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Savaitės 
įvykiai

Atidengia Marso planetos paslaptis

Valst. sekr. Kissingeris pa
reiškė, kad atėjęs laikas Korėjos 
paliaubas pakeisti taikos sutarti
mi; paragino Kiniją ir abi Ko
rėjas pradėti tuo reikalu tartis 
su JAV ir papeikė P. Korėją už 
jos žmogaus teisę pažeidžian
čius veiksmus prieš vyriausy
bės opoziciją.

Tarp prez. Fordo ir Ronald 
Reagan, respublikonų kandidatų 
į prezidentus, vyksta žodinė dvi
kova: kiekvienas jų teigia, kad 
tik jis bus nominuotas partijos 
konvencijoj; nors prez. Fordas ir 
turi nežymią delegatų persvarą, 
bet iki konvencijos, atrodo, ne
surinks magiško delegatų skai
čiaus (1130). Bet kurio jų laimė
jimas priklausys nuo iki šiol 
neapsisprendusių delegatų 
balsų.

Kanada pagaliau pasirašė su
tartį pirkti iš JAV Lockheed Air- 
craft korporacijos už 697 mil. 
dol. 18 lėktuvų medžioti povan
deniniam laivam. Iki šiol Kana
da vis mažindavo gynybos iš
laidas, ir tai kėlė rūpesčio ne 
tik JAV, bet ir NATO valsty
bėm.

Kongresas pakartotinai pri
ėmė viešųjų darbų įstatymą, pa
naikindamas prezidento veto. 
Naujiem darbam sukurti bus iš
leista 3.9 bil. dol.

Uždaras teismas Lenkijoj nu
teisė 13 riaušininkų nuo 3 iki 
10 metų kalėjimo, nors Italijos 
komunistų partija ir buvo pra
šiusi griežtai nebausti.

Britanijos ambasadorius Ai
rijai Christopher T.E. Ewart- 
Biggs ir jo sekretorė buvo už
mušti ir kiti du sužeisti Airijos 
teroristų išsprogdintos minos. 
Airijos organai teroristus me
džioja.

Vietnamas sutiko rugpiūčio 
pradžioj išleisti P. Vietname į- 
strigusius ir evakuacijos metu 
nespėjusius išvykti amerikie
čius su jų šeimomis.

Sov. S-gos pastatydintas 
40,000 tonų lėktuvnešis Kiev at
vyko į Viduržemio jūrą. Laivas 
turi 35 vienviečius lėktuvus ir 
35 malūnsparnius, kurie žymiai 
padidins sovietų oro žvalgybą 
šioj srity.

JAV ir Britanija tyliai sten
giasi įtikinti Rodezijos vyriausy
bę perleisti valdžią juodųjų dau
gumai, pasižadėdamos užtikrin
ti baltųjų turimom nuosavybėm 
finansinę paramą ir nuosavybės 
teises.

Britanija pasitraukė iš pas
kutinės į rytus nuo Suezo ka
nalo turėtos bazės Omano sulta- 
nate.

Respublikonų partijai atrodo, 
kad šen. Walter Mondale parin
kimas viceprezidentu suteikia 
jai didesnių vilčių laimėti rinki
mus.

Užsienio diplomatai vieningai 
sutaria, kad pasauly veikiančius 
teroristus sovietų ginklais ir Li
bijos pinigais aprūpina jos prez. 
pik. Muammar el-Quaddafi.

Andrėj Amalrik, daugiau kaip 
10 metų kovojęs su norinčiais jį 
nutildyti Sov. S-gos organais, 
su žmona Giusel atvyko į Olan
diją, iš kur jie numato lankytis 
ir JAV.

Užsienio reikalų tyrimo insti
tutas teigia, kad komunistai ir 
kiti kraštutiniai kairieji stengiasi 
įtaigoti sąjungininkų ir ypač JAV 
kariuomenės juoduosius ir por- 
torikiečius karius.

JAV pritaria V. Vokietijos pla
nui sušaukti tarptautinę konfe
renciją kovai su terorizmu, lėk
tuvų ir įkaitų grobimais.

Atsistatydinus Peru min. kabi
netui, nauju min. pirm, paskir
tas nuosaikus generolas Guiller- 
mo Arbulu Galliani.
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Praeitą savaitę prasidėjo nauji 
istoriniai laikai — tolimųjų erd
vių kelionės. Liepos 20 Jungti
nių Amerikos Valstybių erdvė
laivis nusileido ant Marso pla
netos ir greitai pradėjo siųsti 
nuotraukas į žemę. Erdvėlaivis 
Vikingas 1 atliko nepaprastą ke
lionę. Iš žemės buvo iššautas 
1975 rugpiūčio 20 ir skrido 
beveik visus metus, kol pasie

kė Marsą. Birželio mėnesį jis 
priskrido prie Marso ir pateko į 
jo orbitą. Buvo numatytas nu
leisti liepos 4, bet pasirodė, 
kad jo nusileidimo vieta labai 
kalnuota. Kol surado kitą vietą, 
praėjo pora savaičių.

Pradžioj buvo atsiųstos juo
da balta nuotraukos. Aplink erd
vėlaivį matomas kokių 9 mylių 
horizontas. Pilna akmenų, ak
menėlių. Spalvotos nuotraukos 
parodo, kad tikrai ta žemė ruda, 
rudi ir akmenys. Dangus nėra 
mėlynas, bet rausvas.

Vaizdai siunčiami iš 210 mi
lijonų mylių atstumo. Kokia čia

Marso planetos žemė. Dešinėje matosi nuleisto erdvėlaivio koja.

PADĖKIME IŠDALINTI 
BROŠIŪRAS

Eucharistinio kongreso metu 
Philadelphijoje norima kuo pla
čiausiai painformuoti apie Lie
tuvos tikinčiųjų padėtį. Atspaus
ta 100,000 brošiūrų —-.Atsišau
kimas į pasaulio sąžinę.

Jos bus dalijamos visur, kur tik 
vyks Eucharistinio kongreso bet 
kokios iškilmės, susirinkimai. 
Reikia išdalyti per septynias 
dienas. Tam darbui reikia nema
žos talkos. Kviečiamas jaunimas 
į šį kilnų darbą Lietuvos labui. 
Visi Philadelphijos, Nevv Jersey, 
New Yorko ir kitų artimesnių 
vietų jaunuoliai prašomi bent 
dalį dienos ar visą dieną paskir
ti šiam darbui — žmonėm da
linti atsišaukimus, kaip Lietu
voje yra persekiojamas tikėji
mas.

Prašom registruotis pas kun. 
Kajetoną Sakalauską, Šv. And
riejaus parapijoje, 1913 Wallace 
St., Philadelphia, Pa. 19130. 
Tel. (215) 765-2322.

Naujasis Ispanijos min. kabi
netas nutarė amnestuoti tuos 

politinius kalinius, kurie ne
naudojo jėgos prieš kitus asme
nis, ir įvykdyti parlamento rin
kimus 1977 m.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt pareiškė, kad bet 
koks JAV7 kariuomenės suma
žinimas Vokietijoj be pasitarimų 
turėtų katastrofinės įtakos pa
saulio jėgų pusiausvyrai.

AFL-CIO darbo unijos vykdo
moji taryba nutarė remti Jimmy 
Carter kandidatūrą į preziden
tus.

Burmos jaunieji karininkai 
bandė įvykdyti perversmą prieš 
jos prez. Ne Win.

Būsim. Portugalijos min. pirm. 
Mario S o are s pareiškė sieksiąs 
aktyvesnio vaidmens Atlanto 
sąjungoj, visiško įsijungimo į 
Europos institucijas, santykių su 
JAV ir Britanija stiprinimo ir 
santykių užmezgimo su Kinija, 
Sov. S-ga ir Izraeliu. 

turi būti technologija, kad iš tiek 
toli nufotografuoja ir persiunčia 
į žemę! Pagal atsiųstas nuo
traukas Pasadena, Calif., sukur
tas ir Marso paviršius ir pastaty
tas erdvėlaivis, kad būtų leng
viau atlikti visus tyrinėjimus.

Erdvėlaivis turi nepaprastai 
didelę laboratoriją, kuri atliks 
įvairiausius tyrimus. Iš erdvėlai
vio išsikiša ranka, kuri pakasa 
žemės ir įtraukia į vidų. Ta ran
ka buvo sugedus, nebeįsitraukė 
į vidų. Liepos 25 vakarą jau 
buvo sutaisyta. Laboratorija iš
tirs Marso sudėtį, ištirs, ar ten 
yra kokia gyvybė.

Prie Marso jau priartėjo ir ant
ras Amerikos erdvėlaivis — Vi- 
king B. Jis buvo iššautas 1975 
rugsėjo 9. Liepos gale turėtų 
pasiekti Marsą. Jį numato nu
leisti šaltesnėje vietoje.

Kai 1942 Kolumbas atrado 
Ameriką, po 35 metų jau Mage
lanas apkeliavo žemės kamuolį, 
Verrazano surado New Yorko 
uostą, ištyrė Narragansett įlanką.

Toks aparatas yra nuleistas į Marso planetą. Tai mokslinė 
laboratorija, kuri tirs Marso planetos sudėtį. Kairėje mato
me ranką, kuri kasa žemę, paskui įtraukia į vidų ir iš- • 
analizuoja. Dešinėje aukštai — radijo antena.

SERGIEJAUS KOVALIOVO TEISMAS
IŠ LKB KRONIKOS NR. 21

(Tęsinys)

Gruodžio 11 rytą S. Kovalio
vas papasakojo apie vakar 
dienos incidentą su liudininkais 
ir reikalavo:

“L Užtikrinti dalyvavimą sa
lėje visų liudininkų, kurie šito 
panorės, ir suteikti man as
menišką galimybę arba per žmo
ną ir kitus liudininkus įsitikin
ti, kad kiti iš tikrųjų nepanorė
jo dalyvauti procese.

2. Užtikrinti dalyvavimą teis
mo salėje A.D. Sacharovui, T.M. 
Velikanovai, A.P. Lavutui, M.N. 
Landai, V7. A. Rekubratiskui, 
J.F. Orlovui ir panorėjusiems 
dalyvauti mano teisme kitiems 
draugams, kuriuos išvardins 
mano žmona ir kiti liudininkai. 
Taip pat su sąlyga: aš privalau 
turėti galimybę paklausti, ar visi 
norintieji yra įleisti.

3. Išnagrinėti teisme klausi

Dabar pažanga daroma daug 
didesniu greičiu. 1957 rusai pa
leido savo Sputniką, 1961 jų 
žmogus apskriejo žemę.

Tada į šį raketų ir erdvėlai
vių amžių įsijungė ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir atliko isto
rinius žygius. 1962 iššovė raketą 
į Venerą — Mariner 2, 1965 
Mariner 4 praskrido pro Marsą 
ir į žemę atsiuntė pirmąsias 
Marso nuotraukas, 1966 į mėnulį 
nuleido pirmą erdvėlaivį Luna9, 
1969 liepos 20 išlipo pirmas 
žmogus mėnulyje — Apollo 11 
misija. 1973 paleista raketa, 
kuri ištrūko iš saulės sistemos. 
1974 Mariner 10 skrido į Merku
rijaus planetą, 1975 Venera 9 
nufotografavo Veneros planetos 
paviršių, 1976 liepos 20 Vikin
gas 1 nusileido į Marsą ir ati
dengė jo paslaptis.

Porą mėnesių komandos cent
rai ir ten susirinkę mokslinin
kai bus labai užsiėmę. Jie išaiš
kins, kas tas Marsas, ar ten yra 
kokia gyvybė.

mą, kuris nefigūruoja bylos me
džiagoje: kaip, nagrinėjant pana
šias bylas, dažnai ir organizuo
tai yra pažeidžiamas teismo vie
šumo principas. Be kitko, šiuo 
tikslu paklausti kaip liudininkus 
visus mano išvardintus asmenis 
ir tuos atvykusius į mano teismą, 
kurių aš dabar nežinau, bet ku
riuos išvardins liudininkai.

4. Suprantama, aš reikalauju 
prijungti šį pareiškimą prie 
bylos medžiagos.

Iš savo pusės aš apgailestauju 
dėl incidento metu pasakytų 
nors ir literatūrinių, bet įžei
džiančių išsireiškimų. Esu pasi
ruošęs atsiprašyti teismo ir visų 
jame dalyvaujančių akivaizdoje 
ir išreikšti savo mintį mažiau 
aštriais žodžiais. Tinkamiausia 
bus tokia redakcija:

Jūsų ciniškai sauvalei turi būti 
pastatyta riba. Aš nenoriu, ne
liksiu tarp žmonių, sąmoningai

(nukelta į 2 psl.)

Praėjusį rudenį Bridgeporte, 
Conn., įsisteigęs koalicinis ko
mitetas žmogaus teisėm Sovietų 
Sąjungoj ginti, kurin įeina ir lie
tuviai, yra taręsis su eile šios 
valstijos kongresmanų ir senato
rium Lowell P. Weicker dėl ga
limybių konkrečiais būdais 
padėti persekiojamiesiem So
vietų S-goj.

Komiteto atstovai liepos 12 
lankėsi pas Connecticut 4-ojo 
distrikto atstovą Stevvart B. Mc 
Kinney. Susidomėjęs jis išklau
sė komiteto pateiktų persekioji
mo pavyzdžių, jų tarpe ir nau- 
jausiojo — apie Lazdijų ir Vei
siejų moksleivius, kurie š.m. va
sario mėn. buvo keletą dienų 
žiauriai tardomi, keletas net iki 
išprotėjimo, po to, kai dalyvavo 
mišiose Vasario 16-osios proga.

Komiteto narys Michael Sha- 
piro raštiškai pristatė tris doku
mentuotus persekiojimo ir įkali
nimo atvejus: lietuvę Nijolę Sa
dūnaitę, žydą Ilya Gleyer ir uk
rainietį Valentin Moroz. Kong- 
resmanas McKinney pasižadėjo 
kreiptis į respublikonų partiją, 
kad ji “adoptuotų” šiuos tris są
žinės kalinius (prisoners of 
conscience) ir rūpintųsi jais kol 
jie bus išleisti į Vakarus.

Serena Levine birželio 22 liu
dijo respublikonų tautinio komi
teto gynybos ir užsienio politi
kos pakomitečiam apie žmogaus

Lietuviškų pamaldų tvarka 
Eucharistiniame kongrese
Philadelphijoj

Sekmadienį, rugpiūčio 1, 
10:30 vai. — Šv. Andriejaus 
par. bažnyčioj, 1913 Wallace St. 
Pagrindinis celebrantas — vysk. 
V. Brizgys, pamokslininkas — 
prel. V. Balčiūnas.

Pirmadienį, rugp. 2, 10:30 
vai. — Šv. Jurgio par. bažn., 
3580 Salmon St. Pagrindinis ce
lebrantas — prel. L. Tulaba, 
pamokslininkas — kun. D. 
Valentis. Išpažinčių klausoma 
prieš mišias.

Antradienį, rugp. 3, 10:30 vai. 
— Šv. Kazimiero par. bažn. 
Koncelebruotos mišios, pa
mokslininkas — prel. L. Tulaba. 
Išpažinčių klausoma prieš 
mišias.

Trečiadienį, rugp. 4, 10:30 
vai. — Šv. Andriejaus par. 
bažn. Koncelebruotos mišios, 
pamokslininkas — tėv. V. 
Gidžiūnas, O.F.M.

Ketvirtadienį, rugp. 5, 10:30 
vai. — Šv. Jurgio par. bažn. 
Koncelebruotos mišios, pamoks
lininkas — prel. J. Balkūnas.

Penktadienį, rugp. 6, 10:30 
vai. — Šv. Kazimiero par. bažn. 
Pagrindinis celebrantas — vysk. 
A. Salatka, pamokslininkas — 

kun. K. Trimakas.
Šeštadienį, rugp. 7, 10:00 vai. 

—Katedroj, 18th St. ir Benjamin 
Franklin Parkway. Pagrindinis 
celebrantas — vysk V. Brizgys, 
pamokslininkas — vysk. A. 
Deksnys. Mišias giedos Čiurlio
nio ansamblis.

Sekmadienį, rugp. 8, 10:30 
vai. — Šv. Andriejaus par. bažn. 
Pagrindinis celebrantas — vysk. 
A. Deksnys, pamokslininkas — 
kun. P. Manelis.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 

PHILADELPHIJOJ

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba, pasinaudodama 
Philadelphijoj tebevykstan- 
čiomis Amerikos 200 metų mi
nėjimo iškilmėmis ir rugpiūčio 
1-8 įvykstančiu Eucharistiniu 
kongresu, pasikvietė iš Cleve- 
lando Čiurlionio ansamblį lietu
vių reprezentacijai.

Didysis Čiurlionio ansamblio 
dainų ir tautinių šokių koncer
tas įvyks rugpiūčio 6, penktadie
nį, 8 v.v., Drexel universiteto 
auditorijoj.

Automobilių pastatymas ne
mokamas, prieš universitetą 
esančioj aptvertoj aikštėj.

Philadelphijoj bilietai §au‘ jų-jg

teisių pažeidimus Sov. S-goj, 
konkrečiai paminėdama ir čia 
suminėtus tris atvejus. Guberna
torius Ray, respublikonų plat
formos komiteto pirmininkas, į 
jos liudijimą kreipė didelį dė
mesį.

