDAY

NEW BRUNSWICK 
MECHANICAL SERVICES

358 SOMERSET STREET
NEW BRUNSVVICK N.J.

(201) 246-1211

HAPPY FOURTH OF JULY 
THE FORTE MANOR 

STATĖ HIGHWAY NO. 71 
SPRING LAKE HEIGHTS, N.J.

CALL 201 449-3223

HAPPY FOURTH OF JULY 
INSURANCE 

AUTO—LIFE—Fl RE— 
HOMEOWNERS

RUDYSPAGNOLA
U .S. HIGHWAY 46, LEDGEWOOD, N.J.

PHONE 201 584-5888

HAPPY FOURTH OF JULY 
S & P CUSTOM PLANNING 

ASSOC IA TĘS, INC.
“LIFE INSURANCE SPECIALISTS” PENSIONS 

TAXES ESTATE PLANNING 500 A ROUTE 25 
MIDDLE ISLAND 516 732-1140

K,

HAPPY FOURTH OF JULY
LUCKY HOME MODERNIZATION

ALL TYPES HOME IMPROVEMENT SIDING 
ROOFING EXTENSIONS BASEMENTS KITCHENS 
BATH ROOMS DEAL DIRECT 859 W. MERRICK 

ROAD VALLEY STREAM, L.l.
516 285-7339

HAPPY FOURTH OF JULY
TRU NZ 

HOME 
FOOD SERVICE

73 YEARS OF MEAT EXP. 
GREENVALE, L.I. 

CALL (516) 621-1200

HAPPY FOURTH OF JULY
THE DISH-COUNT 

HOUSE 
FACTORY OUTLET 

LARGE DISCOUNTS ON 
DINNERVVARE G L ASS WA R E 

COOKWARE ETC.
85 HOFFMAN LA N E SO. 

CENTRAL ISLIP
516 234—1830

HAPPY FOURTH OF JULY 
MARVIN & SONS 
FINE JEWELRY GIFTS

133 SPRUCE AT 
CEDARHURST L.l. 
CALL 516 569-2200

HAPPY FOURTH OF JULY 
RAPID AUTO RADIATOR

COMPLETE AUTO COOLING 
SYSTEMS & AIR CONDITIONING 

32 EAST BARCLAY ST. HICKSVILLE, N.Y.
CALL 516 433-1584

z
HAPPY FOURTH OF JULY 

PARK AVENUE FUEL OIL INC.
OUR 0WN STORAGE FACIUTIES 

11 FARMINGDALE RD.
WEST BABYLON L.l.

CALL 516 MO 9-1030 OR 516 MO 9-1031

HAPPY FOURTH OF JULY
WALKO AUTOMOTIVE SERVICE 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
A FULL SERVICE STATION 

WEST CHAMPLAIN RD. MANVILLE, N.J.
CALL 201 526-6808

HAPPY FOURTH OF JULY 
CARL M. PETERSON 

CLOCKMAKER
EXPERT REPAIRS ANTIOUE CLOCKS ANY TIME 
PIECE PARTS MADE FINE WATCH REPAIRING

30 VVHITE STREET RED BANK, N.J. 07701
201 741-5588

HAPPY FOURTH OF JULY
LIBBY READY MIX

HOME OWNERS OUR SPECIALTY SATURDAY 
DELIVERY NO EXTRA CHARGE WHOLESALE & 
RETAI L RADIO DISPATCHED ALL WHEEL DRIVE 
27 DENTON AVĖ NEW HYDE PARK AFTER 6:00 
P.M. CALL 516 822-1554 NYC TEL NUMBER 
347-6334(SERVICE TO NASSAU & OUEENS ONLY)

HAPPY FOURTH OF JULY 
AIDA’S BEAUTY SALON 

LATEST IN CREATIVE HAIRSTYLING 
LATE NITE FRI.

' 453 CENTRAL AVENUE 
JERSEY CITY, N.J.

PHONE 201 656-2415
201 653-9108

HAPPY FOURTH OF JULY 
FOR A SAFE HOLIDAY

J.W.F. PRODUCTS 
52 Dav Street 

South Norvvalk, Conn.
(203) 866-1625

HAPPY FOURTH OF JULY
COLONIAL FIRST NATIONAL BANK

303 BROAD ST. RED BANK, N.J.
19 BRANCHES SERVING MONMOUTH AND

MERCER COUNTIES

HAPPY FOURTH OF JULY 
CLANCY MOVING & 

STORAGE
AGENT FOR UNITED VAN LINES. DOT LIC. NO. 
814. ICC LIC. NO. 22581. “WE DO MORE THAN 
GET YOU THERE!” PACKING SHIPPING CRATING 
RUG CLEANING PALLETIZER STORAGE MAIN 
OFFICE 2148 VVESTCHESTER AVĖ. BRONX, 10462 

BETTE MALONE CONSULTANT SERVICE

ŠVENTOJO RASTO TAUTA
ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

įsitikinimu,
Viena yra aišku: 
ištikimas ir rai--in

diškas Dievo nurodytų aukojimo 
apeigų atlikimas buvo esminis 
reikalavimas Izraelio Sando
ros su Dievu. Čia glūdi jų pa
maldumo esmė.

Sadukėjų įtaka ir teisės siekė 
žydiją ir už Šventyklos bei ku
nigystės ribų. Turėdami vyrau
jančią vietą Sanhedrine, ku
riam vadovavo vyriausias kuni
gas, sadukėjai galėjo turėti ne
maža įtakos žydijos kasdieninia
me gyvenime. Vien tik farizė
jai, jų jėgai palaipsniui augant, 
pajėgė su jais rungtis Toros aiš
kinime. Nežiūrint to, valdyda
mi Šventyklą ir Sanhedriną, pamaldumas ribojosi Šventyklos 
sadukėjai ir jų rėmėjai kalbė
jo visos žydijos vardu reikaluo
se su Roma. Kilę iš turtingų 
didikų ir kunigų šeimų, jie neiš
vengiamai labiau už kitus turė
jo pajusti ir sielotis savo vargi
namos tautos ekonominėmis bei 
politinėmis bėdomis. Būdami 
konservatyvūs, jie siekė santū
rumo ir ieškojo sugyvenimo su 
politine valdžia. Tik retais at
vejais jie drįso priešintis tai val
džiai, — jai ėmus bandyti ap
riboti vyriausiojo kunigo parei

gas ir apiplėšti Šventyklos iždą.
Kaip jau minėta, sadukėjai 

pirmon vieton statė Mozės Įsta
tymą, laikydami jį savo religijos 
pagrindu. Pranašų knygas ir ki
tus Senojo Testamento raštus 
jie nustūmė į antrinę vietą. Ypač 
nemėgo apokaliptinės ir escha
tologinės raštijos, kuri, jų many
mu, nesiderino su Tora. Dėl tos 
pačios priežasties jie atsisakė 
priimti žydijoje labai paplitusį 
tikėjimą į angelus, demonus, 
blogas dvasias ir mirusiųjų pri
sikėlimą. Patys būdami gerokai

HAPPY FOURTH OF JULY
MILETTA BROTHERS INC.
MILLWRIGHT-STEEL FABRICATION 

GENERAL VVELDING
68 N. MAIN ST., CEDARVILLE, NJ. 08311

PHONE 609 447-4651 609 447-4652

HAPPY FOURTH OF JULY 
THE ESSEX & 

SUSSEX HOTEL 
SPRING LAKE BEACH, NJ.

201 449-7064

A RESORT HOTEL WITH GRACIOUS ELEGANCE 
AND SERVICE JUST 70 MILĖS FROM N.Y.C. 

POOLTENNIS PRIVATE OCEAN BEACH 
bANCING ENTERTAINMENT SUPERB FOOD

HAPPY FOURTH OF JULY
THE ROMAN ACADEMY OF BEAUTY 

CULTURE
COMPLETE SCHOOL OF HAIR DESIGN A 
NATURAL MOTION INSTITUTE APPROVED FOR 
VETERAN TRAINING CONVENIENT TERMS 
ARRANGED SCIENTIFIC SKIN CARE & COSMETIC 
INSTRUCTION ACCREDITED BY COSMOTOLOGY 

COMMISSION

I am interested in information about the 
Academy. Please send aH partlculare.
Name ............ ..................................................... .
Address ......... -..... -__ ________ __ -......
Zip ........-............................. -.........
Tele No:........................ . ..... .. ....... ...............

Federal Grant and Loans to Studentą 
431 Lafayette Avė. Hawthorne N J. 07506

HAPPY FOURTH OF JULY
FRANK TRANCHINA & FAMILY
GENERAL CONTRACTOR LIC. NO. 675492

PAINTING, WALL PAPERING ROOFING 
CONCRETE & BRICKWORK, STUCCO CEMENT 
TILE WORK, CARPENTRY CERAMIC TILE WORK 
FINISHED BASEMENTS VIOLATIONS REMOVED 
COMPLETE INSURANCE FREE ESTIMATES 
7320 71 ST STREET, GLENDALE CALL: 386-0774' 

OR 497-3790 

sustingę savo religinėse pažiū
rose, sadukėjai garsiai ir su pa
sibaisėjimu smerkė kitų escha
tologinę galvoseną ir apokalip- 
tinę mintį, ypač kai ji kurstė 
žydų priešromėnišką tautišku
mą. Sadukėjų politinis gudru
mas, be abejo, buvo svarbiu 
veiksniu, išvengiant kruvinų 
riaušių santykiuose su Roma ir 
išlaikant šaltojo karo stovį. Bet 
ši jų laikysena išjungė juos iš 
platesnio žydijos gyvenimo ir 
religinio galvojimo. Po 70-tųjų 
m. tragedijos, sadukėjai netru
kus visai išnyko. Jų Toros su
pratimas buvo perdėm raidiškas 
ir daugumui nepatrauklus, o jų 

apeigomis, beveik neliesdamas 
kasdieninio gyvenimo. Nenuo
stabu, kad, Šventyklai virtus pe
lenais, dulkėmis nubyrėjo ir sa
dukėjų įtaka žyduose. Sadukėjų 
grupei silpnėjant ir nykstant, fa
rizėjai užėmė iškilią vietą žy- 
dijoje.

Farizėjai. Farizėjų kilmė glau
džiai rišasi su Hasidim (ištiki-

PABALTIEČIŲ ŽYGIS 
UŽ ŽMOGAUS TEISES

Jaunimas jau pradėjo ruoštis 
demonstracijai: kalba apie ją, 
planuoja nakvynes, rašo plaka
tam šūkius. Tačiau dar ne visi 
vyresnieji yra girdėję apie šią 
demonstraciją.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ruošia “Pabaltiečių žygį 
už žmogaus teises” VVashing- 
tone, rugsėjo 24. Demonstracija 
įvyks kaip tik prieš Belgrado 
konferenciją, kur turės būti nag
rinėjami Helsinkio sutarties pro- 
vizijų laikymaisi.

Demonstracijoj laukiama 
2,000 su viršum žmonių: lietu
vių, latvių ir estų (aišku, dau
giausia lietuvių). Lietuvių daly- 
vavimas turi būtį-.masyvus, nęs 
Belgrado konferencijos išvaka
rėse pasaulio dėmesys turi būti 
nukreiptas į Pabaltijo padėtį. 
Pabaltijy Sovietų Sąjunga nesi
laiko Helsinkio sutarties ir ne
pripažįsta žmogaus teisių. Lie
tuva, Latvija ir Estija turi teisę 
pačios valdytis, tačiau ta teisė 
neegzistuoja Sovietų Sąjungoj.

Demonstracija įvyks prie 
Lincoln Memorial. Abraomas 
Lincolnas laisvino pavergtus 
žmones. Tai jis ir liko simbo
liu — vergų laisvintoju. Pasinau
dosim ir mes, lietuviai, tuo sim
boliu, bandydami nors kiek pa
dėti savo artimiesiem, gyvenan
tiem po Sovietų jungu.

Prieš demonstraciją, 11 va
landą ryto, yra planuojama spau
dos konferencija. Dvyliktą prasi
dės demonstracija, kurioj yra nu
matyti šie kalbėtojai: JAV prezi
dentas Carter (jam negalint da
lyvauti, bus pakviestas kitas ad
ministracijos asmuė), kongres- 
manas Jackson, kongresmanė 
Fenwick ir rusų rašytojas disi
dentas Aleksandras Solženicy
nas.

Visų tremties lietuvių pareiga 
paremti šią demonstraciją savo 
gausiu dalyvavimu.

Rima Janulevičiūtė 
PLJS 

mųjų arba pamaldžiųjų) sukili
mu Makabėjų laikais. Ir jie buvo 
atkaklūs Toros gynėjai, bet jų 
pažiūros skyrėsi nuo sadukėjų. 
Farizėjai savo kilmės ieškojo po- 
tremtiniais Ezros laikais, persų 
valdymo metu. Bet, nors ir fa
rizėjų šaknys giliai siekia žydų 
istorijoje, jų savimonė subrendo 
tik po Makabėjų sukilimo. Tada 
jie tapo išraiškia jėga žydijoje. 
Jų vardo kilmė neaiški. Labiau
siai pagrįstas spėjimas jį kildi
na iš hebrajiško žodžio, kuris 
reiškia “tas, kuris iš(si)skiria”. 
Mat, farizėjai reikalavo griežto 
paklusnumo Torai ir save laikė 
šio paklusnumo pavyzdžiais. 
Sunku pasakyti, ar jie patys sa
ve “iš(si)skiriančiais” vadino, ar 
kitų buvo pašaipiai pravardžiuo
jami.

Skaitydami Naująjį Testa
mentą, farizėjus dažnai sutinka
me evangelijose ir Pauliaus laiš
kuose. Jų išorinis griežtumas bei 
paklusnumas Toros nuostatams 
ne visuomet atitiko jų vidinę 
laikyseną. Todėl “farizėjas” 
dažnai naudojama kaip pašaipi 
pravardė. Šalia Mozės Įstatymo, 
farizėjai taip pat gerbė ir vertino 
vadinamąjį Prosenių padavimą, 
Toros aiškinimo kraitį (žr. Mk 7, 
1-23). Pasak jų, Tora ir Prose
nių padavimas pateikė 613 įsa
kymų: 248 įsakymai, ką daryti, 
265 — ko nedaryti. Farizėjai di
džiavosi tobulu įsakymų pažini
mu ir tobulu elgesiu, bet šis jų 
milžiniškas idealas liko tik 
lengvu dūmu tikrovėje.

(Bus daugiau)

DR. A. KLIMAS 
BRAZILIJOJ
Prof. Antanas Klimas Brazili

joj lankėsi birželio 8-16. Litua
nistines paskaitas Sao Paulo lie
tuvių visuomenei skaitė birželio 
10-12. Trys paskaitos vyko lietu
vių saleziečių parapijos patal
pose. Pirmojoj paskaitoj dalyva
vo 50, antrojoj — 60, trečiojoj 
— 110 asmenų. Be to, prof. Kli
mui teko dalyvauti ir kolonijos 
Antaninėse bei birželio įvykių 
minėjimuose.

Londrinos universitete, kuria
me iš lietuvių profesoriauja 
Rimgaudas ir Eimante Jūraičiai, 
dr. Klimo paskaita brazilam 
vyko birželio 13. Jos klausėsi 
studentai ir profesūra.

Pažymėtina, kad paskaitos lie
tuvių kalba Sao Paulo mieste 
buvo ištisai įrašytos į juosteles. 
Tokiu būdu . susidarė apie 6 
vai. lituanistinės medžiagos, 
kuri bus panaudota jaunimo sto
vyklose ir mokyklose.

Paskaitų organizavimu Bra
zilijoj rūpinosi Brazilijos LB, 
kuriai šiuo metu pirmininkauja 
Algimantas Saldys.

Į Venecuelą dr. Klimas atvyko 
birželio 17. Venecuelą yra pas
kutinioji jo sustojimo vieta Pie
tų Amerikoj. Paskaitos Caracas 
ir apylinkių lietuviam vyko bir
želio 17-19.

PLB Inf.

HAPPY FOURTH OF JULY
L & M AUTO SPRING SERVICE 

437 Lawrence St
Lowell, Mass.

Tele.: 617 452-7925

HAPPY FOURTH OF JULY 
S.C.S. INC.

CHARLES A. RICCIUTO 
PRESIDENT

10 GARBER SOUARE RIDGEWOOD, N.J.
201 447-6144

HAPPY FOURTH OF JULY 
AL JON’S

PIZZA, STEAK SANDVVICHES 
SUBMARINES 

EVERY VARIETY OF PIZZA 
55 E. RAILROAD AVENUE 

JAMESBURG, N.J.
PHONE 201 521-2120

HAPPY FOURTH OF JULY 
DUTCH GIRL 

CONTINENTAL CLEANERS
80 GOOWIN AVENUE A & P SHOPPING CENTER 

MIDLAND PAKR, N.J.
THE STORE WHERE PROFESSIONAL DRY 
CLEANING COSTS LESS. SAVE ON DRY 

CLEANING TELE: 201 652-9652

HAPPY FOURTH OF JULY 
BERGEN MOBILEVVASH & 

RESTORATION
319 MARY STREET ENGLEVVOOD, N.J. 

SNOW PLOVVING BUILDING RESTORATION 
FLOOR PREPARATION, NEW MASONRY, TRUCK 
FLEETS LARGE OR SMALL CLEANS ANYTHING 

ANYVVHERE. PHONE 201 567-7893
MR. G.W. BECKETT

VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS AND

HAPPY FOURTH OF JULY 
MARKHAM 
MOTORS

355 North Gaston Avė. 
Somerville, N.J. 

Call 201 685-0800

HAPPY FOURTH OF JULY 
VINKO’S AUTO BODY 

FOREIGN & DOMESTIC CAR REPAIRS 
SPECIALIZING IN MERCEDES BENZ 

19 DEBEVOISE AVENUE ROOSEVELT, L.l.
CALL 516 546-9267

HAPPY FOURTH OF JULY 
CALWIN 

BLDRS. & RENOVATORS CORP.
ESTABLISHED 1959 FRANK CALOGERO, PRES. 
BROVVNSTONE DUPLEX APARTMENT OFFICE & 
LOT. REMODELING SPECIALISTS RESIDENTIAL 
& COMMERCIAL JOBS, STORE FRONTS AND 
FIXTURES EOUIPPED TO DO ALL TYPES OF 
ALTERATIONS 3199 THIRD AVENUE BRONX, N.Y.

10451 LU 5-4646

HAPPY FOURTH OF JULY 
THE CUT ABOVE

SUPER CUT FOR GUYS AND GALS 
410 RAMPO VALLEY ROAD 

OAKLAND, N.J.
PHONE (201) 337-5800

HAPPY FOURTH OF JULY 
VILLA COMO 

FIREPLACE DEN INC.
SPECIAUZING IN ALL TYPES OF FIREPLACES 

FREE STANDING FRANKLINS MASONRY 
BARBEOUES — ACCESSORIES. 468 EAST MAIN 

ST. PATCHOGUE, L.l. CALL (516) 475-3737

HAPPY FOURTH OF JULY 
CASA HOFBRAU 

RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 
FINE FOODS AND DRINKS VISIT OUR NEWLY 

DECORATED CASA ROOM 
LUNCH 11 AM-3 PM DINNERS 5 PM-11PM 

GERMAN ITALIAN KITCHEN 
214 KINDERKAMACK RD. EMERSON, N.J. 