Stevvart B. McKinney ir prieš 
jį kontaktuotas senatorius 
Lovvell P. Weicker pasižadėjo į- 
taigoti respublikonų platformos 
komitetą, kad šie komiteto žmo
gaus teisėm Sov. S-goj ginti sie
kiai būtų įtraukti respublikonų 
platformom

a) kad Amerikos valdžia tuoj 
pat peržiūrėtų (reassess) deten- 
tės politiką, turėdama omeny 
visišką Sov. S-gos nesiskaitymą 
su pagrindinėmis savo piliečių 
teisėmis;

b) kad susiaurintų kviečių par
davimą ir pasikeitimą technolo
ginėmis žiniomis, kol Sov. S-ga 
savo piliečiam nesuteiks tikėji
mo, kultūrinės ir emigravimo 
laisvės.

Bridgeporto koalicinį komi
tetą sudaro 9 organizacijos, jų 
tarpe LB apylinkė ir L. vyčių 
141-oji kuopa. Komiteto pirmi
ninkas yra Edvard Kirschner, 
savo laiku buvęs Pax Romana 
pirmininkas, o šiuo metu — 
Bridgeporto diecezijos Sočiai 
Concerns ministerijos pirminin
kas.

Kryžius, kurį lietuvių jauni
mas neš 41-ame tarptauti
nio Eucharistinio kongreso 
parade rugpiūčio 1 Phila
delphijoje. Kongreso lietu
vių komitetui prašant, kry
žių suprojektavo ir padarė 
Jonas Skladaitis. Nuotr. K. 
Čikoto

PASAULIO LIETUVIŲ 
KUNIGŲ SUSIRINKIMAS

Eucharistinio kongreso metu 
Philadelphijoje bus suvažiavę 
lietuvių kunigų iš įvairių pasau
lio kraštų. Jų susirinkimas šau
kiamas rugpiūčio 4, trečiadienį, 
1 v. popiet Šv. Andriejaus lietu
vių parapijoje, 1913 Wallace St., 
Philadelphia, Pa. 19130.

narni visų lietuviškų organizaci
jų valdybose ir Šv. Andriejaus 
parapijos klebonijoj.

Iš tolimesnių vietovių at
vykstą tautiečiai į Eucharistinį 
kongresą, į At-kų Sendraugių 
Sąjungos suvažiavimą ir apskri
tai į Amerikos 200 metų minė
jimo iškilmes dėl bilietų rezer
vacijų gali kreiptis į Aušrą 
Zerr, 708 Custis Road, Glenside, 
Pa. 19038, telefonas (215) 886- 
5849. Taip pat jie gali kreiptis 
į savo vietovių LB apylinkės val
dybas, kurios savo ruožtu kon
taktuos krašto valdybą dėl bilie
tų rezervacijų ir kitų informaci-
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Lietuvių dienoje Putnamo seselių sodyboje liepos 2'5 kalba Lietuvių dienoje Putnamo seselių vienuolyno sodyboje lie-
Connecticuto gubernatorė Ella Grasso. Nuotr. L. Tamošaičio pos 25 kalba vysk. D.P. Reilly. Dešinėje — vienuolyno vy

resnioji seselė Margarita. Nuotr. L. Tamošaičio

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas Išsiunti
mas, specialus Įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
Įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 Iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

NEVV YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

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

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.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

SERGIEJAUS KOVALIOVO TEISMAS

(atkelta iš 1 psl.)

laužančių įstatymus arba tam pa
dedančių. Suprantama, aš suvo
kiu, kad atsiprašymas nepanaiki
na baudžiamosios atsakomybės 
už įžeidimą. Tuo atveju, jei ma
no kuklūs, nepadauginti reikala
vimai nebus patenkinti, aš iki 
teismo galo nepertrauksiu bado 
streiko, o taip pat, suprantama, 
daugiau negrįšiu į teismą.

Jei teismas taip lengvai apsi
eina be advokato, tai taip pat 
lengvai užbaigs bylą ir be tei
siamojo.

Aš galiu pridėti tik tai: būsiu 
labai įskaudintas, jei mano rei
kalavimai nebus išpildyti, ir dėl 
to, kad buvau pasirengęs pateik
ti teismui svarbius savo nekaltu
mo įrodymus, nė kiek nesitikė
damas, tarp kitko, teisingo 
sprendimo. Tai štai, aš būsiu į- 
skaudintas, jei, neišpildžius ma
no reikalavimų, aš neturėsiu to
kios galimybės. Bet ką pada
ryti!?”

Teisėjas pranešė, kad liudi
ninkai, kurie šiandien atvyko ir 
prašėsi įleidžiami į teismo salę, 
yra čia. Kiti išvažiavo namo. 
Klausimas dėl dalyvavimo salėje

kitų asmenų — ne procesinis 
ir paliktas spręsti teismo komen
dantui. Teisminė kolegiją teisia
mojo Kovaliovo prašymą, iš
reikštą jo pareiškime, atmetė.

S. Kovaliovas primygtinai tei
gė, kad viešumo principas yra 
procesinis principas ir rėmima
sis teismo komendantu neturi 
pagrindo. Jis reikalavo išpildyti 
visus jo reikalavimus arba tuč
tuojau išvesti jį iš salės. Kon
vojui jį išvedant Kovaliovas, 
kreipdamasis į pirmame suole 
sėdėjusius liudytojus, pasakė: 
“Mano visa meilė jums ir tiems, 
kurie už durų ir Maskvoje! Karš
ti sveikinimai Andriejui Dimit- 
rijevičiui!”

Po pasitarimo teisminė kole
gija nusprendė Kovaliovą iš teis
mo pašalinti, o bylos nagrinėji
mą tęsti be jo.

Teismas pradėjo tirti įrody
mus. Skaitomos tarnybinės S. 
Kovaliovo charakteristikos iš 
universiteto, kur jis dirbo iki 
1969 ir iš Maskvos žuvi-vaiso- 
melioracinės bandymo stoties 
(1970-1974). Charakteristikose 
kalbama apie gautus jo moksli
nius rezultatus.

Teisėjas išvardino dokumen
tus: pareiškimus ir laiškus, pa
rašytus Kovaliovo; Jakiro ir 
Krasino bylos protokolus, kur 
pasakyta, kad į sudarytos inicia
tyvinės grupės sudėtį, kartu su 
kitais asmenimis, įėjęs Kovalio
vas; atvirą laišką, kuriame išdės
tyti iniciatyvinės grupės tikslai 
ir uždaviniai; kreipimąsi į psi
chiatrų 5-ąjį kongresą, kur nuro
doma, kad pas mus medicina pa
naudojama represavimo tikslam;

kratos metu paimtų dokumentų 
peržiūros protokolus, tarp jų — 
įvairius laiškus ir medžiagą iš 
alinimo vietų, medžiagą apie 
areštus ir teisminius procesus, 
nuteistųjų sąrašus, laiš
kus iš lagerių; “Einamų
jų įvykių kronikos” ir “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” leidinius; įvairią me
džiagą apie Gruzijos Pravoslavų 
Bažnyčios padėtį;

(Bus daugiau)

Balfo pirmininkė apie Bražinskus

ATVIRAS LAIŠKAS
Jei vienas asmuo ko nors ne

žino, tai jo reikalas, bet jei ne
žinojimas pasireiškia knygoj, tai 
virsta visuomenės klaidinimu.

Neseniai išspausdintoj Pr. 
Dovydaičio monografijoj pa
stebėjau vieno skyrelio antraš
tę — “Degučių suvažiavimo le
genda”. Ta “legenda” buvo la
bai reali.

Mano brolis Eliziejus, Mask
vos universiteto medicinos fa
kulteto studentas, Maskvos lie
tuvių katalikų studentų Rūtos 
draugijos pirmininkas, parvažia
vęs vasaros atostogų į Degu
čius, Marijampolės priemiesty 
1910 sukvietė savo draugus stu
dentus ir vyresniųjų klasių 
veiklesnius moksleivius pasi
tarti apie suorganizavimą liet, 
kat. moksleivių ir studentų į 
vieną bendrą organizaciją. Tame 
suvažiavime dalyvavau ir aš, jau 
baigusi gimnaziją ir besiruošian
ti mokytojos pareigoms. Dalyvių 
skaičius buvo nemažas. Visi ne
galėjo sutilpti darbo kambary, 
dalis turėjo pasilikti prieškam
bary ir pro atviras duris sekti 
pasitarimų eigą.

Suvažiavimas buvo slaptas, ir 
nepasiliko popierinės doku
mentacijos, nes po Rusijos re
voliucijos atėjo reakciniai laikai. 
Einant į susirinkimą, reikėjo 
dairytis, ar neseka rusų žanda
ras, o be to, Draugelių namelis 
nebuvo saugi vieta.

Jau 1908 Marijampolės gim
nazistai leido šapirografuotą 
slaptą laikraštuką — Mokslei
vių Draugą. Brolis Eliziejus ra
šinėjo į jZ Prasidėjo kratos, tar
dymai, suėmimai ir kalinimai. 
V eną dieną, man esant vienai 
namuose, pasirodė rusų žan
darai. Jie ieškojo gimnazisto E. 
Draugelio. Laimei, dieną prieš 
tai vienas jo draugų įspėjo apie

kratas ir areštus. Brolis, paėmęs 
iš savo stalčiaus turimą revol
verį ir proklamacijų pluoštą, iš
vyko į kaimą. Žandarai, padarę 
smulkią kratą, paėmė lietuviškų 
knygų, surastus raštus ir laiškus.

Tokį patyrimą turint, negi 
darysi užrašus nelegaliam susi
rinkimui. 1910 suvažiavimas lai
mingai praėjo. Jo dalyviai, išsi
skirstę po savo vietoves, tuojau^ 
pradėjo organizuoti slaptas 
moksleivių kuopeles: Marijam
polėj — V. Endziulaitis, Kąuni- 
joj — K. Bizauskas ir kiti. Ed. 
Turausko liudijimu (P.D. mo- 
nogr., 336 psl.): “Darbas ėjo tiek 
sparčiai, kad jau birželio mėn. 
1911 m. Kaune kun. A. Dam
brausko bute susirinko kelias
dešimt kuopų atstovų į I-ją vi
suotiną Ateitininkų Konferen
ciją. Šioje Konferencijoje buvo 
svarstomi pirmukart organizaci
jos įstatai.” Taigi ne Degučiuo
se . . .(Red.)

Neteko girdėti, kad kas teig
tų, kad 1910 buvo Degučiuose 
ar kur kitur svarstyti ateitinin
kų įstatai, nes ateitininkų var
das atsirado tik 1911.

Net Louvaino Studentų Są
junga, kuriai redakcija pašventė , 
skyrelį 333 psl., pavadinta tik 
“ateitininkų pradininkais”. Ta 
sąjunga rašė laiškus į Petrapilį, 
Friburgą, Romą ir Krokuvą, ra
gindama organizuoti lietuvius 
katalikus studentus.

Priežodis sako: kas nedirba, 
tas neklysta.

Todėl ir šios monografijos 
pasirodymą sveikinu: ji duoda 
daug medžiagos apie didijį atei
tininkų ideologą prof. P. Dovy
daitį. Tik ją įsigiję turėtų pakeis
ti 336 psl. Žodį “legenda” į 
“istorinis faktas”.

Magdalena Draugelytė-
Galdikienė

AP ir Reuterio žinių agentūros 
yra įvairiai pranešusios apie įvy
kį, tačiau, neturėdamos pilnai 
faktų, darė daug spėliojimų. 
Suprantu, kad ir mūsų spauda 
kartojo žinias, skelbiamas sensa
cijų ieškančių pasaulinių žinių 
agentūrų.
? Amerikos valstybės departa- 

Š. m. diepos 11, po sunkių, / mentas, padaręs santūrų prane
šimą, atsisakė Bražinskų reikalą 
toliau komentuoti.

Dabar kreipiuosi į spaudą ir 
prašau susilaikyti nuo rašymo 
apie Bražinskus iki to laiko, 
kol jie atsiras saugioj vietoj 
ir bus globojami jų gyvenamo 
krašto valdžios.

Mes visi trys ir tie, kurie šiuo 
metu suteikė jiems prieglobstį, 
esam dideliame pavojuje. Mum 
teks keliauti toliau, o piktos ran
kos • tyko ne tik mus sulaikyti, 
bet dar rimčiau pakenkti.

Prašau suprasti pavojų ir ne
pakenkti mum. Jūs žinot, kad 
šiandien beveik visas pasaulis 
yra nusistatęs prieš juos dėl ne
laimingų įvykių. Tarptautinės 
teisės jų neapsaugoja, jų neap
gins ir nelaimėj neišgelbės, o 
įvairių kraštų vyriausybės atsisa
ko juos įsileisti. Tolimesnis vie
šas kalbėjimas ar rašymas ieš
kant sensacijų gali atnešti mum 
pražūtį.

Tikimės, kad netrukus bus 
galima pranešti plačiau, išsa
miau ir žinios bus geros.

Marija Rudienė 
Balfo pirmininkė

Praeity, Balfo prašoma, lietu
vių spauda gražiai kooperavo 
ir susilaikė nuo Bražinskų rei
kalo platesnių aprašymų tiei 
jiem kenksmingos reklamos. ;

Šiuo metu taip pat dar nega
lima apie juos pateikti pilnų ži
nių, tačiau norėčiau padaryti šį 
pranešimą.

įtemptų.ir ilgų,:dvi savaites už
sitęsusių, pasitarimų tarp Ame
rikos ir Turkijos vyriausybiią, 
pasisekė Bražinskus išvežti iš 
Turkijos į kitą kraštą.

Įtampa prasidėjo, kai birželio 
gale Bražinskai pabėgo iš val
džios apsaugoj esančios stovyk
los Yozgate, Turkijoj. Dieną po 
jų pabėgimo, birželio 24, Ameri
kos ambasadorius Turkijoj pri
nešė man apie krizę, iškilusią 
ryšium su jų pabėgimu. Po to, 
dvi dienas praleidau nuolatinia
me, artimam ryšy su Amerikos 
valdžios atstovais ir Turkijos vy
riausybe.

Kadangi padėtis buvo nepa
prastai rimta ir pavojinga, buvau 
įpareigota laikytis taip, kad apie 
įvykį su niekuo nebūtų kalbama 
įr apie vykstančius pasitarimus 
nebūtų niekam pranešta, nes 
buvo paliestos trijų valstybių vy
riausybės. Reikalas buvo rimtes
nis ir pavojingesnis, negu kas 
galėtų įsivaizduoti. Jei tuo metu 
būtų buvę galima viešai žinias 
skelbti, aš būčiau jas pranešus 
su džiaugsmu.

Žinau, kad New York Times,

LIETUVA LANKOMA SU 
UNION TOURS

VADOVAUJA KELIONĖM Į RYTŲ EUROPĄ 
NUO 1931

Užsisakykite dabar vienos savaitės rudens 
kel ionėm — 1 naktis Maskvoj — 5 naktys Vilniuj— 

1 naktis Kopenhagoj

Rugsėjo 19 — $780.00, Spalio 3 — $742.00 
(Lėktuvų kainos valdžios gali būti pakeistos)

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET

NEVV YORK, N.Y. 10016
(212) 679-7878

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir paprastus, 
pilnas patarnavimas įdedanF 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.).

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.

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

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

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y.' 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir Įsiti
kinsite!

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai.Įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės if fir
mų autentiškus katąlogus 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.

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.

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 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

.................................... .... r

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu apianku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusk Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz. už..........dol.
Persiuntimas................

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Eucharistinis kongresas

JAV 200 metų nepriklausomy
bės sukakties proga įvyksta tarp
tautinis Eucharistinis kongresas 
pačioje Amerikoje, Philadelphi
jos mieste, kur buvo pasirašy
tas nepriklausomybės paskelbi
mas. Tai bus 41-mas tarptauti
nis kongresas, Amerikoje — ant
ras (pirmas buvo Chicagoje 1926 
metais). , (

Kai šie tarptautiniai Eucharis
tiniai kongresai buvo nepriklau
somos Lietuvos laikais, iš Lietu
vos vykdavo ekskursijos, delega
cijos, bet didesnio lietuvių telki
nio nebuvo. Pati kongreso idėia 
dar buvo nauja, nebuvo ir pla
čiai prigijus, o Lietuvoje maža 
tebuvo noro keliauti.

Po II-ojo pasaulinio karo, 
kai buvo atgaivinti Eucharisti
niai kongresai, iš pačios Lietu
vos jau negalėjo niekas daly
vauti. Kraštas buvo pavergtas, 
specialiai buvo persekiojama ir 
varžoma religija. Tada kong
resuose ėmė dalyvauti jau iš' 
krašto iščmigravę lietuviai. Pa
stoviai į kongresus vyko Ameri
kos lietuvių grupė, įsijungdavo 
ir to krašto lietuyiai. Kai buvo 
kongresas Miunchene, labai 
uoliai dalyvavo Vokietijos lietu
viai, P. Amerikoje — tų kraštų 
lietuviai, Australijoje — Aust
ralijos lietuviai.

_ Visuose kongresuose buvo 
primenama Lietuva. Buvo ir pa
informuojama, kas nutiko Lietu
vos kraštą, drauge ir buvo at
stovaujama Lietuvai bendruose 
kongreso darbuose, maldose, 
parodose ir t.t.

Šių metų kongresas vyksta 
krašte, kur lietuvių gyvena dau
giausia. Tai bus bene didžiau
sias lietuvių pasirodymas. Lie
tuviai sudarė net plačią kongre
so programą su paskaitom, pa
mokslais, suvažiavimais, susi
rinkimais. Visa tai reikia vertin
ti teigiamai. Didžiosios kong
reso minios turės progos pajusti, 

kad ir lietuviai yra, kad jie turi 
savo programą.

Lietuviai rengėjai suprato 
kongreso tarptautinę reikšmę; 
suprato, kad čia yra geriausia 
proga kalbėti į pasaulio sąžinę 
apie religijos padėtį Lietuvoje. 
Yra išleidę 100,000 egz. brošiū
rą — Atsišaukimą į pasaulio są
žinę. Tame atsišaukime išdėsty
ta^ kas yra nutikę pavergtoje Lie
tuvoje, kaip ten žmonės yra per
sekiojami ir kaip jie su dideliu 
ištvermingumu gina savo tikėji
mą.