201 265-4712 OPEN 7 DAYS AMPLE PARKING

April 1,1977 and subject to change

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)

$872.00

Christmas — 
New Year Dec. 19 Warsaw (3), Vilnius (5), 

Riga (5), Copenhagen (1)
$1110.00

*Prlces based on air fares as of UNION TOURS,
6 East 36th Street 
New York, N.Y. 10016 
Telephone (212) 679-7878

■L

INC



1977 liepos 1, nr. 26 • DARBININKAS • 5

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Birželio 4 Lietuvoj mirė 
dramos aktorė Vanda Lietuvai- 
tytė-Staneikienė. Ji buvo gimusi 
1910 rugsėjo 3 Vilniuj. Baigusi 
Valstybės teatro dramos studiją, 
nuo 1934 vaidino Kauno valsty
biniame teatre. Jos svarbiausi 
vaidmenys buvo: Topsi “Dėdės 
Tomo trobelėj”, Olenka J. Ger
mano “Liaudies sūnuse”, Jad
vyga H. Ibseno “Laukinėj anty”. 
Okupacijoj nuo 1953 iki 1962 
dirbo Klaipėdos dramos teatre. 
Čia vaidino Aneliukę J. Baltu
šio dramoj “Gieda gaideliai”, 
Veroniką K. Sajos “Varžybose”, 
Vingienę sudramintoj Žemaitės 
“Marčioj”. Vaidino ir kino fil
muose “Kol nevėlu”, “Kalaku
tai”, televizijos filme “Tadas 
Blinda”. Paskutiniais metais 
sunkiai sirgo.

— Lietuvoj išradimais garsėja 
Lietuvos Mokslų akademijos 
puslaidininkių fizikos institutas. 
Birželio 2 Valstybinis išradimų 
ir atradimų komitetas paskelbė 
naują instituto mokslinį laimė
jimą. Instituto mokslininkai — 
S. Ašmontas, J. Požėla ir K. Rep- 
šas — surado būdą, kaip aukšto 
dažnumo elektromagnetines 
bangas pakeisti į nuolatinę 
srovę.

— Palangoj atidarytas didžiu
lis prekybinis knygynas — Pa
langos Knygos namai, kurių pre
kybos salė turi 400 kv. metrų 
plotą ir esanti panaši į parodų 
paviljoną. Pastato viduj, už stik
linės sienos, esą palikti augti 
sklype buvę gražūs medžiai. 
Knygyne būsiančios ir knygų 
parodos. Namų autorius yra klai
pėdietis architektas R. Kraniaus- 
kas. Vilniuj taip pat neseniai ati
darytas Prenumeruojamų lei
dinių knygynas. Vertas dėmesio 
knygyno papuošalas yra skulp
toriaus K. Kisielio varinė Marty
no Mažvydo skulptūra pirmo
sios lietuviškos knygos fone.

— Tenykštė spauda didžiuo
jasi, kad Lietuvos vidurinėse 
mokyklose abiturientų egza
minus laiko apie 45 tūkstančiai 
jaunuolių.

— Panevėžio dramos teatras - 
pastatė Sofoklo tragediją “Edi
pas karalius”. Režisorius — J. 
Miltinis, scenografai — A. Mikė
nas ir K. Vaičiulis, kostiumų 
ir kaukių autoriai — R. Stasiū
nienė ir J. Šlivinskas, skulptū
ros — V. Vildžiūnaitės, muzika 
— G. Kuprevičiaus.

— Vilniaus universiteto stu
dentų saviveiklinis teatras Tra
kų pilies kieme pastatė V. Krė
vės “Šarūną”. Scenai veikalą pa
rengė R. Samulevičius, režisavo
L. Ciunis, dekoratorius — A. 
Dakinevičius, muzikas — O. Ba
lakauskas. Iš aktorių profesio
nalų Šarūną vaidino H. Kuraus- 
kas, Viltę — K. Kymantaitė.

— Jau kuris laikas Lietuvoj 
pradėtas ugdyti skaitovo teatras. 
Iš poeto Eugenijaus Matuzevi- 
čiaus pasikalbėjimo su maskvi- 
niu lietuvių literatūros politruku 
Levu Ozerovu, išspausdinto Li
teratūros ir Meno Nr. 22, matyti, 
kad ir Maskva yra atkreipusi dė
mesį į literatūros kūrinių viešą 
skaitymą scenoj. Juk literatūra 
yra verčiama būti partijos propa
gandine priemone, tai ir gyvo 
literatūros žodžio veikmė negali 
būti partiečių užmiršta. Dėl to 
Lietuvoj ruošiama labai daug li

LIETUVIŲ SUSITIKIMO
ŠVENTĖ-PIKNIKAS

PUTNAMO NEK. PRADĖTOSIOS MARIJOS 
SESERŲ SODYBOJE 

BUS LIEPOS 24 DIENĄ

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIDŽIAUGTI.
11 VAL. ŠV. MIŠIOS

3 VAL. NERINGOS PROGRAMA

KVIEČIAME VISUS!

teratūros vakarų, kuriuose savo 
kūrinius skaito patys rašytojai. 
Į skaitymą traukiami ir gabes
nieji aktoriai — poezijos inter
pretatoriai. Savo pasikalbėjime 
E. Matuzevičius sumini ir ge
riausius lietuvių literatūros skai
tovus. Jų sąrašas ne toks jau 
trumpas: V. Kybartas, L. Norei
ka, M. Mironaitė, T. Vaisieta, 
S. Nosevičiūtė, G. Urbonaitė, 
R. Staliliūnaitė, A. Mackevičiū
tė, D. Kazragytė, J. Valančienė, 
R. Rimeikis, V. Kernagis, A. Ro- 
senas. Patys iškiliausi skaitovai 
esą V. Kybartas, M. Mironaitė, 
L. Noreika ir S. Nosevičiūtė.

—Vilniaus sporto rūmuose 5 
dienas dainavo Bulgarijos, Rytų 
Vokietijos, Rumunijos, Jugo
slavijos, Vengrijos, Lenkijos ir 
Čekoslovakijos estradiniai dai
nininkai ir ansambliai.

— Vilniaus Dailės parodų rū
muose yra atidaryta prekybinė 
Čekoslovakijos stiklo pramonės 
ir tekstilės paroda. Rodomi stik
lo ir keramikos suvenyrai, kam
barių papuošalai, gobelenai.

— Ir Lietuvoj paminėta pran
cūziškai rašiusio lietuvio poeto 
Oskaro Milašiaus 100 metų gi
mimo sukaktis. Paskelbti keli 
straipsneliai spaudoj, išspaus
dinti periodikoj keli išversti ei-

PITTSBURGH, PA.

Birželio trėmimų minėjimas 
ir kita

Kaip jau įprasta, birželio trė
mimų minėjimą suorganizavo 
mūsų dvi čia Pittsburghe ir jo 
plačioj apylinkėj girdimos lietu
viškosios radijo valandėlės.

Birželio 5 savo programoj Po
vilas Dargis (jau daugiau kaip 
40 metų prie mikrofono) trum
pai, bet rūpestingai ir vykusiai 
apibūdino žiaurius įvykius ir di
delę skriaudą, kurią mūsų tėvy
nė patyrė nelaimingaisiais 1940 
metais. Jo kalba buvo paįvai
rinta” atitinkama plokštelių 
muzika.

Birželio 12 Vytautas Jucius sa
vo Echoes of Lithuania valandė
lę pradėjo plokštele “Vežė iš 
namų”. Paskui jis klausytojam 
(iš arti ir toli) draugiškai prista
tė seselę M. Josephiną Bukšai- 
tę, pastebėdamas, kad kalbėtoja 
gimus, augus ir mokslus išėjus 
čia, Amerikoj, o Lietuvos dar 
niekada nėra mačiusi, bet visa 
savo širdim atsidavusi jai dirb
ti.

Seselė Josephiną šio minėji
mo pagrindinę kalbą pradėjo 
Bem. Brazdžionio “Gimtosios 
žemės ilgesiu”. Šis eilėraštis, su 
giliu įsijautimu perduotas, buvo 
tikrai įspūdingas. Seselė su
glaustai nupasakojo trėmimų 
raidą, primindama neužmirš
tamus žiaurumus, kuriuos paty
rė vežamieji į tolimąjį Sibirą ir 
jų artimieji, likę tėvynėj. Nede
ra leisti, kad pasaulis užmirštų 
šias mūsų tautai padarytas 
skriaudas! Kalbėtoja kreipės į 
Aušros Vartų Mariją, kad ji gel
bėtų krauju ir ašaromis suvil
gytą mūsų tėvų žemę ir suža
dintų mūsų krūtinėse milžinų 
galią. Po šios maldos pasigirdo 
daina (plokštelė) “Prailgo die
nos”. Kalbą baigė jaudinančiu 
Putino eilėraščiu “Broliams 

lėraščiai. Rašoma, kad “Oskaro 
Milašiaus vardas šiandien stovi 
greta žymiausių prancūzų sim
bolizmo atstovų”. Prie O. Mila
šiaus nuopelnų skiriami jo lie
tuvių liaudies dainų ir pasakų 
vertimai į prancūzų kalbą.

— Naujas sovietinės propa
gandos arkliukas, ir Lietuvoj yra 
naujosios sovietinės konstituci
jos projektas ir ta proga pasa
kyta L. Brežnevo kalba. Net ir 
kultūrinė spauda užgožta to pro
jekto ir kalbos tekstų. Nors ir 
naujoji konstitucija pabrėžia ko
munistų partijos diktatūrą visose 
gyvenimo srityse, o sąžinės lais
vei žada dar daugiau varžtų, 
bet iš valdančių sluoksnių jau 
duotas įsakymas džiaugtis naują
ja konstitucija. Darbovietėse 
darbininkai jau varomi į prita
rimo mitingus, rašytojai, meni
ninkai ir kiti kultūrininkai po
sėdžiauja ir vis “pritardami 
džiaugiasi”. To prievartinio 
“džiaugsmo” šiais metais teikia 
ne tik Spalis, bet ir konsti
tucija!

— Gimtasis Kraštas (Nr. 23) 
skelbia, kad geriausiu Lietuvos 
išradėju yra pripažintas Algi
mantas Kilna, dirbąs L. Mokslų 
akademijos matematikos ir ki
bernetikos institute. Jau 12 
metų jis tyrinėja skaičiavimo 
mašinų “magnetinę atmintį” ir 
suranda būdų tobulinti jos tiks
lumą.

Pr. N.

kankiniams”. Visą seselės kalbą 
lydėjo tyli, vykusiai parinkta 
plokštelių muzika.

Paskui seselė į klausytojus 
dar prabilo angliškai, trumpai iš
keldama svarbesniuosius faktus 
iš angliškai žinomų “The l5ark 
Days of June”.

Klausytojai gėrėjosi jos gryna, 
sklandžia, taisyklinga, žodinga ir 
laisva lietuvių kalba.

Sveikintinas faktas, kad Vyt. 
Jucius pakvietė seselę šiai rim
tai misijai, kurią ji atliko pui
kiai.

Čia dar vertėtų pastebėti, kad 
seselė Josephiną Lietuvos reika
lus dažnai skleidžia amerikiečių 
tarpe. Ji yra p^gefBėjūši keTiėm 
studentam paruošti"-pas kaitas 
apie Lietuvą ir jos dabartinę 
okupaciją. Šie studentai yra lie
tuvių kilmės, tik jau nebekalba 
lietuviškai.

Vienas kolegijos profesorius 
buvo paprašęs seselę įkalbėti 
ką nors lietuviško į juostelę, 
kad jo studentai išgirstų mūsų 
kalbą. Seselė įkalbėjo Nepri
klausomybės minėjimo kalbą su 
partizanų eilėraščiais. Studentai 
ir profesorius gėrėjosi mūsų kal
bos grožiu ir seselės sklandžia, 
jautria kalba. Profesorius atsiun
tė jai šiltą padėkos laišką visos 
auditorijos vardu. P J.

KEARNY, N.J.
Mirė A. Vitkus

Antanas Vitkus birželio 19 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, su
laukęs 75 m. amžiaus.

A. Vitkus buvo kilęs iš Ig
liaukos parapijos, Marijampolės 
apskrities. Amerikoj išgyveno 29 
metus. Keliose įmonėse dirbo fi
zinį darbą, bet nesišalino nuo vi
suomeninių reikalų. Nuo pat į 
Ameriką atvykimo dienų įsijun
gė į Balfo veiklą. Apie ketver
tą metų vadovavo Keamy-Harri- 
son Balfo skyriui, buvo ilgame
tis to skyriaus iždininkas. Ve
lionis sielojosi ir Lietuvių Bend
ruomenės reikalais, Keamy- 
Harrison apylinkėj ėjo įvairias 
pareigas valdyboj, buvo trejus 
metus šios apylinkės pirmi
ninku. Pamėgęs vaidybą, daly
vaudavo scenos veikalų pastaty
muose. Turėjo gerų būdo savy
bių: draugiškas, paslaugus ir ge
ros širdies vargstantiem.

Velionis nuo pat atvykimo į 
Ameriką (1948) gyveno Keamy, 
vėliau Harrisone, N.J. Priklausė 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijai ir Šv. Vardo draugijai.

Po koncelebracinių mišių, ku
rias aukojo kun. kleb. D. Po
cius ir prel. J. Schamus, A. Vit
kus birželio 21 nulydėtas į Šv. 
Kryžiaus kapines, North Arling- 
ton, N.J.

J. Mėlynis

Hartfordo, Connecticut, miesto burmistras George At — 
hanson pasirašo Baisiojo birželio proklamaciją. Jį aplankė 
LB atstovai. Iš k. Danguolė Banevičienė, apylinkės pirmi
ninkas Steponas Zabulis, Marija Petrauskienė.

HARTFORD, CONN.

Paminėtas baisusis genocidas
Besiartinant tragiškųjų kančių 

metinėm, birželio 9 LB atstovai 
LB apylinkės apl. pirmininkas 
Steponas Zabulis, Danguolė 
Banevičienė, Marija Petraus
kienė lankėsi pas miesto bur
mistrą George Athansoną. Jis 
pasirašė žiauriųjų išvežimų pro
klamaciją ir dar geroką valandą 
pasikalbėjo kitais reikalais.

Birželio 11 Stepono Zabulio 
straipsnis su komunistinio geno
cido ištraukomis tilpo “The 
Hartford Courant laikrašty. 
Jame buvo apibūdinta Lietuvos 
praeities tragedija ir dabartinė 
jos eiga bei tąsų.

Baisieji lietuvių išvežimai ir 
žudymai paminėti birželio 12 
mišiomis, dalyvaujant organiza
cijom. Prieš mišias skautai įne
šė tautinių spalvų gėles ištrem
tųjų ir kankinių prisiminimui. 
Prie altoriaus stovėjo trispalvė 

Senos patikimos firmos prezidentas Mr. M. Rifkin,

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klijentams,

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
giminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTINIUS savo giminėms, yra 
geriausias kelias suteikti jiems džiaugsmo

Siuntiniai priimami šiose įstaigose ir skyriuose:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
723 VValnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĖ įSTAIGA NEW YORKE:
212 Fifth Avė., Room 709, NEW YORK, N.Y. 10010 

Tel.: (212) 685-4537
Atidaryta kas dieną nuo 9 A.M. iki 5.00 P.M.
Šeštadieniais liepos ir rugpiūčio mėn. uždaryta

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė.
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nassau Avė.
CHICAGO, ILL. 60622, 2242 W. Chicago Avė.
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St.
CLEVELAND. Ohio 44134, 5432 Statė Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michiaan Avė.
ELIZABETH, N.J. 07201, 956 A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė.
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd.

MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. N.E. (612) 788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė. (203) 224-0829 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue (212) OR 4-3930
PHILADELPHIA. Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. (215) 925-8878
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė. 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — Ninth 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N.J. 08882,168 Whitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wilbur Avė.
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis Avė. 
WORCHESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St. 
WHEAT RIDGE, Colo. 80033, 4330 Quay St.

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

vėliava. Ji buvo perrišta juodu 
gedulo raiščiu.

Tuoj po pamaldų LB apylin
kės pirm. S. Zabulis Švč. Trejy
bės svetainėj atidarė minėjimą. 
Kleb. kun. Juozas Matu
tis sukalbėjo invokaciją. Jautrų 
įžangos žodį pasakė LB vice- 
pirm. Vytautas Raškevičius. Su
sikaupimu prisiminti išvežtieji, 
kankiniai ir žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės.

Alfonsas Dzikas perskaitė ma
joro G. Athansono atsišaukimą.

Benediktas Dapkus, ramo- 
vėnas, buvęs Lietuvos karinin
kas, suglaustai kalbėjo apie tra
giškojo birželio išvežimus ir šių 
dienų okupacijos padėtį.

Minėjimas neilgai užsitęsė. 
Dalyvių atsilankė nemažai, bet 
galėjo būti ir daugiau.

M.P.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

(301) Dl 2-2374 
(212) 389-6747 
(312) 235-7788

(312) YA 7-5980 
(216) 741-8082 
(216) 749-3033

(313) 894-5350 
(201) 354-7608
(313) 365-6350 
(213) 413-0177

(716) 544-2151 
Avė. (415) 564-7981 

(206) EM 3-5556 
(201)257-2113
(315) 476-6958
(609) 696-9796
(617) 798-3347
(303) 422-4330

— Devintasis ateitininkų 
kongresas vyksta Darbo dienos 
savaitgalį Clevelande. Rugsėjo 2 
posėdy bus svarstoma “Kultūri
nės ateitininkų veiklos perspek
tyvos išeivijoje ir jų įsipareigo
jimai ateičiai”. Moksleivių posė
dy šią temą gvildens dr. M. Gir- 
niuvienė, studentų — dr. E. 
Vaišnienė, sendraugių — dr. V. 
Bieliauskas.

— Rimas Česonis, JAV LB 
krašto valdybos vicepirmi
ninkas, kalbėdamas birželio 18 
Clevelande, tarybos sesijoj in
formavo apie LB spaudos vajaus 
rezultatus. Prie vajaus daugiau
sia prisidėjo Vidurio Vakarų, 
Floridos ir New Jersey apygar
dos, St. Louis, Hartfordo, Wor- 
cesterio, Brocktono, Patersono, 
Lemonto, St. Petersburgo, Hot 
Springs, Melrose Park, Newar- 
ko, Philadelphijos, Waterburio 
ir Pietinės N J apylinkės.

— Lietuvių Fondas iš savo 
pelno jau yra išdalinęs 416,000 
dol. Iš jų 54 nuošimčiai skirti 
švietimo ir jaunimo reikalam, 
38 nuoš. — kultūros reikalam ir 
8 nuoš. — lietuvių organizaci
jom.

— Lietuvių dailininkų paroda 
birželio 11 — liepos 24 vyksta 
Mitchell Meno Muziejuj, Mount 
Vemon, 111. Šioj lietuvių daili
ninkų parodoj su savo kūriniais 
dalyvauja 30 dailininkų. Paroda 
surengta Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muziejaus iniciatyva. Į pa
rodos atidarymą susirinko apie 
300 menininkų ir meno mėgė
jų iš Kentucky, Missouri, India
na ir Illinois valstijų.

— Lituanistikos institutan, su
skaičius narių slapto balsavimo 
rezultatus, nariais priimta 18 
kandidatų. Atsiklausus išrinktų
jų, iki šiol gauti teigiami atsaky
mai ir priimti Lituanistikos in
stituto tikraisiais nariais: kalbos 
skyriun kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
literatūros skyriun Algirdas T. 
Antanaitis ir Aušra M. Jurašienė, 
menotyros skyriun archit. dr. Al- Į 
fredas Kulpą^fcius, istorijos sky
riun prof. dr. John F. Cadzow, 
psichologijos ir pedagogikos 
skyriun kun. dr. Kęstutis Trima
kas, tautotyros ir kraštotyros sky
riun inž. Antanas Girnius ir dr. 
Povilas A. Mažeika, teisės ir so
ciologijos skyriun dr. Vladas 
Juodeika.

— IV-oji Baltiškųjų Studijų 
konferencija birželio 10-13 įvy
ko Stockholme, Švedijoj. Ją su
rengė Skandinavijos Baltisca In- 
stitutet, kurio vienas vicepirmi
ninkas yra J. Lingis, Stockholmo 
universiteto lektorius.