Šį brošiūra bus paskleista vi
sur. Ji bus dalijama prie kiek
vieno įėjimo, kur vyks didieji 
kongreso įvykiai. Tai bus kon
kretus darbas pavergtos tėvynės 
labui. Bus visiem priminta, kad 
ir šiais moderniais bei pa
žangiais laikais dar yra tokios 
priespaudos ir persekiojimai.

Lietuviai išnaudojo ir kitai 
progai šį žmonių telkinį. Pasi
kvietė Čiurlionio ansamblį. Jis 
giedos Šv. Petro ir Pauliaus ka
tedroje, atliks programą ir lietu
viam. Tai tikrai nuskambės ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir visame 
kongrese.

Bene svarbiausia bus. didžioji 
procesija, lietuvių jaunimas neš 
kryžių. (Kryžiaus nuotrauka 
pirmame puslapy.) Ir koks tai 
bus įspūdis! Jaunimas, kuris čia 
kaltinamas idealizmo ir pasiau
kojimo stoka, viešai neš didelį 
medžio kryžių, tuo .pareikšda
mas lietuvių tautos pagarbą ir 
meilę kryžiui. Drauge tai sim
bolizuos ir pačią Lietuvą. Tos 
nukryžiuotos Lietuvos simbolį 
neš jaunieji ir visiem primins, 
kad Lietuvoje yra naikinamas ir 
deginamas kryžius.

Kongresas davė progos plačiai 
prisiminti Lietuvą, jos padėtį, 
atkreipti į ją visų dėmesį. Ir 
tai gerai. Tegu jis sukelia ir 
didesnį idealistinį sąjūdį mūsų 
tarpe, tegu pagilina mūsų religi
nį gyvenimą.

JtosrCJis: kaip atrodo iš kitos pusės
Azijos mases. Tada apsupsim 
Jungtines Valstybes — pasku
tinę kapitalizmo tvirtovę. Mum 
nereikės atakuoti Jungtinių 
Valstybių — jos, kaip pernokęs 
vaisius, pačios nukris į mūsų 
rankas.”.

Dabar pažiūrėkim, kiek pagal 
šį planą nužygiuota pirmyn. 
Rytų Europa ir Azija krito. Ame
rikoj štai turim Kubą, 90 mylių 
nuo Key West, Fla. (žmonės 
važiuoja toliau į savo vasarvie
tes), Panamą dabar valdo kairy
sis diktatorius Omar Torrijos, 
jau įsileidęs Kubos kariuomenės 
dalinius. Meksikoj, Californijos 
pašonėj, vykdomos komunisti
nės reformos. Kuba traukia ka
riuomenę į antikomunistinės Či
lės pasienį per kairiesiem palan
kią Peru. Komunizmas, kaip tos 
Maironio jaunos dienos, neina 
žingsniais bet risčia, ir su kiek
viena sugaišta diena darosi sun
kiau jam užbėgti už akių.

Panama
1903 metų sutartim Panamos 

kanalas ir aptinki nė -žemė (10 
mylių), vadinama kanalo zona, 
buvo nupirkta nuo Panamos. Že
mė ir kanalo statyba tais lai
kais Jungtinėm .Valstybėm atsi
ėjo $387 milijonus. 1907* pirki-

Šv. Petro ir Pauliaus katedra Philadelphijoje

ROMUALDA 
ŠIDLAUSKIENĖ

mo dokumentai buvo išstudi
juoti JAV vyriausio teismo (Sup- 
reme Court); pripažinta, kad ka
nalas ir kanalo zona yra teisėta 
JAV nuosavybė. JAV kanalą pa
statė ir jį išlaikė 62 metus.

Prieš 10-12 metų Panama už
simanė, kad JAV kanalą ir kana
lo zoną atiduotų Panamai ir iš
sikraustytų. Tipiškas raudonųjų 
įžūlumas! Jie net nepasiūlė iš 
mandagumo kanalą kokiu nors 
būdu atpirkti iš JAV, bet 
stačiai reikalauja, kad jiem būtų 
atiduotas. Jei neatiduosim, pa
namiečiai kels riaušes, de
monstracijas — atseit, tryps ko
jom ir šauks!

Derybos dėl kanalo atidavimo 
prasidėjo prezidento Johnsono 
administracijos metu. Jos tebesi
tęsia. Pritariantieji kanalo ati
davimui sako, kad 1903 sutartis 
yra sena; ji nepajėgianti įrodyti, 
kad kanalas priklauso JAV. Jie 
remiasi 1939 draugiškumo sutar
tim tarp JAV ir Panamos.

Kongresmanas Gene Snyder 
(R.-Ky.) pateikia 1959 gegužės 
12 aplinkraštį, . rašytą kanalo 
zonos gubernatoriaus atstovų rū

mų prekybos laivyno ir žuvinin
kystės komiteto pirmininkui 
(House Merchant Marine and 
Fisheries Committee), kuriame 
gubernatorius nagrinėjo 1903 
sutartį ir visas vėlesnes tos su
tarties revizijas ir priėjo išvadą, 
jog kanalas yra JAV nuosavybė. 
Kanalas niekados nebuvo nuo
mojamas, bet nupirktas ir pa
statytas JAV, iš žmonių, mokes
čių keliu, surinktais pinigais. 
Kongresmanas Snyder pastebė
jo, kad 1939 draugiškumo sutar
tis ne silpnina bet stiprina 1903 
sutartį ir JAV nuosavybės teises, 
duodama Jungtinėm Valstybėm 
daugiau teisių įsigyti žemės už 
kanalo zonos ribų, Panamos res
publikoj. Dėl to ir Ronald Rea
gan taip stipriai pasisako prieš 
kanalo atidavimą.

Omar Torrijos
Reikėtų paklausti, kas kanalą 

valdytų, į kieno rankas jis pa
kliūtų, jei JAV kanalą atiduotų 
Panamai. Senas priežodis sako: 
“Pasakyk, kas tavo draugas, pa
sakysiu kas tu”. Kas yra dabar
tinis Panamos diktatorius?

1968 spalio 11 nežymus Guar- 
dia Nacional karininkas su sau
jele pasekėjų nuvertė ką tik 
žmonių išrinktą prezidentą Ar- 
nulfo Arias ir perėmė Panamos 
valdžią į savo rankas. Diktato
rius Torrijos pirmiausia išėjo 
viešumon pasirodydamas stu
dentų tarpe, demonstracijose 
prieš JAV. Vėliau mes jį randam 
Guardia Nacional eilėse.

National Spotlight, 300 Inde- 
pendence Avė. S.E., VVashing
ton, D.C. 20003, praneša, kad 
Torrijos drauge su savo svainiu 
slaptai įsirašė į didžiausią mark
sistų partiją “The Peoples 
Party”, kuriai tuo laiku vadova
vo Escobar Bethancourt. Šiuo 
metu Bethancourt yra nacionali
nio universiteto rektorium, ar
timiausiu Torrijos patarėju ir vy
riausiu Panamos pasiuntiniu pa
sitarimuose dėl kanalo atida
vimo.

Iš JAV pusės derybom dėl šios 
sutarties vadovauja Ellsworth 
Bunker. Dėl kanalo atidavimo 
pradėta tartis 1964, po studentų 
riaušių Panamoj.

Philip Harman, Panamos fun-.’ 
datoriaus Jose A. Arango gimi
naitis, pareiškė, jog Torrijos 
valdžia panaikino visas politines 
partijas, išskyrus komunistų par
tiją; uždarė tautos išrinktą kong
resą ir cenzūruoja visas komuni
kacijos priemones. Tai mum 
daug pasako apie Torrijos.

Nors United Press Interna- 
tional paskelbė pasauliui, kad 
apie 3000 Kubos karių buvo pa

siųsta į Panamą, maža apie tai 
buvo girdima šiame krašte. 
Kongr. Snyder pareiškė, jog Tor
rijos jokiu būdu neįstengs ap
ginti kanalo Kubos užpuolimo 
atveju. O gal ir nenorėtų jo gin
ti. Torrijos su Castro pasikei
tė vizitais; kas žino, kas tarp jų 
buvo sutarta.

Kongresas susirūpinęs
Susipratę amerikiečiai, maty

dami gresiantį pavojų savo tėvy
nei ir likusiapr laisvam pasau
liui, perspėja tautą, tačiau nie
kas jų neklauso. O spauda ir te
levizija jų perspėjimus nutyli, 
kimšdama į mūsų galvas viso
kius sensacijų pilnus niekus.

— 1976 balandžio 14 kongr. 
Larry McDonald (R.-Ga.) kalbė
jo atstovų rūmuose apie padėtį 
Meksikoj. Jis pranešė, kad 
Meksikoj vyksta privačių žemių 
kolektyvinimas, ūkininkam 
peršami sovietinio stiliaus 
kolektyviniai ūkiai, pravedami 
komunistų paruošti įstatymai. 
Š. m. gegužės 5 kongr. McDo
nald pasiuntė prezidentui 
Fordui tokio pat turinio laišką, 
kurį pasirašė 19 kongresmanų.

— 1976 gegužės 6 kongr. 
Stephen Symms (R.-Idaho) per
spėjo, kad Meksikoj žemė atima
ma iš žmonių naudojant “gueril- 
la tactics”. Toliau jis pastebė
jo, kad kairieji iš Čilės yra in
filtravę aukštas vietas Meksi
koj ir dirba kaip “patarėjai”; 
tai gali privesti prie dar vieno 
komunistinio perversmo Vakarų 
hemisferoj.

— Kongr. Philip M. Crane 
^(R.-Ill.) pasiūlė, kad kongresas 

* reikalautų administraciją pasa
kyti tiesą dėl Kubos kariuome
nės Panamoj.

— 1975 rugpiūčio 27 šen. 
Jessie Helms (R.-N.C.) pareiškė, 
kad 2000-3000 Kubos karių buvo 
pasiųsta į Peru, kurią taip pat 
valdo kairieji. Be to, jis perspė
jo kongresą, kad kanalo atidavi
mas labai susilpnins JAV strate
giškai ir ekonomiškai, kadangi 
70% viso kanalo judėjimo prasi
deda ar užsibaigia Amerikos 
uostuose.

— Kongr. Gene Snyder (R.- 
Ky.) viešai paskelbė ambasado
riaus Ellsworth Bunker apklau- 

‘ sinėjimą 1976 balandžio 8 Pana
mos kanalo pakomitety. Šio ap
klausinėjimo metu paaiškėjo, 
kad valstybės departamentas 
gavo eilę potvarkių iš aukštes
nių sluoksnių su tiesioginiais 
paliepimais atiduoti kanalą ir 
kanalo zoną Panamai. Šis pako
mitetis (Panama Canal Subcom- 
mittee of the House Merchant

(nukelta į 4 psl.)

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Iš dumblių išsirutuliojusi gy
vūninės gyvybės žemiausia 
forma — ameba.

Iš amebų kilę bestuburiai gy
viai, iš pastarųjų — stuburiniai 
gyviai.

Iš stuburinių gyvių išsivys
čiusios žuvys.

Įš žuvų atsiradusios amfibi
jos, iš amfibijų — ropliai: 
vieni jų virtę paukščiais, 
o kiti — žinduoliais.

Žinduolių gyvulių evoliucijo
je atsiradę du keturkojai, skir
tingi gyvuliai, kilę prieš 25 mi
lijonus ar daug daugiau metų.

Tie keturkojai esą hominoi- 
dai — panašūs į žmogų (nors 
tikrasis tų keturkojų vardas ir 
šiandieną nesąs aiškus, — T.Ž.).

Hominoidai savo evoliucijoje 
pasidalinę į dvi pagrindines at
šakas: ppngidus arba beždžio
nes ir į hominidus. (6)

Ne iš pongidų, bet iš h o m i - 
n i d ų, esančių tokios pasakiš
kos apimties, išsivystęs beždžio
nių protėvis — pliopitekas (bu

vęs beždžionių protėvis — pro- 
pliopitekas negaliojus nuo 
1923 metų,—T.Ž.).

Po pliopiteko pirmąją vietą 
evoliucijoj užimąs prokonsulas 
— šimpanzės, o gal ir gorilos 
pirmtakas.

Prokonsulo pryšaky klu- 
bunduoja štai kokie “pitekai” — 
beždžionės: driopitekas,
orepitekas (artimas pitekantro
pui), ramapitekas (šis kai kurių 
evoliucionistų manymu esąs se
niausias žmogaus protėvis tam 
tikros “žmogėjimo” linijos kryp
timi, T.Ž.).

Ramapiteko pryšaky — dvi 
dar labiau “žmogėjančios” bež
džionės: australopitekas — afri
kiečių kilmės pirmasis homini
das (“Australopithecus affica- 
nus”), stiprus gremėzdas austra
lopitekas (“Australopithecus 
robustus”) ir sužmogintos iš
vaizdos australopitekas (Ad- 
vanced Australopithecus”).

Po sužmogintos išvaizdos 
australopiteko jau eina bevardis 

žmogėnas, užimąs lyg ir tarpinę 
evoliucinę padėtį tarp pastarojo 
australopiteko (“Advanced 
Australopithecus”) ir tiesiai žen
giančiojo žmogaus tipo (“Homo 
erectus”).

To bevardžio žmogėno pry
šaky — tiesiai žengiančiojo žmo
gaus tipas (“Homo erectus”), iš
mintingojo žmogaus ankstyvasis 
tipas (“Early Homo Sapiens”) 
ir iš Javos kilęs išmintingojo 
žmogaus tipas (“Solo Man”).

Po tų trijų tipų drąsiai žengia 
trys beždžioniškų bruožų žmo
nės: Rodezijos rasės žmogus 
Neandertalietis žmogus ir Kro
manjono rasės žmogus. Ir galų 
gale dumblių kilmės evoliucinis 
madingumas pasiekia savo aukš-

Evoliucionistų avangardui 
besišypsanti šimpanzė, po
puliarėjanti jų kandidatė 
žmogaus kilmei aiškinti.

čiausią viršūnę. Pasirodo atletiš
kos figūros šiuolaikinis žmogus 
(“Homo sapiens”).

Tai naujausios versijos, saky
kim, evoliucija, pradedant tam 
tikrais — seniausios kilmės 
dumbliais ir baigiant šiuolaiki
niu žmogumi. Toji evoliucija, 
iš esmės — ta pati evoliucinė 
transformacija (senoviškai vadi
nama “nuo amebos iki žmo
gaus evoliucija”), paskelbta nau
jausioje evoliucinių knygų seri
joj, plačiausiai išreklamuotoj 
ypač angliškai kalbančiame pa
sauly.

Tų evoliucinių knygų serijos 
leidėjai vadinasi The Editors of 
TIME-LIFE BOOKS, kurių 
pats žymiausias autoritetas yra 
Richard E. Leakey, garsiojo 
antropologo ir dar garsesnio 
evoliucionisto Dr. L.S.B. Lea
key (mirė 1972.X.l), sūnus su 
savo žmona Meave Leakey, pasi
žymėjusia kaukuolių rekon
strukcijomis, t.y. jų autentišku 
“atkūrimu”.

Tų naujausių evoliucinių kny
gų serijoj centrinę vietą užima 
knyga Ankstyvasis žmogus — 
E ARLYM AN :8,5coliopločio,l 1 
colių ilgio; 192 puslapiai, 
daugiau kaip 200 iliustracijų 
(nuotraukos, piešiniai, brė
žiniai, diagramos), kurių daugu
ma yra spalvotos. Dalykų rody
klė, rinktinė evoliucinė biblio
grafija ir t.t. Tos knygos Anks
tyvasis žmogus toli gražu neuž
tenka, norint žinoti, ko iš tikrų
jų siekė ir siekia evoliucionis

tų avangardas; kas iš tikrųjų yra 
evoliucinis madingumas ir ta 
aukščiau pateikta vadinamoji 
evoliucija, prasidedanti ne ame
ba, bet tam tikrais, kaip minė
ta, dumbliais. Tam tikslui ir iš
leista ne tik Ankstyvasis žmogus, 
bet ir Augalai, Žuvys, Ropliai, 
Paukščiai, Vabzdžiai ir t.t.

Anot labai gerai žinomų vadi
namosios evoliucijos kritikų, 
visa ta minėta knygų serija yra 
savęs ir kitų apgaudinėjimas, 
žinomas nuo Anaksimandro lai
kų iki šių dienų. Tas pats pasa
kytina ir apie dumblių kilmės 
evoliucinį madingumą, turint 
minty štai kokį labai svarbų evo
liucinį stambų, liuksusiniai iš
leistą, sakykime, veikalą: Cleve
land P. Hickman ir Cleveland 
P. Hickman, Jr., — BIOLOGY 
OF ANIMALS, 1972, kuriame 
tariamajai evoliucijai yra pašvęs
ti šie puslapiai: 312-322, 325- 
347. Toliau: Teilhardas ir trys 
tomai Suvažiavimo Darbų, iš
leistų Danvino Rūšių kilmės 
šimtmetinę sukaktį minint, — tai 
Sol Tax, Editor: EVOLUTION 
AFTER DARWIN, Chicago, 
University Press of Chicago, 
1960 (to Suvažiavimo Darbų 
santrumpą šiame straipsnyje 
vartosime tokią: EVD, nurodant 
tam tikrą tomą). Dabar jau ga
lime grįžti prie dumblių kilmės 
evoliucinio madingumo svarsty
mo kritiniu požiūriu.

(Bus daugiau)

(6) Hominidai (lot. “homo”— 
žmogus ir gr. “eidos” — pa
vidalas) — tai, pasak evoliucio
nistų, primatų būrio šeima, api
manti “iškastinį žmogų” ir šiuo
laikinį žmogų. Hominidam pri
klauso štai kokie geriausiai ži
nomi “žmonės”: pitekantropas 
ir sinantropas; abu yra “iškasti
nės beždžionės”, Ir viskas! Bež
džiones reikia vadinti jų tikruo
ju vardu — beždžionėmis, neiš
skiriant ir pitekantropo (gr. 
“pithekos” — beždžionė ir “an- 
thropos” — žmogus). Homini
dai (ir hominoidai) iš tikrųjų pri
klauso vampyrų būrio šeimai. 
Tai pasakų vampyrai, reiškią to
kius numirėlius, kurie neva išei
ną iš savo kapo ir čiulpią gy
vų žmonių kraują.

Vadinamieji primatai (lot. 
“primates” — pirmuonys, pir
maują) — aukščiausios . rūšies 
žinduolių būrys, apimąs pusbež- 
džiones, beždžiones su plačio
mis ir siauromis nosimis. Pri
matam priklausą ir žmonės (vi
siškai nesvarbu, kokią jie nosį 
turėtų: plačią, siaurą, buką ar 
kitokią, — T.Ž.). Ir vadinamuo
sius visus primatus reikia pri
skirti prie vampyrų būrio šeimos, 
kurioj netrūksta, sakysim, iškas
tinių “Nebraskos žmonių”. 
Šiem žmonėm autentiškai “at
kurti” užteko vieno danties. Į- 
rodyta, kad tas dantis, gana gerai 
išsilaikęs, buvo ne žmogaus ir 
ne beždžionės, bet kiaulės.
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GRAŽI MOZAIKA?
ĮVAIRIASPALVIS IR DAUGIA- 
RAŠTIS KILIMAS?
AR BEFORMĖ MASĖ?

A. MASIONIS 
Elmwood Pk., N.J.

Reikia perauk 1 ėti 
Amerikos visuomenę

Visa, kas čia ką tik buvo mi
nėta, yra gražu, bet toks su et
ninėmis grupėmis bendradar
biavimas, toks etninių grupių 
veiklos ir jų kultūrinio įnašo 
į bendrą Amerikos kultūrą įver
tinimas yra daugiausia aukštes
nėse valdžios ir etninių grupių 
sferose, galima sakyti, daugiau 
akademinio pobūdžio. Kada su
siduriama su paprastais ameri
kiečiais darbovietėse, kaimy
nystėj, kur gyvenam, net ir vieti
nėse įstaigose, kur kreipiama 
daugiau dėmesio ne tiek į tavo 
išsilavinimą, kiek į tavo rasę, 
tavo kitokią išvaizdą, iš kurios 
sprendžia, kad tu ne čia gimęs, 
bet iš kitur atvykęs, į tavo ak
centą, kuriuo tų iš jų išsiskiri, 
tada jau kitas reikalas. Nors 
šiandien jau niekas naujų 
imigrantų nevadina “grinoriais” 
ir kitais vardais, bet vis tiek dar 
žiūrima įjuos kažkaip iš aukšto.

Tai labai gražiai pavaizdavo 
dr. Femminella paskaitos-pra- 
nešimo “Etniškumas ir piliety
bė” koreferentas dr. D. Ogawa, 
Havajų universiteto profesorius, 
japonas, bet Amerikos pilietis, 
gimęs antrojo pasaulinio karo 
metu japonų stovykloj, kai jie 
buvo visi čia Amerikoj internuo
ti. Jis nusiskundė, kad ameri
kiečiai, pamatę bet kokį kitos ra
sės asmenį, tuoj mano, kad jis 
esąs užsienietis arba neseniai 
imigravęs į šį kraštą, ir labai nai
viai tokį žmogų traktuoja ir su 
juo elgiasi. Jis, pvz., ne kartą 
buvęs paklaustas, kur jis taip 
puikiai išmokęs anglų kalbą. 
Vieną kartą vienas netgi labai 
džentelmeniškai ir inteligentiš
kai atrodąs amerikietis po pasi
keitimo su juo kalboj keliais sa
kiniais tuoj iš niekur nieko pasa
kęs: “Žinai tamsta, aš ką tik vi
sai neseniai esu įsigijęs Toyotą.”

Arba, štai, kaip jis prisimena 
tuos laikus, kai dar buvęs mo
kykloj ir kai jam tekę dalyvauti 
vaidinimuose. Kadangi japoniš
kus kariškos uniformos kitiem 
netikusios, o jis bu^ęs kaip tik 
smulkaus sudėjimo, tai jam vis 
duodavę vaidinti japoniškas ro
les, kurios buvusios ypač madoj

KAIP ATRODO 
IŠKITOS PUSĖS
(atkelta iŠ 3 psl.)

Marine and Fisheries Com- 
mittee) pareikalavo tų potvarkių 
iš valstybės departamento. 
Kongr. Snyder pareiškė, kad 
spaudoj jau buvo paskelbta, jog 
kanalo zoną tikimasi panaikinti 
per trejus metus, o kanalo atida
vimas vyks palaipsniui ir truks 
ilgiau.

Torrijos tikisi kanalo atida
vimo sutartį turėti kišenėj 1977 
nes kitaip jis “nesuvaldysiąs” 
savo studentų ir darbininkų.

Apšaudytas laivas
1976 gegužės 23 Sea Wolf, 

Jungtinėse Valstybėse regist
ruotas laivas, buvo Panamos 
Guardia Nacional pajėgų apšau
dytas, užimtas ir priverstas nu
leisti inkarą Panamos teritori
niuose vandenyse. Šen. Helms 
dėka laivas buvo paleistas. Pa
našių incidentų buvo ir anks
čiau. Jei Panama sau leidžia ap
šaudyti ir lipti į JAV laivus da
bar, kas bus toliau, kai Jung
tinės Valstybės atsisakys savo 
nuosavybės ir atiduos kanalą Pa
namai.

-o-
Jei kiltų klausimas, kodėl čia 

suminėjau tiktai respublikonus, 
tai atsakau, kad rinkdama me
džiagą šiam straipsniui, neužti
kau nė vieno demokrato, pasisa
kiusio prieš kanalo atidavimą 
Panamai. Jei tokių yra, būtų gera 
gauti jų kalbų nuorašus iš 
Congressional Record. Gavus, 
mielu noru papildysiu šį straips
nį kitą kartą. 

tuoj po karo, ir, žinoma, japonai 
vis būdavę atvaizduojami blo
gai, vis baigdavęsi jų nugalėji
mu ir nukovimu. Jam tas taipjau 
įgrisę, kad jis nuėjęs pas patį 
mokyklos direktorių ir pasakęs: 
“Pone direktoriau, aš esu jau 
šešis kartus nušautas, tai gal jau 
man užteks tos kankynės”.

Mes, naujieji ateiviai, šia pro
ga irgi galim prisiminti, kaip ir 
mus tokie patys lietuviai, kaip 
mes, tik daug seniau atvykę, 
yra mokę net nuo kurio galo 
reikia pradėti lupti bananą, 
mum to net nepradėjus daryti, 
arba kaip jie negalėdavo atsiste
bėti, kad jų atsiimtas “dypukas” 
išvažiavęs į miestą, kaip New 
Yorkas, vienas, išvažinėjęs po
žeminiais traukiniais nuo vieno 
miesto galo į kitą ir parvažiavęs 
namo nepaklydęs.

Vadinasi, tarp aukštųjų sferų 
pažiūros į etnines grupes ir tarp 
paprastų piliečių elgesio dar 
vis yra tam tikras skirtumas, ku
rį administracija ir nori išlygin
ti, kreipdama dėmesį į etninių 
grupių sugebėjimus ir indėlį į 
bendrą Amerikos kultūrą, ir pra
šo etnines grupes dėti pastangas 
ir pasireikšti visais savo sugebė
jimais ne tik šiais Amerikos su
kaktuviniais metais, bet visą lai
ką, išeinant daugiau patiem į 
viešumą ir atkreipiant į save kuo 
didesnį dėmesį. Tik tada, kada 
Amerikos visuomenė ir etninės 
grupės viena kitą daugiau pa
žins ir daugiau įvertins, išnyks 
visokie skirtumai ir nesusiprati
mai.

Ir švietimo viceministerio pa
vaduotojas R. Hanrahan, ir sena
torius Schwėiker, atsakinėdami 
diskusijų metu į atstovų klausi
mus, ragino visas etnines grupes 
rašyti apie save ir savo veiklą ne 
tiek savo, kiek amerikiečių 
spaudoj, panaudoti, kur galima, 
ir kitas media priemones, kaip 
radiją ir televiziją, nes visa ame
rikiečių dauguma nesanti, kaip 
reikiant, susipažinusi su etninių 
grupių kultūrine veikla. R. 
Hanrahan tarp kitko prasitarė, 
kad, kai jis buvęs Cook County, 
Illinois valstijoj, mokyklų super
intendentu, jis gerai susipa
žinęs su lietuvių ir kitų etninių 
grupių šeštadieninėmis mokyk
lomis, dalyvaudavęs jų mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse ir bu
vęs paskyręs savo įstaigoj vieną 
tarnautoją etninių grupių mo
kyklų reikalam, tačiau daugiau
sia jis pažinęs lietuvių veiklą 
vaduojant Simą Kudirką. Jis 
pasakė, kad esąs nepaprastai 
patenkintas, kad ir jis galėjęs 
prie tos veiklos bent kiek pri
sidėti. Visa ta lietuvių veikla 
Kudirkos reikalu palikusi jam 
neišdildomą įspūdį. Tokių daly
kų, anot jo, niekad negalėsi už
miršti. Jo ir kitų panašios aliu
zijos į etninių grupių išėjimą 
viešumon reiškia, kad pačios 
grupės, ir tik jos, o niekas kitas, 
tegali atkreipti atskirų asmenų ir 
masių dėmesį į save ir tuo lai
mėti pripažinimą ir eventualiai 
lengvesnį gavimą visokios reika
lingos paramos.

Graži mozaika? Įvairiaspalvis ir 
daugiaraštis kilimas? Ar 

bespalvė ir beformė masė?
Šie terminai gana dažnai buvo 

minimi konferencijos metu, as
meniškuose pokalbiuose ir daug 
išsamiau buvo pasvarstyti dr. 
Francis X. Femminella, kuris 
yra New Yorko universiteto AI- 
bany skyriaus profesorius ir tau
tinės etninių kultūrų studijų pa
tariamosios tarybos vicepirmi
ninkas. Jo referato tema, kaip jau 
buvo minėtą, buvo “Etniškumas 
ir pilietybė”. Jis tarp kitko iš
sireiškė, kad esanti tikra trage
dija, kai žmogus sakosi neturįs 
su jokia etnine grupe jokių ry
šių, nes vietiniai šio krašto gy
ventojai, kurie nėra iš niekur ki
tur atvykę, bet nuo amžių čia 
gyvenę ir su jokia kita etnine 
grupe neturėję anksčiau jokių 
ryšių, yra tik Amerikos indėnai. 
Žmogus, kuris negerbiąs kito, 
negerbiąs ir pats savęs, ir at
virkščiai.

Taigi visuotinai buvo pripa
žinta, kad Amerika yra pluralis- 
tinė visuomenė, yra “nation of 
nations”, graži įvairių Amerikos 
visuomenę sudarančių tautybių 
mozaika, tai lyg daugiaraštis ir 
įvairiaspalvis kilimas, lyg skani 
daržovių mišrainė, kurioj, valgy
damas atpažinsi kiekvieną prie
skonį atskirai, bet kuri su
daro vieną vieningą visumą, 
vadinamą kad ir vinegretu, bet 
jokiu būdu ne amorfinė, be jo
kios spalvos, be jokios formos ir 
be jokio skonio masė. Šitokią 
sanpratą ir šitokią filosofiją iš
laikyti ir ją kuo plačiausiai visoj 
Amerikos visuomenėj paskleisti 
ir pilnai įgyvendinti yra, pade
dant valdžiai, ne kieno kito, o 
mūsų pačių uždavinys, išlaikant 
savo kalbą, savo papročius, savo 
tradicijas, savas institucijas. Tuo 
mes ne tik išlaikysim savo tau
tinį charakterį bet, administraci
jos ir etninių grupių vadų nuo
mone, praturtinsim kartu ir pa
čios Amerikos kultūrą.

Dabar jau nebe tie laikai, kad 
reikėtų kuo greičiausiai prisitai
kyti, paskęsti amerikietiškame 
katile ir susimaišyti su pilka ma
se. Atėjo nauji laikai, kad kiek
vienas. gali didžiuotis, ir su pa
grindu, tuo, kuo jis yra. Dėl 
to viena iš etninių kultūrų stu
dijų patariamosios tarybos revo
liucijų, kuri, anot tarybos, turė
tų būti pradėta įgyvendinti jau 
šiais, ir ypač šiais sukaktuviniais 
metais, yra: “Surasti daugiausia 
apleistas ir užmirštas Amerikos

Vinco Krėvės m
Philadelphijoje 
mokslo metus

Lituanistinių mokyklų mokslo 
metų užbaigimo šventės vertos 
ypatingo visuomenės dėmesio, 
o jas baigiantieji mokiniai yra 
užsitarnavę mūsų visų pagarbos. 
Philadelphijos Vinco Krėvės 
mokykla ir jos abiturientai susi
laukė visuomenės įvertinimo 
per savo mokslo metų užbaigi
mo iškilmes, kurios įvyko gegu
žės 23.

Šv. Andriejaus bažnyčioj, lie
tuviškų mišių metų, ilgiausiai 
mokyklą lankę abiturientai And
rius Danta ir Gintarė Gečytė 
gražia taisyklinga tarsena atliko 
mišių skaitymus. Kun. K. Saka
lauskas savo pamoksle iškėlė 
lietuviškos mokyklos reikšmę 
lietuviškoj bendruomenėj.

Po mišių Šv. Andriejaus para
pijos salėj rinkosi mokiniai, mo
kytojai, tėveliai ir svečiai išleis
ti baigiančiųjų ir pasidžiaugti 
visų mokinių darbais.

Vedėjos T. Gečienės pa
kviesti, prezidiume vietas už
ėmė mokyklai vardą davusio 
rašytojo Vinco Krėvės duktė Al
dona Krėvaitė — Mošinskienė, 
parapijos klebonas kun. Jurgis 
Degutis, JAV LB centro valdy
bos pirmininkas Juozas Gaila, 
LB švietimo tarybos rytinio pa
kraščio inspektorius Antanas 
Masionis, Philadelphijos LB 

apylinkės pirmininkas Juozas 
Lukas, Pietinės N.J. apylinkės 
pirmininkė Ona Šalčiūnienė, 
Ateitininkų Sendraugių pirmi
ninkė Genovaitė Mačiūnienė, 
skaučių Žemaitės draugovės 
draugininke Danutė Surdė-

Radikaitė, Audrius Dragūnas, Vida Bendžiūtė, Vytas Surdėnas, Loreta Radikaitė ir Gin
tarė Gečytė. Nuotr. K. Čikoto

Šiais metais Vinco Krėvės mokykloje Philadelphijoj dirbę mokytojai. Iš k.: sėdi dr. Jonas 
Stiklorius, vedėja Teresė Gečienė, kun. K. Sakalauskas, Genovaitė Mačiūnienė ir Dari
ja Dragunienė. Stovi Alė Surdėnaitė, Birutė Gailienė, Marija Sušinskienė, Nijolė Bo- 
tyrienė, Marija Radikienė, Ona Pliuškonienė, Nijolė Kailienė ir Danutė Surdėnienė. 
Trūksta Rimos Mironienės, Jūros Viesulienės ir Mildos Wallace. Nuotr. K. Čikoto

etnines grupes, suteikti jom vi
sokeriopą pagalbą, padėti išvys
tyti jų etninės grupės veiklos 
programą, kad ir jos atgautų sa
vo savigarbą, savim pasitikėjimą 
ir sava etnine kultūra pasi
didžiavimą”. Vadinasi, dabar 
reikia būti tikriem, kad šitas pro
cesas vyks ir toliau etninių gru
pių naudai. Jei kuri tautinė gru
pė pasimes ir tokioj laisvoj šaly, 
kur gali laisvai ir visai netruk
domai kurti, išlaikyti ir puoselė
ti savąją kultūrą, tai ne kas ki
tas, o ji pati susipils sau kapą.

okykla 
baigė

nienė ir tėvų komiteto pirmi
ninkas Jonas Vigelis.

Netoli prezidiumo sėdėjo aš
tuonetas abiturientų. Kadangi 
šiais mokslo metais aukštesnio
ji ir žemesnioji mokykla buvo 
sujungtos vienoj dešimties sky
rių mokykloj, baigiančiųjų tarpe 
buvo XII-tą skyrių baigiąs And
rius Danta, XI-tą skyrių baigią 
Andrius Dragūnas, Gintarė Ge
čytė ir Vytas Surdėnas, X-tą 
skyrių — Vida Bendžiūtė, Danu
tė Pliuškonytė, Lidija Radikaitė 
ir Loreta Radikaitė. Su šiais mo
kiniais-dirbo Genovaitė Mačiū
nienė, Teresė Gečienė, Jūra 
Viesulienė, ir dr. Jonas Stik
lorius.

Abiturientam diplomus įteikė 
A. Masionis, šiose iškilmėse at
stovavęs LB švietimo tarybai. 
Savo sveikinimo žody jis kreipė
si į jaunuolius, primindamas, 
jog jie yra lyg jauni kariai fron
te už tas teises, už kurias Lie
tuvos jaunimas yra persekioja
mas ir kuriomis jie ten Lietuvoj 
negali laisvai džiaugtis.