— Tautinių šokių kursai, or
ganizuojami Lietuvių Tautinio 
Šokių Instituto, įvyks rugpiūčio 
21-28 Dainavoj, 15100 Austin 
Rd., Manchester, Mich. 48158. 
Žinant gan didelį tautinių šokių 
mokytojų trūkumą, kviečiami 
jaunuoliai ir jaunuolės, nejau- 
nesni kaip 17-lika metų am
žiaus, pasinaudoti šia proga ir at
vykti į kursus. Kursų mokestis 
savaitei vienam asmeniui 70 
dol., kitiem suaugusiem tos pa
čios šeimos nariam po 35 dol., 
o vaikam iki 12 metų — 20 
dol. Užsimokama atvykus į kur
sus. Registruotis iki liepos 15 
adresu: Jadvyga Matulaitienė, 
188 Logan St., Brooklyn, N.Y. 
11208. Telef. 212 235-6453.

— Prel. Pijus Ragažinskas, 
pernai minėjęs 40 metų darbo 
Brazilijoj sukaktį, gegužės 4 su
laukė 70 metų amžiaus. Pager
bime dalyvavo kone visos Sao 
Paulo lietuvių organizacijos.

— Prel. dr. Paulius Jatulis, 
Romos Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos vicerektorius, atvyko į 
JAV. Aplankęs gimines Michi- 
gano valstijoj ir Chicagoj, vyks į 
Bostoną.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: F. Salpukas, Flushing, N.Y., 
Anna Norkin, New Haven, 
Conn., A.H. Wam-Vamas, 
Brookfield, III. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant prenumerata visiem skai
tytojam 12 dol. metam.
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1977 KELIONES Į LIETUVĄ

ALTIC 
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

Rugsėjo 18-26 — $858, spalio 9-17 — $826

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus?

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

, DEXTER PARK r^> 
PHARMACY llHI

J Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

Kelionės kainon įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba 
Montrealio PAN American World Airvvays ar kitom IATA 
priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 VVHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. MI7-6637.

Kiekvienai kelionei yra 
galint anksčiau.

ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek
Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

REMARKABLE DISCOVERY

DEALER

iš įvairių Amerikos vietovių gegužės 28-29 savait-

r

PAINUNG & DECORATING 
& PAPER HANGING

FREE ESTIMATESI 
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

OUALITY WORK 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

TAS
INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

FOR DOMESTIC AND INTERNATIONAL 
TRAVEL & PACKAGE TOURS 

TO IND1A AND THE ORIENT

Lietuviai
galy po Sekminių lietuviškų mišių, kurias aukojo kun. Viktoras 
Dabušis, prie Sv. Teresės bažnyčios Sunny Hills, Fla. 
Kiti skridimai apžiūrėti Sunny Hills bus liepos 16-18, rug- 
piūčio 26-28, o didesnio masto skridimas spalio 8-10. Norį 
gauti platesnių informacijų gali kreiptis į komiteto narius 
arba skambinti New Yorke Vyt. Beleckui 382-6440, New 
Jersey Jonui Zubavičiui 201 381-3198.

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

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

? įėjimas, bagažo prVn’ėšifiids\

Maža grupė — dėl rezervacijų kreiptis:
PETRAS LASAUSKAS 

KOBASNIUK TRAVEL INC.
157 SECOND AVENUE

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

An ExceptionalAOpportunity

Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It eures: dundruff, falling hair, itehing scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grev 1GO%. Listed^in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. III. 60650. 
Fili: 2498 Dcugall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart. 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J. 
2557 \V. 69th St.; 5()ih 6c i 4th St. Cicero ir 1640 \V. 47tli St. Chicago ; 
2923 \. .\iilwaukee Avė.. 1 147 X. Ashlanil Avė.

316 MAIN STREET, EAST RUTHERFORD, N.J.
07073

LAKEFRONT SPACIOUS 
COTAGES

ON CRYSTAL CLEAR LAKE IN LAKĘS REGION
O F N.H. SANDY BEACH, HEATED POOL. T.V.
AND HEAT. FROM $149 PER WEEK. CALL
COLLECT 1 603 968-3673

Bob Grohotokl
Rd. Box 357A, Liberty St.

Old Brldge, N. J. 08857 
545-7535

(201) 935-4240 (201) 935-4241
CABLE “TAS”

HOWSON — ALGRAPHY 
INCORPORATED

480 MEADOW LANE 
CARLSTADT, NEW JERSEY 07072 

TEL. (800) 631-0296

STEVEN D. BAILYN
TREASURER

(201) 935-4560

<& ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

čiau paminėjo Boston Sunday 
Globė VI.2, pabrėždamas Bosto
no lietuvių šachmatų klubo ini
ciatyvą, auginant šachmatinin- 
kus-jaunuolius.

ART STONE AND MEMORIAL 
COMPANY

ROCK OF AGES MONUMENTS OPEN 7 DAYS A 
VVEEK SUNDAY B Y APPOINTMENT

CALL 516 269-6840 KINGS PARK, L.l. 35 MEADOVV
ROAD W. MR. PETER MARMORATO

_____

DENTAL EOUIPMENT
REPAIR MECHANIC FOR VVORK ON UNITS, 
CHAIRS AND X RAYS.

CALL 212 254-5626

NESTLED AMONG TALL TREES
In the heart of Lancaster County Amlsh Land. 
Efflclency Cottages, Sleeps 6, kitehenette, alr- 
cond., color TV, flreplaces, pool. 5 aere lake, 
fishing, boatlnt and tennls.

STRASBURG REDWOOD LODGES
RL 1. Ronks, Pa. 17572. Telephone 717 687-6792 

(4 ml. S. of Strasburg on Rte. 896)

iš 17. Tre- 
dm U. An-

dm Poul

MOVING
AT LOW L0W RATES 

FULLYINSURED 
LOCAL & LONG DISTANCE

24 HOUR SERVICE 
CALL 201 673-9147

DOC’S TREE SERVICE & 
LANDSCAPING

TREE REMOVAL FEEDING PRUNING 
REASONABLE PRICE FREE ESTIMATES 

24 HOUR SERVICE 276-2306

MARIO’S PINE LODGE
BOX 13 PURLING, N.Y. 12470

(518) 622-9564
Friendly Informal Resort. Outstanding Itallan 
American Cuislne. Bar. Swlmmlng Pool, Boccl, 
Shuffle Board etc. Home away from Home. Open 
Ali Year.

PURE PENNSYLVANIA A
HONEY

One gallon (12 lbs) our finest 
auality $8.95 freight prepaid. 
Florida Orange blossom honey 
$9.95 per gallon. Money Bacx 
Guarantee. Please send Check or M.O. to:

DRAPER’S SUPER BEE
RD-1, Box 97 

MiNorton, Penna. 16936
717/537-2381

SILVER AIR CONDITIONED 
CADILLACS — LIMOUSINES 

VVEDDINGS, CONFIR MATIONS, 
THEATRE, PROMS, AIRPORTS AND RESORT 

AREAS ANYWHERE — ANYTIME 
LOW CASH RATES CALL

424-7041 OR 932-8001

CONCERTE & BRICK WORK 
DRIWEWAYS PATIOS SIDEVVALKS 

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

DANNY LUCATORTO 
PAINTER

Inside and Outslde 
No Job Too Blg or Too Small 

Call 347-2547

VUIUS
VIA PAN AM CHARTER

9 day vacation. Moscow — Leningrad 
Vilnius, including Air Transportation, 
Hotels. Meals and sightseeing...

Departing 1977-Nov.
1978-Feb., March & April

FRom$640
For additional Information and Brochure contact your 
Travel Agent or

M • --- - - -• American Travel Abroad, Ine.
250 West 57th St., New York 10019 (212)586 5230

Name 
Address 
City . _
Travel Agent
Payment for your tour are held in a Special Escrovv Account and meet the striet 
financial requirements of the Civil Aeronautics Board.

Pasaulio pretendenčių mačas 
tarp Bulgarijos atstovės Lemač- 
ko ir sovietų Achmylovskos bai
gėsi pastarosios laimėjimu 6.5- 
5.5, nors netoli pabaigos bul
garė pirmavo 5-4. Paskutinės po
ros pretendenčių mače pirmau
ja Izraelio -atstovė Kušnyr prieš 
soyįętų Levitiną 2-0.

XIV Capablancos atminimo 
turnyrą Sjenfuegus (Kuba) lai
mėjo sovietų dm O. Roma- * 
nišinas su Kubos dm G. Gar- 
cia, abu surinkę po 13.5 tš. iš 
17, Švedijos dm Andersson 12.5 
tš.

Dortmundo tarpt, turnyre pir
mą vietą pasidalijo čekų dm J. 
Smejkal su Europos 1956 jaunių 
meisteriu O. Romanišinu, abu 
surinkę po 13.5 tš. 
čiu baigė Švedijos 
dersson 12.5 tš.

Garsusis Estijos
Keres prieš dvejus metus (1975 
birželio m.) mirė širdies smūgio 
ištiktas, vos grįžęs po laimėto 
turnyro Vancouvery. kuriame 
paskutinę partiją sulošė ir lai
mėjo prieš JAV dm Walter 
Browne. Prieš tai jis laimėjo 
stambų tarptautinį 1957 turnyrą 
Taline.

Vilniuj pasibaigė sovietų 
moterų “Dinamo” pirmenybės. 
Jas laimėjo tbilisietės K. Mela- 
švili ir C. Kabaidze su maskvie
te Ignatjeva. Visos trys surin
ko po 7.5 tš. iš 11. Pirmąkart 
tokiame turnyre dalyvavusi vil
nietė R. Ručinskaitė tesurinko 
1.5 taško.

“Nemuno” draugijos meiste
ris E. Šlekys dalyvavo sovietų 
kaimo draugijų pusbaigminėse 
Kalugoj ir, surinkęs 7 tš. iš 11, 
kvalifikavosi į šalies kaimo drau
gijų baigmines Kalinine. Ten 
dalyvaus dm Cholmovas, dm 
Liutikovas ir kt.

Trylikmetis Gediminas Kuo
dis su adv. Joseph Hunvitz 
prieš 20 metų laimėjo 1957 
Greater Boston B turnyrą, surin
kę baigmėj po 3.5-1.5 tš. Apie 
jaunučio G. Kuodžio sėkmę pla-

TED MC CALL
1180 E. 221 STREET BRONX

TV. REPAIR EXPERT SERVICE HOUSE CALLS 
ONLY DAY OR EVES. STEREO & Hl Fl ALSO

CALL 653-2556

HAVING PROBLEMS VVITH 
YOUR ROOF?