Sveikino LB centro valdybos 
pirmininkas J. Gaila ir kvietė 
abiturientus reikštis visuose jau
nimo sambūriuose. Jis pasi
džiaugė gražiu Philadelphijos 
tėvų bendradarbiavimu remiant 
mokyklą.

Philadelphijos ir Pietinės N.J. 
LB apylinkių pirmininkai apdo
vanojo savo “piliečius” abitu
rientus knygomis. Neužmiršo jų 
ir tos organizacijos, kuriose jie 
visi yra nariai. Ateitininkai, at
stovaujami G. Mačiūnienės, įtei
kė kiekvienam po knygą, o skau
tai, atstovaujami D. Surdėnie- 
nės — po lietuvišką rankdarbį. t

Neužmiršti ir kiti mokiniai.

Darželiokam jų mokytojos Nijo
lė Botyrienė ir Marytė Sušins
kienė įteikė po Eglutės išleis
tą knygelę. (Gaila, kad darželio 
vedėja Rima Mironienė, dėl 
mirties giminėj, negalėjo šiose 
iškilmėse dalyvauti.) Kiekvieno 
skyriaus mokytoja iškvietė savo 
mokinius, jiem įteikdaęna pažy
mių knygelę ir po lietuvišką 
knygą. Pirmam skyriui mokyto
ja Alė Surdėnaitė, kuri pati prieš 
porą metų baigė aukštesniąją 
mokyklą ir, dabar studijuodama 
pedagogiką, mokytojauja lietu
viškoj mokykloj. Antram ir tre
čiam skyriam — jų mokytoja 
Nijolė Kailienė. Ketvirtam ir 
penktam — Darija Dragunienė, 
o šeštam — Onutė Pliuškonienė, 
kuri taip pat moko dainavimą. 
Aštuntą skyrių apdovanojo jų 
mokytoja Danutė Surdėnienė. 
Kadangi jos skyrius buvo di
džiausias, su devyniais moki
niais, ji išskyrė tris geriausius 
mokinius — Aušrą Gečytę, Arū
ną Česonį ir Joną Zerr. Pagel- 
biniam (angliškai kalbančiųjų) 
skyriui pažymius ir knygas į- 
teikė jų mokytoja Birutė Gai
lienė.

Iškilmės negalėjo baigtis neiš
girdus baigusiųjų žodžio. Visi 
aštuoni paruošė trumpą su mo
kykla atsisveikinimo programė
lę. Gintarė Gečytė paskaitė savo 
įspūdžius apie pirmas dienas 
šios mokyklos daržely prieš dvy
lika metų. Vytas Surdėnas apra
šė, kaip jis jautėsi atvažiavęs 
į Philadelphiją iš didžiojo New 
Yorko, kur viena klasė turėjo 
beveik tiek mokinių, kiek čia 
visa mokykla. Lidija Radikaitė 
gyvai ir įdomiai aprašė savo ir 
sesutės Loretos pergyvenimus, 
kai jos atvažiavo į Philadelphią, 
niekada negyvenusios mieste, 
kur buvo lietuviška mokykla. 
Atėjus į mokyklą nuo vidurio 
mokslo metų ir tiesiog į penktą 
skyrių, jom čia viskas labai ne
patiko. Bet dabar jos išeina su 

glaudžiausiomis draugystėmis 
ir gražiausiais prisiminimais. Vi
da Bendžiūtė pateikė eilę rimtų 
ir juokingų patarimų sekantiem 
vyriausio skyriaus mokiniam. 
Danutė Pliuškonytė ir Loreta 
Radikaitė paruošė savo klasės 
palikimą kiekvienam aštunto 
skyriaus mokiniui, nes jie da
bar bus mokykloj vyriausi. Aud
rius Dragūnas perdavė klasės 
palikimą ir visiem savo buvu- 
siem mokytojam. Visi palikimai 
prajuokino susirinkusius.

Andrius Danta, mokykloj su 
darželiu praleidęs keturiolika 
metų, tarė atsisveikinimo žodį. 
Visi tie metai jam labai daug 
davę. Labiausiai vertina pasku
tiniuosius trejus metus. Padėko
jo visiem mokytojam, o liekan- 
tiem mokykloj palinkėjo sėk
mės./Pasižadėjo grįžti mokyklon 
kaip mokytojas.

Uždaromąjį žodį tarė tėvų ko
miteto pirmininkas Jonas Vige
lis. Jis pasidžiaugė tuo, ką tėvų 
komitetas šiais metais įvykdė, ir 
apgailestavo, kad daug planų 
nespėjo įgyvendinti. Visom mo
kytojom padėką išreiškė pa
kviesdamas mokines įteikti 
kiekvienai po gėlių puokštę.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu. Po to dar gerą valandė
lę visi šnekučiavosi prie kavos ir 
pyragaičių. Baigusieji mokyklą 
pavaišino mokinius ir mokytojas 
savo didžiuliu specialiai užsaky
tu tortu.

Bendrai mokykloj yra labai 
gera nuotaika ir sugyvenimas. 
To priežastys yra gal kelios, 
bet svarbiausioji yra tai, kad mo
kykla turi nuosavas patalpas, ku
riomis niekas kitas nesinaudoja. 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas kun. J. Degutis tikrai tėviš
kai mokyklą globoja. Kas šeš
tadienį jį ir vikarą kun. K. Sa
kalauską matom tėvų ir mokinių 
tarpe. Visus pakalbina, visiem 
turi draugišką žodį.

Šiais mokslo metais tėvų ko
mitete šalia pirmininko Jono Vi
gelio dar dirbo Leonora Bal- 
ten, Aldona Iacono, Danutė Jo- 
vaišienė ir Algis Danta.

-o-
Gegužės 9 mokykla buvo su

rengusi Motinos dienos minėji
mą. Programą paruošė tautinių 
šokių mokytoja Marija Radikie
nė ir dainų mokytoja Onutė 
Pliuškonienė, talkinant visom 
kitom mokytojom. Ypatingai į- 
domūs buvo aštunto skyriaus 
mokinių pasisakymai, kokią jie 
norėtų turėti mamą. Tėvų komi
tetas visus šio parengimo sve
čius pavaišino savo gamintais 
bulviniais vėdarais.

-o-
Mokykloj tikybą dėstė kun. 

Kajetonas Sakalauskas. Jo lie
tuviškai paruošti, pirmąją komu
niją gegužės 9 priėmė Aldona 
Botyriūtė, Regina Iacono, Rai
mundas Radikas ir Eugenijus 
Sušinskas.

T.G.

OMAHA, NEBRASKA
Studentų stovykla

Pirmoji Omahos lietuvių stu«- 
dentų stovykla įvyksta rugpiū
čio 1-8 dienomis prie Platt upės 
slėnio, 20 mylių nuo Omahos. 
Stovyklą rengia Omahos studen
tija, kuri kviečia visus studentus 
joję dalyvauti. Suinteresuoti 
kreipiasi į Rūtą Jaudegytę, 4508 
“P” St. Omaha, Nebr., 402-731- 
6726; arba Romą Mickevičių, 
3382 “W” St. Omaha, Nebr., 
402-733-2532.

Aidai — 
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?
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IŠ LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOS
Čiurlionio ansamblis 

Philadelphijoj
JAV LB krašto valdybos pa

kviesto Čiurlionio ansamblio 
dainų ir tautiniu šokiu Vnnr^r- 
tas įvyks rugpiūčio 6, penktadie
nį, 8 vai. vakaro, Drexel uni
versiteto didžiojoj salėj.

Rugpiūčio 7, šeštadienį, 10 
vai. ryto, ansamblis giedos Šv. 
Petro ir Povilo katedroj mišio

se, kurios bus aukojamos už ken
čiančią Lietuvos Bažnyčią. Tuoj 
po mišių, 12 vai., ansamblis at
liks specialią programą miesto 
centre; ji bus pritaikyta ameri
kiečių publikai.

Visas Čiurlionio ansamblio 
kelionės ir išlaikymo išlaidas ap
mokės LB krašto valdyba.

V-sios tautinių šokių 
šventės reikalai

Artėjančios tautinių šokių 
šventės reikalu krašto valdyba 
yra išleidusi apylinkėm aplink
raštį, kuriame rašoma:

“Penktosios tautinių šokių 
šventės rengimo komitetas nėra 

finansinėj krizėj, nes pereitoji 
šventė yra palikusi pakankamai

Lietuvių diena 
Lakevvood, Pa. 
Kalbės V. Zaparackas 

Lakevvood Parke, Barnesville, 
Pa., rugpiūčio 15, sekmadienį, 
bus lietuvių 62-ji metinė diena. 
Svečiu kalbėtoju bus Algis Za
parackas iš Detroit, Mich.

Jis yra gimęs 1940 Kaune. 
Į JAV atvyko 1949 gegužės mėn. 
Atvyko su tėvais Antanu ir Sta
se ir su sesute Žibute. Pirma 
sustojo S. Clair, Pa., kur gyve
no tėvo dėdė. Po metų persikėlė 
į Detroitą, Mich.

Algis Hayne valstybiniame 
universitete baigė inžineriją. Ir 
dabar dirba kaip inžinierius For
do bendrovėje. Jis šiemet kandi
datuoja į Kongresą iš 18 rinki
minės Michigano apylinkės. Jis 
taip pat dalyvaus kaip atstovo 
pavaduotojas respublikonų kon
vencijoje Kansas City.

Lietuvių dienos programoje 
dar dalyvaus vyrų choras Vytis iš 
Brooklyno, N.Y. Grupei vado
vauja Romas Kezys, diriguoja 
Vytautas Daugirdas. Grupė yra 
išleidusi plokštelę ir ją atveš į 
šią lietuvių dieną.

Baltimorės šokių grupė Malū
nas pašoks tautinių šokių. Bus 
rankdarbių parodos. Bus galima 
isigyti lietuviškų suvenyrų.

BALTIMORĖS ŽINIOS
LB Baltimorės apylinkės me

tinis piknikas bus rugpiūčio 15, 
sekmadienį, gražiame Conrad 
Ruth Vilią parke, kur ir kiek
vienais metais būna piknikas. 
Pradžia 1 vai. popiet, baigsis 6 
v.v. Šokiam gros geras orkest
ras. Sporto klubas dalyvaus tink
linio rungtynėse su komanda iš 
Clevelando. Bus ir loterija. 
Rengimo komitetas maloniai 
kviečia visus dalyvauti.

Malūnas, tautinių šokių grupė, 
dalyvaus lietuvių dienoje Lake
vvood Park, Pa., rugpiūčio 15, 
sekmadienį. Per ilgus metus lie
tuviai tose apylinkėse Tamaqua, 
Coaldale, Shenandoah, Miners- 
ville, Frackville, New Philadel
phia ir iš kitų miestų švenčia 
lietuvių dieną tame gražiame 
parke. Pradeda iškilmes mišio
mis ir baigia su meninę pro
grama. Tikimės, kad Malūno 
šokių grupė publikai patiks.

Justas ir Danguolė Buiviai 
su šeima praleido atostogas 
pranciškonų vasarvietėj Kenne
bunkporte, Maine. Justas yra 
Dainos vyrų choro valdybos na
rys. Jų dukros ir sūnus šoka 
tautinių šokių grupėse.

Vyrų choras Daina ir šeimų 
nariai liepos 25 turėjo geguži
nę Alfonso ir Daratos Adomai
čių vasarvietėje Bodkins Creek, 
Pinehurst, prie Chesapeake Bay 
vandenų. Malonius šeiminin
kai gerai pavaišino vyrus. Be pa
silinksminimo vyrai kalbėjo 
apie ateities veikimo planus. Jie 
ieško naujo dirigento.

Marė Šeškiutė, pirmosios kar
tos lietuvė, ilgai gyvenus Balti- 
morėje, po sunkios ligos mirė 
liepos 21 d. savo namuose Bel
mar Avė. Kai sveikata leido, 

lėšų šios šventės rengimui. Ta
čiau nėra lėšų grupių kelionių 
apmokėjimui, jei norim garan
tuoti finansinį pagrindą šeštajai 
šventei (vis žiūrim į ateitį). Šios 
šventės lėšų telkimo komitetas 
renka aukas tik Chicagoj ir apy
linkėse tolimų grupių pusės ke
lionės išlaidų apmokėjimui, tad 
iš Jūsų tolimųjų apylinkių, atikų 
neprašo, bet tų apylinkių valdy
bos turi imtis iniciatyvos sudary
ti vietiniam lėšų telkimo komi
tetam, finansiškai paremti savo 
tautinių šokių grupes, vykstan
čias į šventę.

Norim pabrėžti, kad tautinių 
šokių šventės rengimo komite
tas, vadovaujamas Broniaus Juo
delio, tvarkosi nepaprastai tau
piai. Tautinių Šokių Instituto 
pirmininkė Jadvyga Matulaitie
nė net keliones šventės 
reikalais atlieka savo lėšomis. 
Pereitą vasarą T.Š. Instituto su
rengti tautinių šokių mokytojų 
kursai atsiėjo mažiau, nei pa
našūs kursai praeity. Tai pirm. J. 
Matulaitienės, programos direk
torės Galinos Gobienės ir visos

Lietuvių dienos rengimo ko
mitetą sudaro: pirmininkas kun. 
Juozas Neverauskas, iš Shenan
doah, Pa., vicepirmininkai: kun. 
Al. Bartkus, St. Clair, Pa., Mrs. 
Bernice Mikatovage, Minners- 
ville, Pa., John Koons, Shenan
doah,, Pa., ižd. Al. Bartkus, sek
retorė Anna Klizas Wargo, St. 
Clair, Pa. Informacijos reika
lams: radijui — Mrs. Mary 
Koons, Shenandoah, Pa., televi
zijai — Mrs. Sarah Beckett, 
Poetsville, Pa., spaudai — Anna 
Klizas Wargo.

Algis Zaparackas kalbės lie
tuvių dienoje rugpiūčio 15 
Lakevvood Parke, Bames- 
ville, Pa.

velionė dirbo ir dalyvavo įvai
riuose lietuviškuose parengi
muose. Ji buvo uoli Šv. Alfon
so parapijos narė. Už jos vėlę 
mišios buvo aukotos Šv. Alfonso 
bažnyčioj liepos 24. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko sesuo Monika Yu- 
čienė.

Emilija Pužaitienė, senosios 
kartos lietuvė, fnirė liepos 15. 
Buvo malonaus būdo moteris, 
kuri dirbo ir dalyvavo lietuviš
kuose parengimuose. Mėgo dai
nuoti lietuviškas dainas. Mišios 
už jos vėlę aukotos Šv. Petro 
bažnyčioje liepos 18. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko giminaičiai.

Jonas Obelinis

SKULPT. PRANAS 
BALTUONIS

Skulpt. Pranas Baltuonis, gy
venąs Montrealyje, yra pakvies
tas dalyvauti tarptautinėje 
skulptūros parodoje, kuri bus 
Milane, Italijoje.

Taip pat pakvietė jį dalyvauti 
meno festivalyje, kuris rengia
mas lapkričio mėnesį Walt Dis- 
ney World, Floridoje.

Pr. Baltuonis dar nėra apsi
sprendęs, ar jis dalyvaus tose pa
rodose. Sunkumų sudaro dideli 
nuotoliai, brangus transportas. 
Mažo dydžio skulptūros nėra 
reprezentatyvios, o didelę nuga- 

.benti yra gana sunku, ypač į 
Italiją, nes Čia susiduriama ir su 
dideliais draudimais.

Kas lanko šiuo metu Mont- 
realį ir stebi Olimpiados žaidi
mus, gali ta proga aplankyti ir 
Pr. Baltuonio galeriją. 

instituto valdybos nuopelnas. 
Tai minim, nes norim, kad žino
tume jog su pinigu yra skaito
masi; jei Jums jį sunku sutelk
ti, tai jis rengėjų nėra lengvai 
išleidžiamas.”

Krašto \ aldybos ižde dar tebė
ra ketvirtosios šventės pelno li
kutis — 4,514.06 dol. Iš viso iš 
ketvirtosios tautinių šokių šven
tės rengimo komiteto buvo gau
ta 22,754,06 dol., tačiau iš tų pi
nigų 4,000.''0 dol. buvo krašto 
valdybos d otas avansas ir 3,500 
dol. buvo išleista tos šventės in
stinkto ri kursam, kuriuos fi
nansavo krašto valdyba. Taigi 
ketvirtosios tautinių šokių šven
tus pelnas — 15,254.06 dol.

Iki šiol išleista: 3,000 dol. 
Grandies išvykai į Pietų Ameri
ką, 1,000 dol. pereitam Tautinių 
Šokių Institutui, vadovaujamam 
Bruno Shoto, 500 dol. dabarti
niam Tautinių Šokių Institutui, 
vadovaujamam J. Matulaitienės,
1.500 dol. Arnphiteatro nuomai,
3.500 dol. penktosios tautinių 
šokių šventės rengimo komite
tui, 1,240 dol. instruktorių kur
sam.

Iš viso tautinio šokių reikalam 
išleista 10,740.00 dolerių.

Rugsėjo menesio aukos 
lituanistiniam švietimui

Rugsėjo mėn. Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių renkamos 
aukos yra skirtos krašto valdybai 
lituanistinio švietimo reikalam.

Pernai tuo reikalu buvo pada
ryta šimtis. Krašto valdyba, 
nenorėdama apsunkinti apylin
kių valdybų, renkančių aukas

LIETUVIAI 
CONNECTICUT 
UNIVERSITETE

Dr. Sigita Skirgailaitė-Rama- 
nauskienė, kuri profesoriauja 
specialaus auklėjimo skyriuje, 
auklėjamosios psichologijos de
partamente, užbaigė skaitymo 
pratimus mokyklom kuriuos iš
leidžia Xerox Education Publi- 
cations. Ji yra mokyklų psicholo
gė, baigusi Toronto universite
tą. Magistrės laipsnį gavo Hart
fordo universitete, o doktoratą - 
1971 Connecticut universitete. 
Priklauso prie Council for Ex- 
ceptional Children ir prie kitų 
profesinių organizacijų. Dažnai 
skaito paskaitas. Kalbėjo
Teacher Corps ir National As- 
sociation of School Psycholo- 
gists suvažiavimuose Wash- 
ingtone. Jos straipsniai yra iš
spausdinti American Journal of 
Merital Deficiency, Elementary 
English, Mental Retardation ir 
Reading Research Quarterly 
žurnaluose. Prisidėjo prie 
knygos “The Slow Learner and 
the Reading Problem” paruo
šimo. Yra viena iš autorių “Be- 
havior Resdurce Guide” ir 
“Mainstream: Diagnostic —
Te ach i pg Program”. Ištekė
jusi už inž. Vytenio Ramanausko 
iš New Yorko. Augina dvi duk
reles — 1 m. ir 5 1/2 m. Gy
vena West VVillington, Conn. 
Yra universiteto Lietuvių klubo 
patarėja.

medžio
Žvejys. Nuotr.

Prano Baltuonio 
skulptūra
Danos Blauzdžiūnaitės

Lietuvių tautodailės paroda buvo surengta birželio 5 War- 
wick Mali, R.I.

trečiajam pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui, visas to mėnesio 
aukas paskyrė tam kongresui.

Šiemet visos šio mėnesio au
kos skiriamos lituanistiniam 
švietimui su mažu pakeitimu. 
Krašto valdyba š.m. birželio 23 
posėdy nutarė, kad 50% visų 
apylinkėj surinktų aukų būtų 
palikta apylinkėj ir panaudota 
vietos lituanistinio švietimo rei
kalam, likusieji 50%, kaip ir pra
eity,* siunčiami krašto valdybai. 
Apylinkėse, kur nėra šeštadieni
nių lituanistinių mokyklų, kaip, 
pvz., Floridoj, vis tiek leidžiama 
pasilikti 50% surinktų aukų ir jas 
panaudoti vietos kultūriniam 
veikimui. Šiuo reikalu apylin
kėm bus išsiuntinėtas išsames
nis aplinkraštis ir krašto valdy- 
bosparuošti Bendruomenės mė
nesio aukų lapai.

Dr. Sigita Ramanauskienė
/

Alex Sonski iš Bloomfield, 
Conn., 1975-76 buvo Lietuvių 
Klubo pirmininkas. Tas pareigas 
jis perėmė iš universitetą baigu
sios klubo steigėjos Genės Stan- 
kaitytės. Alex studijuoja kalbas. 
Jo tėvas — lietuvis, motina — 
airė. Namie lietuviškai nekalbė
jo. Tačiau, būdamas 15 metų ir 
norėdamas susikalbėti su savo 
močiute, 1971 įstojo į Hartfordo 
lietuvių mokyklą, kur jį mokė 

' Dalia Dzikienė. Dabar jis jau 
rašo, skaito ir kalba lietuviškai.

Dr. Benediktas Mačiuika iš 
Connecticut universiteto ir šią 
vasarą dalyvauja su paskaitom 
lietuvių studijų savaitėj, kurią1 
rengia Kent Statė universitetas.

PAPIGINTOS KELIONĖS 
į ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJ

New York $104
Nevvark 104
Hartford 109
Philadelphia 99
Baltimore 92

Iš šių miestų išvykstama rugsėjo 3 d. po pietų, grįžtama 
iš Chicagos rugsėjo 6 d. vakare. Grįžimo laiką galima 
pakeisti be pridėtinio mokesčio. Skrendama American, 
United, Northvvest ir Alleghany oro linijomis.
Registruotis prisiunčiant 25 dol. Likusi suma įmokama ne
vėliau rugpiūčio 10.
Čekius rašyti ir siųsti kelionių agentūrai

VYTIS
2129 Knapp St. 

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

PROVIDENCE, R.I.
Retos iškilmės

Aleksandras ir Valerija Ladi- 
šiai liepos 18 atšventė savo 65 
metų moterystės gyvenimo su
kaktį. Giminės ir draugai gausiai 
susirinko į Šv. Kazimiero baž
nyčią, kur klebonas kun. V. Mar- 
tinkus atlaikė iškilmingas padė
kos mišias, tarė pritaikytą žodį, 
perskaitė popiežiaus Pauliaus 
VI specialų palaiminimą. Vėliau 
Lietuvių klubo salėj buvo graži 
puota, kur buvo perskaityta pre
zidento Fordo, R.I. kong- 
resmanų, senatorių sveikinimai, 
o miesto burmistras asmeniškai 
atvyko pasveikinti. Sukaktuvi
ninkų amžius — 86-85 metai, 
išaugino 10 vaikų, susilaukė 43 
anūkų ir 34 proanūkių. Jie dar 
pajėgūs ir kas savaitę po kelis 
kartus dalyvauja mišiose mūsų 
bažnyčioj. /

Antra lietuvių 
tautodailės paroda

Pirmoji įvyko birželio 5 War- 
wick Mali ir turėjo labai gerą 
pasisekimą. Šią antrąją parodą 
liepos 16 miesto centro parke 
kitų tautybių pasirodymo metu 
suruošė Saulė Šatienė ir Romutė 
Plioplytė. Buvo sutelkta daug 
eksponatų. Paroda buvo gražiai 
sutvarkyta, kvm

Marytė Saulaitytė, kuri Con
necticut universitete ruošiasi 
anglų literatūros doktoratui, iš
vyko vasarai į Vokietiją atei
nančio jaunimo kongreso ir Va
sario Šešioliktosios gimna
zijos reikalais.

Lietuvių Klubas turėjo keletą 
įdomių susirinkimų. Dr. Bene
diktas Mačiuika vedė diskusijas 
apie dabartinę Lietuvą. Latvis 
dr. Uldis Binkis iš New Yorko 
kalbėjo viešame susirinkime 
apie politinius kalinius Sovietų 
Sąjungoj. Dalyvavo ukrainiečiai 
ir latviai iš universiteto bei apy
linkių. Virginija Aleksandravi- 
čiūtė-Valančiūnienė, studentė iš 
St. Joseph kolegijos, West 
Hartford, kalbėjo apie savo vasa
ros studijas Lietuvoj.

Slavistikos studijų dienose, 
vykusiose Connecticut universi
tete balandžio mėnesį, su pa
skaitom dalyvavo Bronius Vaš
kelis iš Pennsylvanijos ir dr. Alf- 
red Senn iš Ashford, Conn. Lan
kėsi ir Aušra Jurašienė.

— Tautinių šokių šventės ban
ketas įvyks rugsėjo 5 d. 7 v.v. 
puošniuose McCormick rūmų 
salėse. Bilietus į banketą jau 
galima įsągyti paštu pas A. Ma
žeikienę, 2534 W. 69 St. Chica
go. 111. 60629. Užsakymus siųs
ti kartu su čekiu ir rašyti: 
LITHUANIAN FOLK DANCE 
FĘSTIVAL, INC. Bilieto kaina

15 dol. asmeniui, o šokėjams 
10 dol. Šokėjai užsisako bilie
tus per savo šokių vadovus. 
Norintieji dalyvauti šokių šven
tęs bankete turi įsigyti bilietus 
iš anksto, nes vietų skaičius la
bai ribotas.

— A. a. Stasys Tijūnaitis, 
mokytojas, miręs prieš dešimtį 
metų Lietuvoj, daugelio lietuvių 
ir šiandieną prisimenamas kaip 
populiarus vaikų laikraštėlių 
“Žvaigždutės” ir “Kregždutės” 
redaktorius. Buvo Lietuvos Stei
giamojo seimo ir kitų seimų 
narys. Jo duktė Birutė Saldukie- 
nė (1440 Foxhall Rd., N.W., 
VVashington, D.C. 20007) ruošia
si išleisti apie jį atsiminimus. 
Ta proga ji rašo: “Tikiuosi nuo
širdžios talkos iš plunksnos 
žmonių, buvusių bendradarbių, 
mokinių bei jį prisimenan
čių.”

— Malūnas, Baltimorės tauti
nių šokių grupė, rugpiūčio 1 
šoks vyno ir sūrių festivalyje, 
kuris bus Lakevvood, Barnes
ville, Pa.

— BATUNo septintasis me
tinis Baltijos festivalis šiemet 
įvyksta šeštadienį, rugpiūčio 14, 
Plattdeutsche Parke, Franklin 
Sąuare, Long Island. Šio festi
valio metu bus paminėta UBA- 
BATUNo dešimties metų veik
los sukaktis. Šia proga išlei
džiamas specialus leidinys 
BATUNo dešimtmečiui atžy
mėti. Tas leidinys bus padalin
tas nemokamai visiems, kurie at- . 
silankys į šią BATUNo šventę. 
Festivalis ir gegužinė įvyks ne
žiūrint koks bus oras.

— Solistė Angelė Kiaušaitė 
atliks dalį programos BATUNo 
festivalio metu, kuris įvyks šeš
tadienį, rugpiūčio 14, Platt
deutsche Parke, Franklin Sąua
re, Long Island.

— Arvydas Juozaitis, spor
tininkas iš Lietuvos, liepos 22 
Montrealio olimpiadoje gavo 
bronzos medalį už plaukimą. 
Deja, niekur nebuvo pasakyta, 
kad jis lietuvis. Plaukė už So
vietų Sąjungą.

— Adriana Monika Jocytė, 
pasižymėjusi dainininkė gyve
nanti Berisso lietuvių kolonijoj 
netoli Buenos Aires, sėkmingai 
baigė gitaros studijas La Platoj, 
Ricci muzikos institute. Jai 
įteiktas diplomas su medaliu. 
Jocytė dažnai dalyvauja meninė
se programose lietuvių ir argen
tiniečių renginiuose. Ji buvo 
tikra lietuvių jaunimo trečiojo 
kongreso pažiba.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimo metu, 
lapkričio 24-28 Detroite bus iš
statyta Akademijos leidinių ir 
jos narių išleistų knygų paroda.

— Solistė Genovaitė Ugians- 
kienė pirmą kartą Californijos 
lietuviam koncertavo gegužės 
15 Santa Monica, Calif., Ameri
kos lietuvių inžinierių bei ar
chitektų sąjungos skyriaus reng
tam baliuj. Akomponavo pianis
tė Raimonda Apeikytė.

— Šokėjų grupės iš Brazili
jos ir Venecuelos atvyksta į 
V Liet. Tautinių Šokių šventę 
rugsėjo 5 Chicagoj. Tai bus pa
grindinis visų lietuvių Ameri
kos Bicentennial sukakties mi
nėjimas.

— Nevv Castle miesto biblio
tekai Australijos LB apylinkės 
valdyba įteikė Encyclopedia 
Lituanica anglų kalba.

— A. a. prof. Juozas Brazai
tis specialia akademija Cleve
lande bus pagerbtas lapkričio 28. 
Rengia Lietuvių Fronto Bičiu
lių Clevelando sambūris.

— Solisto Arnoldo Voketaičio 
rečitalį kitų metų sausio mėnesį 
Chicagoj organizuoja Lietuvių 

i Fondas.
i
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bės vyrų klubas, kuris pavasarį 
vis surengia savo narių komuni
jų ir šį gražų paprotį susieja 
su tėvų pagerbimu. .

Birželio 20 po mišių visi klu
bo nariai, kai kurie su tėvais ir 
vaikais, susirinko LAP klubo 
svetainėj ir čia surengė ska
nius pusryčius.

Prieš pusryčius maldų su
kalbėjo Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Matutis. Vėliau kalbėjo teisėjas

HARTFORD, CONN.
Paminėtas baisusis 

birželis
LB Hartfordo apylinkės atsto

vai— apylinkės pirminin
kas S. 'Zabulis, Genovai
tė Stankaitytė, Ramunė Berno
taitė ir Connecticut apygardos 
valdybos narys Z. Strazdas, bir
želio 1 lankėsi pas miesto bur
mistrų George Athanson. Jam 
buvo įteikta knyga “The Viola- 
tions of Human Rights in So- Pranas Mončiūnas (Frank Mon- 
viet Occupied Lithuania”. Ste
pono Zabulio paruošta apy
braiža apie sovietinį genocidų 
buvo išspausdintą The Hartford 
Times (kitas laikraštis tų žinių 
neįdėjo). Tokios pat žinios buvo 
pasiųstos kongresmanam ir se
natoriam.

LB -nės užprašytas mišias už 
Lietuvos kankinius birželio 13 
Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo 
klebonas kun. Juozas Matutis. 
Jis pasakė ir pamokslų. Prie al
toriaus buvo padėtos tautinių 
spalvų gėlės, perrištos juodu 
kaspinu. Dalyvavo organizacijos 
su vėliavom ir visuomenė. 
Choras iškiliai giedojo.

Antroji birželio trėmimų 
sukakties dalis įvyko Švč. Trejy
bės parapijos svetainėj. Suglaus
tai ir prasmingai kalbėjo pirm. 
S. Zabulis. Kleb. kun. J. Matu
tis sukalbėjo invokacijų. Susi
kaupimu prisiminti kankiniai, 
išvežtieji ir žuvusieji. Dr. A. 
Stankaitis jautriai apibūdino tra
giškuosius išvežimus.. Hartfordo 
miesto burmistras G. Athanson 
sakė: “Pavergtieji daug iškentė
jo. Baisiojo birželio kančių ne
galime pamiršti, privalom jas 
minėti . . .”

ciiun) ir dar vienas svečias.
Jonas Bernotas

NEW BRITAI N, CONN. 
Paminėjo išvežimus

Nevv Britaino lietuviai birže
lio 20 paminėjo prieš 35-erius 
metus birželio mėnesį išvežtuo
sius į Sibiru lietuvius.

Prieš lietuviškas mišias į baž
nyčių buvo įneštos vėliavos. 
Klebonas kun. Edvardas Gra- 
deckas pasakė pamokslų. Mišias 
aukojo jaunasis klebonas kun. 
Jonas Rikteraitis. Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos choras 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. »

Po mišių procesija nuvyko 
prie lietuvių kryžiaus, skirto 
žuvusiem už Lietuvos ir Ameri
kos laisvę. Čia klebonas kun. 
E. Gradeckas sukalbėjo maldas, 
o choras sugiedojo “Apsaugok, 
Aukščiausias”.

Po šių apeigų klebonas visus 
nusivedė į salę ir ten gražiai 
pavaišino.

Jonas Bernotas

M. Petrauskienė

VVASHINGTON, D.C.
Tarptautinė meno paroda

Amerikos 200 metų sukak
ties minėjimo proga gegužės 12- 
1.6 buvo suruošta pirmoji tarp
tautinė paroda VVashingtone. 
amerikiečių iniciatyva.

Į parodų buvo pakviesta ir ki
tų kraštų galerijos bei meni
ninkai. Dalyvavo Prancūzijos, 
Italijos, Anglijos, Belgijos, Aust
rijos, Vakarų Vokietijos, Ispani
jos, Šveicarijos ir Izraelio ga
lerijos. Iš viso dalyvavo apie 
100 galerijų ir apie 750 meni
ninkų. Parodos gen. direktorium 
buvo Elias A. Felluss.

Su šia paroda norima pra
dėti ruošti tarptautinio masto 
meno parodas, ypač stengiantis 
įtraukti jaunus menininkus į 
tarptautinę meno bendruomenę.

Mum ypatingai džiugu, kad 
šioj tarptautinėj parodoj dalyva- 

!------------------------------------------- --

vo ir du lietuviai menininkai 
— Kašuba ir Žoromskis. Po tris 
jų kūrinius buvo išstatyta New 
Yorko VEYDRAS Ltd. galerijos 
266 stande. To stando globėja 
buvo Aldona Gobužas. Iš pasi
kalbėjimo su ja supratom, kad 
šių metų lietuvių originaliais 
kūriniais buvo ypatingai domi
masi. Be to, ji labai susidomė
jo Kašubos Šiluvos Dievo Mo
tina, kuri yra VVashingtone, Tau
tinėj Nekalto Prasidėjimo Ba
zilikoj, Lietuvos koplyčioj.

K.O.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

CARVALHO SAUSAGE CO.
119 Ferry St. Nevvark, N.J.

(201) 589-5008

GOLF, 50 FT. POOL, TENNIS
S16-S18 a day for 2. Children Free 
šame rm. Meals available. Lower 
vveekly rates. Golf Groups welcome 
spring/summer/fall.

IRON MT. HOUSE
JACKSON 22 N.H. Tel. 603-383-6388 mtMMMMMMunlMMMV' T"*1' "I"leėMIHfWV—i—

PLEASANT ACRES FARM 
CAMPGROUNDS

FAMILY CAMPING ONLY 
DEVVITT RD. BOX 351 SUSSEX, N.J-. 07461 

PHONE (201) 875-4166
PLANNED RECREATION LIVE ENTERTAINMENT 

MASS ON CAMP GROUNDS 7

SAVE COSTLY REPAIRS COMPLETE CHECK UP 
$29.95

EUPHORIA AUTO REPAIRS 
1528 60TH STREET, BKLYN. 

CALL 435-7868

BARTLETT SERVICE INC.
2 MAIN ST. LITTLE FALLS, N.J.