Call Rudolph for Quick and Reliable
Service. Call 469-3432

PRICE RITE BOAT 
& CAMPER SALES 

Sales Service Supplies 
Youngsville, N.Y.

(914) 292-5943 Traller & Motor home 
reniais 200 new & used unlts i n stock 
COACHMAN, MALLARD ELKHART TRAVELER, 

PICK-UP CAMPER & TRUCK CAPS
ALSO SERVICE CENTER FOR NORCOLD 
DOMETRIC, DUOTHERM, H Y DR O F LAME 

KNOVVN FOR SERVICE OPEN 7 DAYS

ROSCOE 
CAMPSITE

On The Beaverkill 
Excellent Fishing 

New Recreatlon Hali 
Service Hook-ups Playground 
Old Rte. 17 West Roscoe, N.Y.

FOR INFORMATION, CALL
(607) 498-5264

TIFFANY D1NER RESTAURANT
FAMOUS SALAO BAR ... STEAKS

CHOPS - SlAFOOD

245 RT. IS E. BRUNSVVICK. N. J. 08016

T«L. <8Ot) 387-1777

Your Host

PETER K. LAMBROS
ALŲ BAKING DONE 

ON PREMISES

LIETUVOS AIDAI 
Radijo programa dabar girdi
ma penktadieniais 9:30-11 vai. 
vak., šeštadieniais 8-10 vai. 
vak. 106.3 FM banga WLNR, 
sekmadieniais 9:30-10 vai. 
ryto AM banga 1230 iš WJOB 
radijo stoties Hammond, Ind. 
Vedėja K. Brazdžlonytė, 2646 
W. 71 St., Chicago, III., 60629. 
Tel. 312 778-5374.

LAYTON TRAVEL TRAILERS
Immediate Dellvery! 

Guaranteed Lovvest Prices! 
Parts & Accessories Open 7 Days a 

Week
Cedar Ridge Campgrounds 

Rte 521 R Iver Road, Montague, N J. 
(201) 293-3512

CAMP NOTRE DAME
(NAMASCHAUG)

Lake Spoflord, New Hempshire
BOYS & GIRLS 6-15

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

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

Expanded VVaterfront, Baskeball, BasebaH, 
Tennls, Tutorlng in 5 Major Areas. Transportation 
Provided. Separate Priests Camp. Ideal for 
Golfers.

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

06829 203 544-8422

J & H AIR CONDITIONING 
SERVICE

NEW AND USED AIR CONDITIONERS 
SALES AND SERVICE AND REPAIRS 

CALL 435-0120

PHILA. S.W. Semi-pvt. accommodatlons In 
home likę atmosphere, 3 home cooked mealc 
daily, mald svc. Dr. on call. 215 471-3459 215 
492-9414 Mrs. Harris.

CONCRETE & BRICK WORK 
DRIVEVVAYS PATIOS SIDEWALKS 

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

VYILLIE KELLY 
FLOOR WAXING 

Scraping and Refinishing 
26 Years Experience 

Free Estimates
J Call 756-2145

I II ■ I .........................................
RENT A BRAND NEW CAMPER COTTAGE AT

SNYDERS DARIEN LAKE 
FUN COUNTRY

CORFU, N.Y.
The most complete famlly vacation land In the 
east. Just brlng your beddlng and cooklng uten- 
slls and have a great vacation. Sleeps famlly 
of 6. Call for free brochure 716 599-4501.

PORT PLANT FARM
SPECIALIZING IN 

TROPICAL PLANTS BEAUTIFUL HANGING 
BASKETS HOUSE PLANTS 

VVHOLESALE & RETAIL 
PLANT SUPPLIES BOOKS 

SERVING SOUTH JERSEY PHILA. & WILM.
609 327-3166

DELSEA DR. PORT ELIZ

EXCELLENT HOME CARE

After the sellerleaves, beforethe buyer movės in, 
we do a thorough cleaning )ob at a reasonable 
cost. Free estimate. Call after 10 A.M. (201) 

891-5922

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE 

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE 
BRAKE REPAIRS FRONT END WORK ELECTRIC
AL VVORK TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO 
REPAIRS SKILLED MECHANICS SHELL 
BAY ROAD MAYVILLE OPP EXIT OF STATĖ 
INSPECTORS PHONE 609 465-5607 į
CAPEMAY COURT HOUSE. 1

CARUSO LUMBERAMA INC.
836 MAIN ST. NEW ROCHELLE 

CALL 914 633-6235 OR 914 636-9107 
251 MC LEAN AVĖ. (AT INTERVALE PLACE) 
YONKERS. LUMBER CUT TO SIZE CASH AND 

CARRY FOR HOMEOVVNERS.

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

SENIOR CITIZENS
Newly opened small hotel in Ocean G rovė. 
Three dellcious home cooked meals. Laundry 
and clean linens provided. Walklng dlstance to 
everythlng. A safe haven of the Jersey chore. 
Be part of a happy famlly.

201 531-6345

SHANON 
MOVING AND STORAGE 

LICENSED & INSURED 
REASONABLE RATES

24 HOURS
CALL 287-9175 -

FOUR SEASONS WINDOW 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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ALEKSANDRAI DANIŪNIENEI
mirus, jos dukrai skautininkei Danutei Siemaškienei, anū
kei vyr. skautei Gražinai ir visai jų šeimai reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime.

N.Y. Skaučių “Neringos” Tuntas

A.A.

ALEKSANDRAI DANIŪNIENEI

mirus, jos dukrai skautininkei Danutei Siemaškienei ir jos 
šeimai gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Skaučių Seserijos Vadija

Š. m. birželio mėnesį ateitininkų šeima neteko dviejų
savo narių kūrėjų.

Birželio 5 mirė
DR. DOMAS JASAITIS

Birželio 14 mirė
PRANAS VAINAUSKAS

Jiedu buvo vienaamžiai ir vienminčiai, idėjos broliai, 
krikščionys demokratai, draugai nuo 1911 metų, nuo trem
ties mokyklos laikų Voroneže. Kilę iš lietuvių liaudies, savo 
gyvenimą ir savo talentus paaukojo lietuvių tautai.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame dr. Domo Jasaičio 
žmonai Sofijai, dukteriai Elenai Valiūnienei, sūnui dr. Sta
siui bei jų šeimom, Prano Vainausko žmonai Emilijai, 
broliui kunigui Stasiui Lietuvoj.

New Yorko ateitininkai

PRANCIŠKONŲ
VASARVIETĖS 

KENNEBUNKPORTE 
KULTŪRINĖ PROGRAMA

Liepos 3 — Lietuvių diena 
(piknikas). Iškilmingos pa
maldos, Brocktono liet, parapi
jos choro (vad. J. Gaidelis) kon
certas ir tautinių šokių ansamb
lio “Sūkurio” pasirodymas (vad. 
V. Bruzgys). Dail. Vidos Krišto- 
laitvtės tapybos paroda.

Liepos 6 — Dail. Kazimiero 
Zoromskio tapybos parodos 
atidarymas.

Liepos 9 — Dail. Vytauto Ig
no grafikos parodos atidarymas.

Liepos 16 — Dail. Viktoro 
Vizgirdos tapybos parodos atida
rymas ir lietuvių dailės apžval
ga skaidrėmis.

Liepos 19 — Tėv. dr. Tomo 
Žiūraičio, OP, paskaita filosofi
niais-religiniais klausimais.

Liepos 23 — Poeto Stasio San- 
tvaro kūrybos vakaras, dalyvau
jant pačiam poetui.

Liepos 24 — Sol. Violetos Ci- 
žauskaitės-Balčiūnienės koncer
tas, akomponuojant Sauliui Ci
bui.

Liepos 27 — Dr. Petro Vilei
šio paskaita — Lietuvių Bend
ruomenė 25 m. ženkle.

Liepos 30 — Dalios Sakaitės 
piano koncertas.

Liepos 31 — Literatūros vaka
ras. Dalyvauja Leonardas And- 
riekus, Kotryna Grigaitytė, Pau
lius Jurkus, Algirdas Landsber
gis.

Rugpiūčio 4 — Vasarvietės 
choro koncertas.

ELIZABETH, N.J.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos bažnyčia yra viena iš 
gražesnių bažnyčių Elizabethe. 
Kada praeitais metais Para- 
mount filmų bendrovė suko fil
mą “Sorcerer”, tai kai kuriom 
šio sukamo filmo scenom buvo 
parinkta ši bažnyčia, kaip viena 
iš gražesnių. Tebūna garbė ir 
padėka tiem ankstesnės emigra
cijos lietuviam, kurių aukomis 
bei pasiryžimu buvo ta bažny
čia pastatyta. Šiuo metu ji yra 
įvertinta ir apdrausta 1,000,000 
dol. sumai.

Kad ir toliau išlaikytų bažny
čią gerame stovy ir grožy, kun. 
klebono Petro Žemeikio rūpes
čiu pradėtas šios bažnyčios pa
grindinis dažymas-dekoravimas. 
Tuo pačiu metu bus taisomi 
bažnyčios bokštai, patobulinti 
perkūnsargiai, iš lauko pusės

A.A.

PRANUI VAINAUSKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, giminėm ir artimiesiem gilią 
užuojautą reiškia

Ona Liorentienė
Nina Šalkauskienė

A.A.
PRANUI VAINAUSKUI

Rugpiūčio 6 — Sol. Benedik
to Povilavičiaus koncertas. 
Akomponuoja Jeronimas Ka
činskas.

Rugpiūčio 7 — Dail. Elenos 
Kepalaitės tapybos bei piešinių 
parodos atidarymas ir Jurgio 
Jankaus kūrybos vakaras, daly
vaujant pačiam rašytojui.

Rugpiūčio 10 — Dail. Kazi
miero Žoromskio paskaita — 
Moderniojo meno srovės.