OPEN 7 DAYS A VVEEK GENERAL AUTO REPAIRS 
'ROAD SERVICE TIRES, BATTERIES & 

ACCESSORIES & ROAD SERVICE
PHONE 201 256-0600

A&W MOVING & STORAGE
LOW RATES EMERGENCY MOVING FREE 

ESTIMATES ESTABLISHED 38 YEARS 
USED FURNITURE BOUGHT & SOLD 

(212) 574-4102

FRANCINE’S BRIDALS 
Everything for the Bride & Mother of 
the Bride Tremendous Discounts on 

Ali VVedding Gowns 
404 Maine St. Center Moriches L.l.

516 878-2324

EXTERMINATING 
TIGER BOMB PEŠT CONTROL 

Low Rates. Guaranteed 
Licensed for Homes & Commercial 

Places For advanced Appt.
Call 243-3499

CAPE COD
EASTHAM MOTEL

Dam-Old Mill Site
CAMPING AREA

Hot Showers — Flush Toflets — Water 
Ftreplaces — Tables 

Fishina & Swimmlng
Rec. Hali — Private Pond • 

Golf. Mountain CUmblng Tiearby 
Telephone 207-668-3341

U5. Hwy. 201 Jackman Station, Meta*

r Manor and Motei
In the VVhite Mountains 

A. Complete Resort 
A t ReasonablePrices 

Color Brochure RJ
Telis lt All U| 

Box C; North Conway 
N H 03860 (603) 356-2432

J

HOUSEKEEPING
ROCKY MOUNT COTTAGES 

SPRING GLEN 914 - 647-4331 
NYC: U L 3-9856 TR 1-4244,984-2908 

80 mi. NYC. Large filtered pool, 
fishing, play area, all sports, play- 
house. Season, monthly vveekly. VVe 
supply dishes, pillovvs, blankets. 
Prices right. Brochure.

CARPENTRY ■
CARPENTER EXPERT

Hire Me By The Day
I Will Help You Plan, 

Design & Decorate Any Room 
In Your House 

Your Moteriai, My Craftmanship

ESTABLISHED TV REPAlR SHOP > 
PLŪS MANY MACHINE TOOLS, AND BEAUTIFUL ' 
13 ROOM HOUSE SUITABLE FOR LARGE FAMILY 
OR ROOMING HOUSE. ALSO HEN HOUSE 
GARDEN AND MANY FRUIT TREES. MANY AD- 
DITIONAL ATTRACTIVE EXTRAS. ALL JN 
EXCELLENT CONDITION ON OVER 2 ACRES OF 
LAND. $110,000. APPLEBY REALTY 617 775- 
8787.

OCEAN GROVE, NEVV JERSEY 
A Family Seaside Resort of Christian 

Influence
A National Historical Site

VVeekly programs of inspirational preaching, 
great music, and of cultural interest, daily pro
grams and activities for children, youth, and 
adults, beach and pool bathing. Program from 
June 13-September 12 includes Daily Blble Study, 
Preaching Missions, Camp Meeting program, 
organ recitals, drama and chorai programa. 
Excellent hotels, cottages, guest houses and 
tentcolony. VVriteforą detailed printedprogramto 

OCEAN GROVE CAMP MEETING ASSOCIATION 
OCEAN GROVE, NEVV JERSEY 07756

LAP klubo gegužinė
Lietuvių Amerikos Piliečių 

klubas birželio 13 buvo suren
gęs savo pirmąjį šios vasaros ge
gužinę. Ji vyko Lietuvių parke 
(Lighthouse Grove Park), High 
St., East Hartford. Kaip visada, 
taip ir šiemet parkas labai gra- 

, žiai atrodė, rūpestingų rankų ap
tvarkytas.

Virtuvė veikė puikįąi. Buvo ir 
baras. Loterijoj daug kas galėjo 
išbandyti savo laimę. Nuo 4 vai. 
grojo ir Terry Martino orkest
ras, todėl e ne rgi ilgesnieji išban
dė ir savo kojų miklumų.

Lietuvių parkas yra prie Con- 
necticuto upės, todėl dauge
liui buvo gera proga pasivaikš
čioti ir pasikalbėti su pažįsta
mais.

Tikėkim, kad ši LAP klubo ge
gužinė nebus paskutinė. Todėl 
vėl bus proga pasižmonėti.

DEXTER PARK 
PHARMACY IIH 

Wm. AnastasL B. S.
77*01 JAMAICA AVEnUE 

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

WE DELIVER 
TĖLEF. 296-4130

ROUGH ACRES CAMPGROUND
30 Minutes to Philadelphia. Water, Sewer, & 
Electric Hookups. Flush Toilets, Hot Showers, 
DumpingStationBoatingFIshingHikingRecreation 

Field Equipped Playground U.S Hwy. 322 
Glassboro, NJ. 609 881-3480

HANSONS
Oquaga Lake Deposit, N.Y.

COME ON IN. THE VVATER IS GREAT & THE 
tnon A ACCOMMODATIONS & THE ENTERTAIN
MENT & THE SCENERY, THE GOLF & THE VVATER 
SKIING & THE VVHOLE ATMOSPHERE. GET YOUR 
FEET WET VVITH A NOTE TO BOB HANSON, 
9 HANSON ROAD. FULL VACATION VALUE.

TELE: (607) 467-3103.

t RUDOLPH SPAGNOLA
I Agent Statė Farm Insurance Co.
j AUTO, LIFE FIRE HOMEOVVNERS U.S. HIGHVVAY 
i NO 46 LEDGEVVOOD, N.J. TELE. 201 584-5888 
j VVE SPECIALIZE IN ALL KINDS OF RESIDENTIAL 

AND COMMERCIAL INSURANCE.

Rte. 6 — Eastham/Modern Motei 
overlooking beaches. Heated Pool, 
TV, AM Coffee. Near Golf, Theatres 
and all activities. For Reservations 

Call (1) 617-255-1600

1

?

■......................................-CFII IMftS .

S SAVE S
I specialize. in tile ceilings. No more crack- 
ing & painting. I will install a ceiling 9x12 
in your home for as tittle as...$95 includ
ing all. You save becduse i work alone.

All Work Guaranteed 
516-669-5826 Call Terry 212-278-?90l

4

i 
i

A & J MAINTENANCE
Rug Shampooing Special 

9X12 RUG ...$19.95
7 C PER SQ. FT.

PHONE 212 661-8212

• i -

VVINDING RIVER 
CAMPGROAUND

“THE VACATION CAMPGROUND” 
SVVIMMING FISHING CANOEING CANOE RENTAL 

ALL CONVENIENCES
BROCHURE ON REŪUEST ROUTE NO. 2. BOX 
246 MAYS LANDING, NEVV JERSEY 08330 PHONE 

(609) 625-3191

BICENTENNIALCAMPING CENTRALLOCATION 
PHILA. TRENTON SHORE POINTS 

OPEN YEAR ROUND WITH LIMITED FACILITIES

Pagerbė tėvus
Hartforde veikia Švč. Trejy-

T
' i. i - ■ -...

cįMaxflow&‘ c~BeachLodge
CAPE COD BAY

Rooms, Efficiencies, Cottages by day or week. Clambakes 
Outings, Bus and Travel Agency Groups Accommo- 
dated. Write: Box 510C, Manomet Point, Mass. 02345 

(617) 224-2800

(Ėst. 1959)

GEORGE MITCHELL
CAMP ADMINISTRATION

JIM O'BRIEN
CAMP DIRECTOR

OM CRYSTAL LAKE — ELLINGTON, CONN.

CAMP CLEN HAVEN (DAY CAMP)
(For boys and giri*) 

SERVING
MANCHESTER — SO. VVINDSOR — VERNON — 
SOMERS - TOU.AND — ELLINGTON — ROCKVIUE 
HARTFORD-EAST WINDSOR-BOLTON-WINDSOR LOCKS

AVALON CAMPGROUND
492 Shore Rd. — Rt. 9 
Clermont, N. J. 08210

Camp in ana ef the Jersey 
Cape'* Rne*t Campgravnda 
with all faalitiaa, ac- 
commadating all typa equip- 
ment. Manned activifie* — 2 
Swimming Paaia — RecraaHen 
Rm. Mini-Golf —Minute* from 
the famoua Wildweed Bch. and 
Boardvvalk. ... ____ .
PHONE FOR RESERVATIONS 
Phone: 609-253-3837 ar 509- 
522-3747

SEA CREST INN
HOTEL AND APARTMENTS

CAPE MAY, N.J. 08204
Beach front rooms, Dbl. $13 to $18, Sgl. $10 
to $12 dly. Wkly. & Fam. rates. Eff. Apts. $90 
to $190 wkly. Red. reniais to 6/26 and after 
9/7 $68 to $125 wkly. $12 to $21 dly. Write 
or phone (689) 884-4561.

New Hampshire

———CARPENTRY ■
Ali Carpentry Done

Bšmnt paneling, ceilings, windows, doors, 
pcrtitions sheet rock, kitchens, rooms 
made, f|oors, concrete work.

Coli Artie, Free Estimates /
(212)353-9224

i

THE LAKEVIEVV
$70 per wk. p.p. dbl. occ. $12.50 

daily rate
Includes room & 2 meals. Singles 
$90. 3 rm. suites accom. 4-5 people. 
Rates vvithout meals available. Pool 

TV Heart of Weirs, Beach 
TOWER ST. TEL. (603) 366-4621 

WEIRS BEACH, N.H.

ECHO LAKE HOTEL
POCONO MTS., PA. R.D. No. 1 ECHO LAKE 
EAST STROUDSBURG, PA. 18301 717 588-6622 
SPEND YOUR BICENTENNIAL 4TH OF JULY' 
HOLIDAY WEEKEND AT A CHARMING COLONIAL 
STYLE RESORT. $28-35 DAILY W E E K L Y 
$155-215 (2 MEALS MODIFIED AMERICAN
PLAN) CHILDREN 1-8 — $10 DAY CHILDREN 
8-15 $14 DAY. 3 DAY MINIMUM STAY BOATING 
SWIMMING GOLF CHILDRENS COUNSELLARS 

ENTERTAINMENT NIGHTLY SUPER DELUXE 
UNITS ADULT RATES FROM $28 DAILY PER

PERSON

FRUITS & VEGETABLES

(212) AS 8-5458

THE SNOWBROOK 1 
A Gracious Vermont Inn 
Tennis • S wimming* Riding 

In the Green Mountain s 
Chalets with their own private 
clay courts. Also available 
Championship Golf Course 3 
miles. 3-5‘/2 day Tennis 

a r* c* I1 nn q
Box T, WestDover,VT.05396 

802-464-5154
Linda & Mickey Warburton

MOVING

ACH MOVERS
5 BOROS& NASSAU '

■ N.Y.C. D.O.T. 1066

$18PER HOUR—3 MEN 
$14 PER HOUR—2 MEN

CALL
(212) 651-0229 or 651-0299

97-16 NORTHERN BOULEVARD
JACKSON HEIGHTS, N.Y.

MOUNTAIN TOP INN
4 Days, 3 nites Gala 4th July. A few reservations 
left Reserve now. A complete Budget Resort for 
the Family. Ital.-Amer. Home Cooking. Horaes & 
beautif ui trails plūs f ishingonthegrounds. Private 
baths. Lounge. Large swimming pool. Orchestra, 
danclng bocci, tennis &’ all sports & games. 
Send for Brochure C
RD. NO3, CATSKILL, NY 12414 518 943-4760

PLAN A VVHITE MOUNTAIN 
VACATION AND STAY AT 
KINGS COURT INN 

(FORMERLY HOLIDAY INN)

EXIT 27 OFF I-93 CAMPTON, N.H. 603 536-3520
105 ROOMS COLOR TV INDOOR POOL SAUNA 
DINiNG ROOM LOUNGE LIVE ENTERTAINMENTS
NEAR ALL ATTRACTIONS THE FUN PLACE TO

STAY

KITCHEN CABINETS
Stripped & Refinished, Formica Counter Topą 

Available. Also Appliances Available. CaN 
COLONY CABINETS

(516) 935-0304 (516) 765-5391

f

LITTLĖTON, N.H.
New 6 bedroom Ranch with 
19 x 28 beamed livingrodm 
and large fireplace. Dining 
room has slider* to aeck, 
kitchen is modern with coun
ter top range, toblė bar, 
and dishwasher. This home 
has 3.3 ocres and includes 
lake lot, boat house, hprse 
Stable and is private yet ac- 
cessible to roads etc. Priced 
right!

$75,000

: 603-444-5425 
603-444-7712

GENERAL CONTRACTOR
ELIA CONSTRUCTION

Alferation Carpentry, Painting, Patio, 
Kitchen, Bath Room, Basement. All 
Other Alterations.

BANK LOANS FINANCING
LOW RATES GUARANTEE W0RK 

LIC. 737966

(212)786-7674

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT L0W PRICES 
(212) 848-9063

CAMP PERIODS: 
JUNE 28-JULY 9 

JULY 12-JULY 23 
JULY 26-AUGUST 6 

AUGUST 9-AUGUST 20

FOR INFORMATION AND BROCHURE CALL EAST HARTFORD
•SECY—203 568-6779 OR VVRITE P.O. BOX 13, MANCHES1ER, CONN.

ar iuny
6 miles North of Manheim on Statė 
Hwy. 72 or 1/4 mile North of Penn. 

Turnpike, (Exlt 20) on Statė Hwy. 72 
Edwln L. & Greata A. Haldeman, 

Ovvners

CALL 201 656-1440

SVVIMMING POOL PLAY AREA 350 
SPACIOUS VVOODED CAMPSITES 

ELECTRIC VVATER SEVVER HOOKUPS 
TOILETS SHOVVERS LAUNDRY 

PLANNED RECREATION FISHING 
GROCERIES ON SITE MINI GOLF 

BASKET BALLCOURTS 
WE CATER TO LARGE RALLIES

FAIR HAVEN
$55 per week. Harrisonburg, Va. In the beautiful 
Blue Ridge Mountains. Boys & Girls 7-14 yra. 
June 19-August 21. Campers accepted 1to 9 
VVeeks. Riding, swimming, sports, crafts, hiking 
nature study. good food, accomodations under- 
standing counselors. VVrite Box 629 (C) Harrison
burg, Va. 22801, local Rep. 536-8805.

FIRST SEE THE OTHERS
THEN CALL TRINJAC CONSTRUCTION, SPECIAL
IZING FIRE JOBS BATHRM, PLUMBING KITCHENS 
PORCHES BSMTS. LIC. NO. 737596. CALL MR. 
JAMES VVEEKDAYS & VVEEKENDS AT 346-6210.

HOTEL SOLINGEN
(FORMERLY SURF AVĖ. HOUSE) NEAR OCEAN, 
AUDITORIUM AND ALL CHURCHES. SINGLE, 
DOUBLE AND FAMILY ROOMS AVAILABLE. VIEW 
OCEAN FROM PORCH. REASONABLE RATES 
VVRITE OR PHONE 27 SURF AVĖ., OCEAN GROVE,

' N.J. (201) 774-9596

Franconia Inn
Please send for further information

Franconia, NH 03580
603-823-889*

248 Ea»t 52ndSt.
FINE SEAFOOD 

PREFARED TO ORDER 

DAILY SPECIALS 
U ’NCHEON AND DINNER 

HOME MADE SOl.'PS & DESSERTSt 

A K . t ĮTINO LtŲL'OR L1CENSE 

RES. 371-3353-CLSD. SUN.

RFD 3 PH.: (717) 665-9561 
MANHEIM, PA. 17545

THE BILLOVVS
205 ATLANTIC AVĖ. SPRING LAKE BEACH, N.J.

Continental Breakfastand Beach Badges includ- 
ed in Rate. Gracious Convenient Spring Lake 

Landmark For Information write or call 
(201) 449-7307 (201) 449-9765

E
Lfi SALLE-DUDLEY“1 

MOTOR HOTEL

30 S, Pennsylvania Ava.
Atlaatie City, HJ. 01401 I
Save Money. Apartments, ■

Rooms, Efficiencies.
--------PhMfgnQ.US.1M7 ■ ■

PAVONIA GIRI SCOUT CAMP 
SUMMERCAMP

• Well-Rounded 
Program 
for Giria 6-14

• Experisnced Skillsd Stati • Camperships Available 
For Information and Camp Brochure

• Ono-Week 
Sęssions

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Fasolipo
A MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 33 + l 97 6

BAVARIAN MANOR
A BIT OF BAVARIA IN THE CATSKILLS

THE FRIENDLY RESORT 
FAMILIES COUPLES & SINGLES 
GERMAN AMERICAN CUISINE 

ALL SPORTS PRIVATE LAKE FOR BOATING, 
HUGE POOL, 110 ACRES OF FUN, PLANNED 
ACTIVITIES EVERY DAY. DANCING & 
ENTERTAINING EACH NIGHT IN OUR 

“ALPINE BEERGARDEN.”
3 DELICIOUS MEALS GROUPS AND OUTINGS

VVELCOME

FREE COLOR BROCHURE FREE RATES & 
SAMPLE MENU

DIAL 518 622-3261 BILL & JOHANNA BAUER— 
HOSTS

PAULING 3, N.Y., ZIP. 12470

......... ELECTROLYSIS —............
ELECTROLYSIS*

Permanent Removal of Unwanted Hair, 
Free Consultotion, No Obligation 
Latest Modern Methods.
GISELE DORF 516-798-9567

<

DIAL-A-ROOM
REStUVATION SĖRVIC1

MI IIIMIAPAITMIMTS Tl SMK TW 

OAILY - WEEKLY - SEASONAL 

NEŠT MI MMTNENT MUSE HSSMIATIM
BOX 356 OCEAN CITY, N.J.

609-39«-9«31

PAINTING ASSEMBLING 
PACKAGING

Will handle any job for you, high or low 
votume runs custom quality work at low coet ; 
High speed Ransburg Electrostatic System, į 
paints anything all confIgurations. Automated I 
assembly parts or appliances. Full range pfcck- 
aging machinery. United Telecontrol Electronics 
Ine. 3500 Sunset Avė. Asbury Park, N.J. 07712 
(201) 922-1000. .