Rugpiūčio 14 — Sol. Ginos 
Čapkauskienės koncertas, akom
ponuojant Sauliui Cibui.

Rugpiūčio 14-21 — Ateitinin
kų sendraugių stovykla. Specia
li programa ir literatūros vaka
ras, dalyvaujant Leonardui And- 
riekui, Pauliui Jurkui, Algirdui 
Landsbergiui, Pranui Naujokai
čiui, Aleksandrui Radžiui.

Rugpiūčio 20 — Izidoriaus 
Vasyliūno smuiko koncertas. 
Akomponuoja Vytenis Vasy- 
liūnas.

Rugsėjo 3-5 — Šaulių stovyk
la su specialia programa.

mirus, gilią užuojautą reiškiame p. Emilijai Vainauskienei 
ir artimiesiems

Liuda Gudelienė
Jadvyga Grigienė

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.

Bostono arkivyskupas kar
dinolas Humberto Madeiros pa
skyrė kunigą Albiną Janiūną 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapi
jos klebonu Lavvrence, Mass. 
Klebono įvesdinimas įvyko bir
želio 18, šeštadienio vakarą. Pri
sirinko veik pilna bažnyčia para- 
piečių ir atvykusių iš toliau. 
Gražus būrys Lietuvos vyčių at
vyko iš Bostono, kur kun. Ja
niūnas buvo jų dvasios vadas. Į- 
vesdinimas buvo labai iškilmin-

Elizabetho, N.J. bažnyčia 
dažoma prie didžiojo alto
riaus

dažomi langai ir taisomas sto
gas. Taip pat, pagal naująbažny- 
tinės vyresnybės potvarkį, stato
mos naujos klausyklos. Visi šie 
bažnyčios dekoravimai-re- 
montai kainuos per 50,000 dol. 
Prašomi parapiečiai stambesnė
mis aukomis paremti šias rūpes
tingo klebono kun. P. Žemeikio 
pastangas.

-o-
Nuo liepos 5 parapijos salėj 

bus duodami nemokamai pietūs 
parapinės mokyklos ir parapijos 
vaikam iki 18 metų amž. Norį 
šia lengvata pasinaudoti prašo
mi tuoj pat registruotis parapi
jos raštinėj.

Mž.D-ė
Iš lauko pusės dažo bažny
čios langus ir taiso stogą

A.A.

PRANUI VAINAUSKUI
mirus, jo žmonai Emilijai ir kitiems šeimos artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Stefa ir Vaclovas Biručiai

i£«MiM£gi
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A.A. DR. DOMUI JASAIČIUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai — Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos steigėjai poniai Sofijai Jasaitie
nei, dr. Valiūno ir sūnaus dr. Jasaičio šeimom.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija ir 
jos Neto Yorko Klubas

A.A.
ONAI ŠIDLAUSKIENEI

mirus, sūnų Romualdą su šeima nuoširdžiai užjaučia

Algirdas ir Gražina Šimukoniai

gas. Įvesdinimo apeigas atliko 
vysk. Joseph Ruocco, asistuojant 
kun. Vincent Maffei. Klebonui 
Janiūnui vyskupas įteikė bažny
čios raktus ir Šventą Raštą. 
Trumpame žody vyskupas kal
bėjo apie kleboną Janiūną, kurį 
pažįsta labai gerai. Vyskupas 
pažįstąs šios parapijos lietuvius, 
kaip labai gerus žmones. Mišias 
koncelebravo vyskp. Ruocco, 
kunigas John Lamond, O.S.A., 
vikaras iš Šv. Marijos baž
nyčios Lavvrence, ir klebonas Al
binas Janiūnas. Įvesdinimo 
apeigose dalyvavo buv. šios pa
rapijos klebonas prel. Pranciš
kus Juras, prel. Vytautas Balčiū
nas iš Putnamo, Conn., klebenąs 
Vaclovas Martinkus iš Provi- 
dence, R.I., kun. Vaclovas Pau
lauskas ir diakonas Albert Bla- 
zevvitch. Vėliau dar atvyko ku
nigai Miciūnas, MIC, Kontau- 
tas ir Svirskas. Taip pat buvo 
atvykę klebono Janiūno brolis 
Antanas su žmona ir dukra iš 
Brocktono, brolis Jonas su žmo
na iš Norvvoodo, brolis Vytau
tas* iš Cambridge, pusbrolis Va
leika su žmona iš Durnstable, 
Mass. Klebono Janiūno ma
mytė dėl ligos negalėjo atvykti 
ir pasiliko namuose su dukraite 
Kristina, kuri tik ką baigė aukš
tesniąją mokyklą. Klebonui Ja
niūnui ši parapija gerai pažįs
tama, nes jis joj išbuvo vikaru 
net 12 metų. p.ž.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS ŠALIS

SIUNTINYS 1 1977
Labai gera eilutei medžiaga su įaudimu “Ali 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.

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

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

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ................ $80.00
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos ....... 40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas ............................ 27.00
Geresnis nertinis .............................................................. 32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono ........... 3.00
Tights ...................................................................................... 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei ........................................... 24.00
Crimpleno medžiaga suknelei ........  18.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui ..... 30.00
Nailono apatinis ................................................................. 10.00
Nailono marškiniai ........................................................... 11.00
Geresni marškiniai ........................................................... 15.00
Vilnonė skarelė ................................................................... 11.00
Lietsargis telescopic ........................................................ 12.00
Angliška vilnonė labai gera eilutei medžiaga ...... 50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei ............................. 60.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei ............................. 75.00

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS
ruošia New Jersey ir jo apylinkės

LIETUVIŲ DIENĄ 
RADIJO PIKNIKĄ

Liepos 17, sekmadienį, 
naujoj, gražioj vietoj su visais patogumais: 

Estų Tautiniame Parke ir Salėse 
Route 528, Lakevvood—Jackson, N.J.

PROGRAMOJ:
Moterų kvartetas “Vilija,” vad. muz. Liudui Stukui 
Tautinių šokių grupė “Liepsna,” vad. B. Vaičiūnaitei 
Estų šokėjų grupė, kuriai vad. Ferdinand Rikka 
Dariaus-Girėno istorinio skrydžio paroda 
Iškiliosios lietuvaitės konkursas 
Jaunimo sporto rungtynės didžiulėj aikštėj

(Programa vyks 1000 vietų amfiteatre po atviru dangum) 
Pikniko pradžia: 1 vai. popiet. Programa — 4-tą vai. 

Šokiai nuo 5 vai. popiet, grojant Gutauskų liet, orkestrui 
Įėjimas $3.50; studentam ir moksleiviam $2.00 

Vaikams iki 12 metų — nemokamai
Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas 

Prie parko yra didelis sklypas automobiliam pastatyti 
— nemokamai

Šis radijo piknikas — Lietuvių diena — įvyks bet 
kokiam orui esant!

Į šią tradicinę šeimynišką šventę atsilankyti visus kviečia
Direktorius prof. dr. Jokūbas J. Stukas

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 LANE, BROMLEY, KENT 
TEL. 01 739 8734 ENGLAND

baiik- b vmmi
Pastoge puiri both uiags

Fnst, [onuenient.priuate, sofejree!
Thot's uihot BUIlKmCRV-mniiis.
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs___ _

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

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

mas, kad jūsų pinigai Pe,no aukščiausius
procentus, -----

leidžiamus (statymų.
Dėl lengvo taupymo bū- ♦

-- z

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

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

^^Saturday 8 30 AM to 12 Noon

MAIN OFFICE
460 West Broadvvay
South Boston
9 AM to 3 30 PM
Monday thru Fnday
Saturday 10 AM to 1 PM
268-2500
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Pranciškonų spaustuvė atosto
gauja nuo liepos 1 tris savaites. 
Veiks tik Darbininko rinkykla, 
bus atliekami kiti periodiniai į- 
sipareigojimai. Nauji darbai tuo 
metu nepriimami.

Kęstutis Jokubynas, kuris ge
gužės vidury atvyko pas savo 
brolį Hamiltone, Kanadoj, atsi
lankė Liet. Religinėj Šalpoj ir su 
kun. Pugevičium, įstaigos reika
lų vedėju, turėjo ilgesnį pasi
kalbėjimą. Ta pačia proga apžiū
rėjo Kultūros Židinį, aplankė ir 
Darbininko redakciją, susipa
žino suu spaustuve ir aplankė 
A. Galdiko vardo galeriją.

Pranas Vainauskas, miręs bir
želio 18 naktį, buvo pašarvotas 
M. Šalinskienės šermeninėj. 
Birželio 21 vakarą ten įvyko at
sisveikinimas. Po maldų, kurias 
sukalbėjo kun. kleb. P. Rauga
las, ir giesmės “Viešpaties An
gelas” Vliko pirmininkas K. Va
liūnas vadovavo atsisveikinimui. 
Jis velionį atsisveikino Vliko 
vardu, ir, jo pakviesti, žodį tarė 
generalinis Lietuvos konsulas 
A. Simutis, B. Nemickas Laisvės 
komiteto vardu, V. Radziva- 
nas — Lietuvių Bendruomenės, 
St. Lūšys — Krikščionių demo
kratų, tėv. V. Gidžiūnas — pran
ciškonų, A. Masionis — Ateiti
ninkų sendraugių, Zarauskas — 
Lietuvos savanorių. Atsisveiki
nimas baigtas Lietuvos himnu. 
Birželio 22 laidotuvių apeigos 
atliktos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj. Mišias koncelebravo 
kleb. P. Raugalas, kuris pasakė 
ir pamokslą, prel. J. Balkūnas, 
kun. A. Račkauskas, kun. St. 
Raila, kun. J. Čekavičius, tėv. V. 
Gidžiūnas ir tėv. K. Žalalis. Pa
laidotas Cypress Hills kapinėse, 
kur apeigas atliko kun. A. Rač
kauskas. Pabaigoj sugiedota 
giesmė “Marija, Marija”. Po lai
dotuvių Kultūros Židiny buvo 
užkandžiai. Laidotuvėse daly
vavo 50-60 žmonių.

A. a. mirusiam dr. Domui Ja
saičiui, ateitininkų medikų kor
poracijos Gaja vėliavos kūmui, 
garbės filisteriui ir Gajos korpo
racijos New Yorko skyriaus pir
mininkui, atminti New Yorko 
skyriaus nariai suaukojo ateiti
ninkų šalpos fondui 50 dol.

Pavergtų tautų savaitė šiemet 
minima liepos 17, sekmadienį. 
10 vai. bus mišios Šv. Patriko 
katedroj. Po pamaldų bus eina
ma į Centrai parką, kur bus 
bendras susirinkimas su kal
bom.

Pranciškonų spaustuvėj at
spausdinta Petro Montvilos pri
siminimai. Pirma dalis skirta 
prisiminimui kun. Juozo Mont
vilos, kuris nuskendo su Titani- 
co laivu. Antroj daly yra Petro 
Montvilos prisiminimų du 
straipsniai, spausdinti anksčiau 
periodikoj, ir jo paties prisi
minimai iš gyvenimo Amerikoj. 
Knyga gausiai iliustruota senom 
nuotraukom, 112 puslapių. Kny
ga skiriama kun. J. Montvilai 
prisiminti ir Petro Montvilos 90 
metų sukakčiai paminėti.

GAVO STIPENDIJĄ
Julius Veblaitis, gyvenąs 

Union, N.J., iš Vakarų Vokieti
jos švietimo ministerijos gavo 
stipendiją pagilinti vokiečių kal
bos ir literatūros dėstymo meto
diką. Šiais metais buvo skirtos 
25 stipendijos Kanados ir Ame
rikos mokyklose dirbantiem mo
kytojam. Amerikai buvo skirtos 
tik trys stipendijos. Seminarai 
(workshops) vyks liepos mėnesį 
Grummersbache, prie Koelno, 
Theodor Heuss akademijoj. Pa
skaitas skaitys žymūs Vokietijos 
pedagogai.

J. Veblaitis mokytojauja Edi- 
son mokyklų sistemoj ir dar dės
to vokiečių kalbą vokiečių mo
kykloj (Deutsche Sprachschule 
of Centrai New Jersey). Ten šeš
tadieniais mokosi 500 moki
nių. Dvejus metus jis buvo tos 
mokyklos vedėjas. Be to, 8 metus 
jis dirbo Rutgers universitete 
vasaros kursuose, vakarais tebe- 
dėsto American Hoechst tyrimų 
centre Somerville, N.J.

Seminaram pasibaigus, jis ža
da aplankyti Paryžių ir kitas 
Prancūzijos vietas. Į Vokietiją iš
skrenda birželio 29, Amerikon 
grįžta liepos 29.

L.r.s.

Pabaltiečių meno paroda ren
giama spalio 29-30 abiejose Kul
tūros Židinio salėse. Bus ir spe
ciali programa. Kitos organizaci
jos prašomos tą savaitgalį dides
nių parengimų neplanuoti.

Ateitininkų sendraugių sto
vykla Kennebunkporte bus rug
piūčio 14-20. Registruotis tie
siai pranciškonų vasarvietėj.

Vaižganto Kultūros Klubo 
branduolys posėdžiavo birželio 
16 ir birželio 22. Buvo padary
ti veiklos pranešimai, kalbėta 
apie ateities veiklą. Nutarta ru
denį sušaukti klubo bičiulių pla
tesnį pasitarimą, su jais išdis
kutuoti veiklos klausimą ir iš
rinkti pirmininką ir kitus valdy
bos žmones. Kultūrinė veikla 
New Yorke yra gana gyva. Klu
bas per metus tegali surengti 3 
arba 4 popietes. Šiam 1976-77 
sezonui klubui pirmininkavo 
Jonas Rūtenis.

Loretai ir Petrui Vainiam 
prieš mėnesį gimė tračias vaikas
— dukrelė Aldona.

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

Aldona ir Leonas Baltrūnai
iš Melboumo, Australijos, paly
dėti Algio Daukšos, lankėsi Dar
bininko redakcijoj, apžiūrėjo 
spaustuvę ir Kultūros Židinį. Iš 
Australijos jie išvyko gegužės 
22. Buvo sustoję Los Angeles, 
Chicagoj, Toronte, Clevelande, 
Floridoj. Iš New Yorko keliauja į 
Londoną, Paryžių, Stuttgartą, 
Frankfurtą, Hong Kongą, Singa
pūrą ir vėl atgal į Australiją. 
Leonas Baltrūnas buvo žymus 
sportininkas, Lietuvos krepšinio 
rinktinės kapitonas. Jis Ameri
koje lankėsi 1937 su komanda ir 
čia daug kur žaidė. New Yor
ke žaidė Klasčiaus salėj. Kai lan
kėsi Chicagoj, p. Daužvardienė 
jam parodė net nuotraukas iš 
anų laikų, iš rungtynių.

Brocktono jaunimo ansamblis. Sūkurys. Ansamblis liepos 3 šoks Lietuvių dienoj Ken
nebunkporte, Maine. Nuotr. V. Kurapkos

New Yorke veikiančios lietu
vių moterų organizacijos spalio 
23 Kultūros Židiny minės 70 
metų sukaktį nuo pirmojo lietu
vių moterų suvažiavimo, kuris 
įvyko 1907 rugsėjo 23-24 mies

to teatro (vėliau valstybinio teat
ro) patalpose. Susirinkusios N.Y. 
moterų organizacijų atstovės 
birželio 22 K. Židiny aptarė mi
nėjimo programą. Ji bus iš dvie
jų dalių: akademinė dalis su pa
skaita ir Marijos Pečkauskaitės- 
Šatrijos Raganos 100 metų gimi
mo sukakties minėjimas. 1907 
metų moterų suvažiavimas yra 
istorinis įvykis. Nuo tada prasi
dėjo lietuvių moterų organizuo
ta veikla. Ėmė kurtis įvairios 
moterų organizacijos. Nepri
klausomos Lietuvos laikais ta 
moterų veikla dar labiau sukles
tėjo. Tokiu būdu lietuvė moteris 
tapo lietuvybės darbuotoja, pro
fesionalė, kovotoja dėl tautos 
laisvės. Rašytoja Marija Peč- 
kauskaitė-Šatrijos Ragana 1907 
metų suvažiavime skaitė paskai
tą tema “Moters garbės apgyni
mas.” Jos kūriniai ir atskleidžia 
tautinės sąmonės atbudimą lie
tuvių tautoj. Meninėj šio minė
jimo daly bus montažas iš M. 
Pečkauskaitės apysakos “Sena
me dvare.”

Išvyka Į Kennebu nkportą

Brockton, Mass.

Brocktono jaunimo ansamblis 
Sūkurys auga ir bujoja, North 
Junior High School patalpose 
administruojamas M. Subačio. 
Dvi šokėjų grupės mokomos 
energingo šokių vadovo Vytauto 
Bruzgio. Grupės ruošiasi paro
dyti savo darbo vaisius gražioj 
lietuvių pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkport, Maine, š.m. lie
pos 3 ruošiamoj Lietuvių die
noj. Šioj vasarvietėj atostogauja 
ir poilsiauja daugelis lietuvių iš 
Amerikos ir Kanados. Ypač daug 
tautiečių sutraukia Lietuvių die
nos, kai atvyksta specialūs auto
busai iš kaimyninių ir tolimes
nių vietovių.

Šių metų Lietuvių dienoj nu
matyta įdomi programa. Pir

miausia 11 vai. ryto bus auko
jamos koncelebruotos mišios, 
kurių metu giedos Brocktono 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas komp. J. 
Gaidelio. Po pamaldų lietuviš
ki pietūs ir pasižmonėjimas.

4 vai. popiet meninę progra
mą atliks tas pats Brocktono cho
ras ir jaunimo tautinių šokių an
samblis. Sūkurio ansamblio šo
kėjai taip pat atvyks iš Brock
tono.

Bus ir kitokių pramogų jau
niem, mažiem ir dideliem. Iš 
Brocktono ir kitų lietuviškų ko
lonijų organizuojami specialūs 
autobusai.

E. Ribokienė

VVoodhavene parduodamas 
vienos šeimos namas su 3 mie
gamais ir garažu. Tel.: 296-0483.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

ir baigiasi rugsėjo 5. Nuo lie
pos 3 iki 16 ir nuo rugpiūčio 
21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių 
duodama 20% nuolaida. Regist
ruokitės iš anksto. Pranciš-

Aldona ir Leonas Baltrūnai Darbininko redakcijoje

VISI į PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENĄ —
PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE 
1977 liepos 3
11 vai. Iškilmingos koncelebruotos šv. Mišios

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

12 vai. Pietūs
4 vai. Meninė programa:

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

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

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

Po sunkios žiemos, galvo- konai kviečia visus. Informa- 
dami apie vasaros atostogas, cijai adresas: Vasarvietės Ve- 
prisiminkite pranciškonų va- dejas, Franciscan Monas- 
sarvietę Kennebunkporte, Mai- tery, Kennebunkport, Maine 
ne. Sezonas prasideda liepos 2 04046. Tel. 207 967-2011.

SUFFOLKCOUNTY LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
KVIEČIA VISUS Į

METINĮ PIKNIKĄ
ir

“YARD SALE”
liepos 17, sekmadienį, 1 v. popiet 

Liberty Hali patalpose, 
2784 Ocean Avė., Lake Ronkonkoma, N.Y.

(L.I.E. exit 59) tel. 516 588-9770

įėjimas — 2 dol. Vaikam iki 16 metų nemokamai

NAUJI LEIDINIAI 
VAIKUČIAM

Nykštukų mokykla — 3 dol., 
Kalkių 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.

Parduodamas dviejų butų 
gražus, stilingas namas Jamaica 
Hills gerame rajone prie gero 
susisiekimo. Vienas butas lais
vas, galima tuoj užimti. Kreiptis 
į Darbininko redakciją.

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

Th is announcement Is nelther an offer to sali nor a sol icitatlon of an offer to buy any of these securlties 
The offfer is made only by the Offer i ng Circular

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

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETĮ
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

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

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR“ ADRESU:

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

Securlties wlll be offered in statės where the Securlties Laws of such statės have been complied with.
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