■Jie— ■■ ------- — ■ .... *
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New Yorko dainininkų grupė Vytis. Iš k. P. Rasimas, S. Karmazinas, Z. Jurys, V. Aukštikalnis, 
R. Kezys, P. Tutinas, M. Ilgūnas, V. Ralys, L. Ralys, V. Daugirdas — vadovas, V. Alksninis, 
P. Dulkė, G. Rajeckas. Nuotr. G. Peniko

Suomių tautinių šokių grupė dalyvauja Minkų radijo valandėlės piknike, kuris bus rug
piūčio 8 Romuvos parke Brocktone.

VYRAI DAINUOJA
Praeitą savaitę išėjo nauja 

plokštelė, pavadinta “Vyrai dai
nuoja”. Tai 13 New Yorko vyrų 
grupė, kurios pagrindą sudarė 
buvę New Yorko vyrų okteto na
riai. Grupė pasivadino vardu — 
Vytis. Jos organizatoriai — R. 
Kezys ir V. Daugirdas. Vado
vas V. Daugirdas. Administ
ratorius V. Alksninis. Plokštelė
je įrašytos populiarios liaudies 
mėgiamos lietuviškos dainos. 
Keletą dainų akordeonu palydi 
R. Raudytė. Vytis rugpiūčio 15 

- dainuos Lietuvių dienoje Lake- 
wood Parke, Pa.

Plokštelę galima įsigyti pas 
vieneto narius arba pas plokšte
lių platintojus. Vieneto adresas: 
Vytis, 361 Highland Blvd., 
Brooklvn, N.Y. 11207.

Puzino monografija turi gražų 
pasisekimą. Ji perkama kaip do
vana įvairiom progom. Ypač tin
ka kaip dovana amerikiečiam. 
Išleista labai gražiai. Iliustraci
jos spalvotos. Kaina — 25 dol. 
Gaunama Darbininko admi- 
nistraciįoi.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Tarpzortinės varžybos Mani
loje jau pasibaigė. Jas laimėjo 
24-metis Brazilijos dm E. Meck- 
ing, surinkęs 13 taškų iš 19 
galimų. Jis paklojo 8 varžovus, 
su dešimčia sulošė lygiomis ir 
tik prieš vieną Spaskį suklupo. 
Reikia pabrėžti, kad jaunas dm 
Mecking jau ketvirtą kartą daly
vauja tarpzoninėse. Pirmose 
(Tunise) jis dalyvavo būdamas 
vos 15 metų. Dukart kvalifika- 
vosi į pasaulio pretendentų var
žybas. Reikia laukti, kad kitų 
metų pretendentų kovose jis bus 
pirmųjų tarpe. Iš šių tarpzoni- 
nių dar kvalifikavosi jaunas če
kų dm W. Hort ir sovietų dm 
Polugajevskis, abu surinkę po 
12.5 taško. Jiems įkandin eina 
jaunoji sovietų pažiba Češkovs- 
kis, kuris turi 11.5 taško ir ne
baigtą partiją prieš Pac'hmaną. 
Jei jam pavyktų laimėti, tai susi
lygintų su Hortu ir Pąchmanu,

A.A. 
VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI

i
staiga mirus, jo žmonai Kazimierai, Maironio lituanistinės 
mokyklos ilgametei mokytojai, ir jos šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojai ir tėvų komitetas

ir tuokart reikėtų papildomo tur
nyro, nes tik trys pirmieji bus 
įkelti į kitų metų varžybas. Iš 
amerikiečių L. Kavalek sulošė 
geriau negu Walter Browne, 
nors pastarasis įveikė Kavaleką. 
Šis turi 9.5 ir 1 nebaigtą, o W. 
Browne 7(2). Kavalek nugalėjo 
buv. pasaulio meisterį Spaskį, 
kuris šiose pirmenybėse nekaip 
sulošė, nes dar suklupo prieš 
Balašovą ir Panno. Kavalek su
tvarkė dar Ceškovskį, o su Polu- 
gajevskiu ir Balašovu užbaigė 
lygiomis. Taigi jis geriausiai su
lošė prieš sovietų dm, pelny
damas 3 taškus iš 4 galimų. 
Jugoslavas Ljubojęvič įveikė 
Balašovą, o su kitais sulošė 
lygiomis ir pelnė 2.5 taško. Pri- 
menybių nugalėtojas Mecking 
prieš sovietų žaidikus tepadarė 
2 tš. Jis įveikė Ceškovskį, lygio
mis su Balašovu ir Polugajevs- 
kiu, bet krito prieš Spaskį.

Kitas tarpzoninis turnyras pra
sidėjo VII.13, Šveicarijoj, Biel 
mieste. Rengėjai šveicarų spau
doje paskelbė sensacingą žinią, 
kad jie į atidarymo iškilmes pa
kvietė pasaulio meisterį Anato
lijų Karpovą ir Bobby Fischerį 
sulošti demonstratyvią partiją. 
Laikraščiuose pasirodė milžiniš
kos antraštės: “GIGANTEN- 
KAMPF IN BIEL: FISCHER 
GEGEN KARPOV” Jmilžįnų 
kova Bielėj).

Lietuvos moksleiviai dalyvau
ja Lvovo Spartakiadoje. Jiems 
pavyko laimėti pirmose rungty
nėse prieš Armėniją 5-3, tačiau 
tolesnės žinios skelbia, kad jų 
grupėje pirmauja Gruzijos ko
manda.

1IMOS_
U

Minkų radijo valandėlės ge
gužinė bus rugpiūčio 8, sekma
dienį, Romuvos parke Brockto
ne.

A.A.

VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI

staiga ir netikėtai mirus, 
sūnus — Saulių ir Egidijų 
užjaučia ir kartu liūdi

jo žmoną Kazimierą ir abu 
— su šeimomis bei gimines

Liogių ir Drešerių šeimos

Mylimam vyrui

A.A. 
VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI

staiga mirus, mūsų mielą bendradarbę Kazimierą 
Šventoraitienę ir šeimą skausmo valandoje giliai užjaučia 
Ir drauge liūdi

f

PRANC/ŠKONU SPAUSTUVĖS 
VADOVYBĖ /R TARNAUTOJA/

A.A

VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI

staiga mirus, jo žmonai Kazimierai, pranciškonų spaustuvės 

tarnautojai, ir jos šeimai gilią užuojautą reiškia

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Vyrai dainuoja, ką tik išėjo 
N.Y. vyrų dainos vieneto “VY
TIS” nauja plokštelė. Įdainuotą 
17 liaudies dainų: Žygio marį- 
šas, Aras, Mylėjau mergelę, 
Vilniaus kalneliai, Augo sod£ 

klevelis, Kur lygūs laukai, Gale 
lauko toli, Kas bernelio su- 
mislyta, Ulonai, Leiskit į Tė
vynę, Ant kalno karklai, Kur tas 
kelelis, Šėriau žirgelį, Lietuva 
brangi, Mes žengiam su daina, 
Ant kalno mūrai ir Eisim, brole
liai, namo. Stereo 6 dol.

Šokime, Tėvynės Prisimini- 
; mų radijo programos jubiliejinio 

minėjimo plokštelė. Įgrota 13 
lengvos muzikos kūrinių: Dar 
kartą apie meilę, Lauksiu tavęs, 
Pakalbėkim dar apie meilę, 
Gražiausia mergina, Meilės isto
rija, Krantų gėlė, Meilės va
sara, Oi, gimtinė mylima, Mėly
na daina, Sulaukti negalėsiu, 
Čigonų berniukas, Vynas ir gi
tara, Valsas. Atlieka solistai ir 
simfoninis orkestras. Stereo. 
Kaina 6 dol. Persiuntimui pride
dama 50 c. Gaunama Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Kove galingas, ką tik išleista 
New Yorko vyrų choro Perkūnas 
trečioji plokštelė. Įdainuota 13 
kūrinių — liaudies dainos ir iš
traukos iš operų. Stereo 6 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 

Platintojai ir pavieniai pirkėjai 
kreipiasi į Darbininko administ
raciją adresu: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Minkų radijo valandėlės 
piknikas

Seniausios N. Anglijos lietu
vių radijo valandos piknikas bus 
rugpiūčio 8, sekmadienį, gražia
me Romuvos parke Brocktone.

Programa prasidės 4 v. popiet 
Onos Ivaškienės vadovaujamos 
tautinių šokių grupės tautiniais 
šokiais. Svečiai šokėjai šiemet 
bus suomių tautinių šokių gru
pė. Jai vadovauja Mare Oberly 
ir Leena Kokk.

Bus renkama iškilioji lietuvai
tė, kuri bus gausiai apdovanota. 
Tai lietuvaitei išrinkti ir geriau
sius šokėjus surasti yra sudary
ta komisija: Ona Ivaškienė, 
Mary-Ann Tručinskienė (iški
lioji 1966 metų lietuvaitė), 
Aleksandras Čaplikas, Juozas 
Casper ir Henrikas Čepas.

Bus įvairių laimėjimų. Auto
mobilį dovanojo Fitzmaurice 
Motor Sa’lčš ir Service iš Brock- 
tono; 100 dol. dovana, kurią da
vė S.B. Savings bankas; kelionė 
lėktuvu dviem žmonėm į tauti
nių šokių šventę; dovanoja Ga- 
laxy Tours, Birutė ir Algis Mit- 
kai, organizatoriai kelionių į 
Lietuvą ir į Europą. Bus ir kitų 
dovanų, penkios įžangos dova
nos.

Pikniko šeimininkė Monika 
Plevokienė ir jos pagelbininkės 
visus gardžiai pavaišins lietuviš
kais valgiais.

Kas nori važiuoti į pikniką 
autobusu, prašomi užsiregist
ruoti pas Minkus, 268-0489 arba 
pas Antaną Andriulionį, 268-55- 
03.

Iki pasimatymo piknike!
Steponas ir Valentina Minkai

Elena Juciūtė, autorė knygos 
“Pėdos mirties zonoje”, guli 
Carney ligoninėje. Ji buvo ope
ruota. Toje pačioje ligoninėje 
yra ir Jonas Valiukonis, buvęs 
pedagogas ir Zarasų burmistras.

Pavergtų tautų savaitės pro
ga Massachusetts gubernatorius 
M. Dukakis buvo išleidęs atsi
šaukimą, kardinolas H. Madei- 
ros ragina tikinčiuosius ta inten
cija melstis. Liepos 21 televizi
jos 2-ras kanalas davė visos va
landos specialią programą.

Aldona Macienė su dukrele 
Aleksandra atostogauja pas savo 
tėvelius Aleksandrą ir Stefaniją 
Lileikius Dorchestery.

Atostovauja, Naujojoj Škotijoj: 
atostogauja Zigmas Gavelis su 
žmona Veronika, Vytautas ir Ge
novaitė Andriukoniai. Kanadoje 
taip pat atostogauja Stasys ir 
Emilija Kazlauskai. Dr. Jurgis 
Gimbutas su žmona Stase atos
togauja Cape Code. Ten taip pat 
atostogauja solistas Benediktas 
Povilavičius su žmona. Adele.

Keleivis, Bostone leidžiamas 
savaitraštis, dvi pirmąsias rug
piūčio mėnesio savaites atosto
gauja. Laikraštis neišeina.

Danguolės Juodikaitytės, Vil
niaus operos solistės, koncertas 
bus liepos 31, šeštadienį, 7:30 
v.v. Tarptautinio Instituto patal
pose. Akomponūoja Vytenis Va
syliūnas.

Lietuvos vyčiai rugpiūčio 1 
rengia išvyką į Lithuanian 
Grove, Hind’s Po n d, Gardner, 
Mass.

Tautos šventės minėjimas 
rengiamas rugsėjo 26. Bus. ir 
koncertinė dalis. Minėjimas bus 
Liet, piliečių draugijos salėje.

— Vytenis Vasyliūnas, pianis
tas, kuris su s vo tėvu smuiki
ninku Izidorium Vasyliūnu ruo
šia naują programą — sonatų 
vakarą, liepos 31 išvyksta į 
Angliją.

— Elena Vasyliūnienė rug
piūčio 19 išvyksta į Europą, 
kur aplankys didesnius meno 
muziejus. Pasistengs būti ir Dil- 
lingen/Donau, Vokietijoj, kur ji 
ir jos šeima gyveno išvietintųjų 
stovykloj.

Namaksiai atšventė sukaktį
Adolfas ir Katrina Namaksiai 

birželio 20 atšventė savo vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Ta proga dukra Nancy ir 
sūnus Adolfas, kuris yra Ameri
kos karo aviacijos majoras, jų na
muose surengė gražias tėvų pa- 
gerbtuves, sukviesdami gimines 
ir artimuosius draugus.

Namaksiai gyvena Newton 
Center. Adolfas ilgus metus turi 
savo apdraudos agentūrą. Savo 
laiku jis dirbo įvairiose lietuviš
kose organizacijose. Sveikatai 
sužlubavus, iš veiklos pasi
traukė. Žmona ir šiandien dar
buojasi įvairiose moterų organi
zacijose.

Linkime Namaksiam geros 
sveikatos ir sėkmės jų darbuose.

DARBININKO
REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA l

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

NAUJOS KNYGOS 
Atostogų metu Įsigykite 
naujai išleistas knygas

J. Kralikausko premijuotas ro
manas — Mąžvydas Vilniuje— 
6 dol., dr. V. Sruogienės — 
Steigiamasis Lietuvos seimas — 
6:50 dol., A. Vaičiulaičio pasako
jimai jaunimui — Vakaras sargo 
namelyje — 4 dol., R. Spalio 
romanas — Mergaitė iš geto — 
5 dol., L. Andriekaus poezijos 
knyga — Už vasaros vartų — 
3 dol., A. Pakalniškio prisimini
mai — Metai praeityje — 5 
dol., A. Pakalniškio dienoraštis— 
Mes grįžtame — 5 dol., Mūsų 
šokiai — antroji laida—4 dol. . 
Persiuntimui pridedama 50 et.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatoma kaladėle (base) 

1.50 dol., JAV 200 m. nepri
klausomybės (Bicentennial) vė
liavėlė su kaladėle 1.50 dol. 
Lietuviška ir JAV Bicentennial 
arba paprastai vartojama vėlia
vėle su kaladėle — 2 dol. Užsi
sakant daugiau, duodama nuo
laida. Kreiptis; Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad.1-1:30.
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

Kiti parengimai. Laisvės Var
po radijo valandos koncertas bus 
spalio 10. Pianisto Vytauto Sme
tonos koncertas bus lapkričio 14. 
Rengia N. Anglijos Baltų drau
gija. Lietuvos kariuomenės 
šventė bus lapkričio 21.

Nauja daktarė
Tufts universiteto medicinos 

fakultetą baigė Laima Ananavi- 
čiūtė-Cahoon. Drauge baigė ir 
jos vyras Michael Cahoon. Abu 
gavo daktaro laipsnius. Laima 
reiškėsi lietuvių jaunimo veik
loje.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

v 460 West Broadway,South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ADFRED W. ARCHIBALD, President

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5%% • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily---------

/
8 DIENOS LIETUVOJ

4 D. VARŠUVOJ, 3 D. KROKUVOJ,
8 D. LIETUVOJ

Rugpjūčio 8

Į kainą įsiskaito:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rugsėjo 5
$1,180 Rugsėjo 19 $1,036

Kelionė lėktuvais į visus miestus (išskyrus Druski
ninkus) PAN AM ir LOAT (lenkų) oro linijomis

Įdomiųjų vietų lankymas
Pervežimai iš aerodromų Į viešbučius ir atgal
Bagažų pernešimai
Kelionės palydovai kiekvienam mieste
Visas maistas
Visi patarnavimo mokesčiai 
Pirmos klasės viešbučiai

VYTIS INTERNATIONALTRAVEL SERVICE 
2129 Knapp Street 

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

■

«

i
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Vytautas Šventoraitis, inžinie
rius, 58 metų, ištiktas širdies 
priepuolio, mirė liepos 24. Buvo 
pašarvotas Shalins šermeninėje. 
Palaidotas liepos 28 iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Kazimiera, du sūnūs — 
Saulius ir Egidijus su šeimom ir 
kiti giminės.

V. Koppas su žmona išvvko 
atostogų į Catskill kalnus pas 
p. Kriaunaitienę. Jis eilę metų 
dirba Darbininko administraci
joje.

Gaja Butkienė - Kons- 
tant, gyvenusi Valley Stream, 
širdies priepuolio ištikta, mirė 
liepos 25 savo namuose. Buvo 
apie 68 metų amžiaus. Velionė 
buvo poeto Juozo Butkaus— 
Butkų Juzės žmona. Poetas buvo 
likęs Lietuvoje, kur mirė po 
antrojo pasaulinio karo. Ji, čia 
gyvendama, buvo išleidusi jo 
raštų rinktinę. Rūpinosi, kad bū
tų poetas prisimintas jo sukak
čių proga. Prieš kurį laiką buvo 
ištekėjusi už amerikiečio ir iš 
Brooklyno buvo persikėlusi gy
venti į Valley Stream.

Prel. L. Tulaba, Šv. Kazimiero

pos 25 atskrido į New Yorką. 
Amerikoje jis pabus ilgesnį 
laiką. Ateinančią savaitę daly
vauja Eucharistiniame kong
rese.

Antanas Kašuba, gyvenąs 
Floridoje, buvo atvykęs pas savo 
brolį skulptorių Vytautą Kašubą 
į New Yorką. Drauge su broliu 
jis lankėsi Darbininko redakci
joje, apižiūrėjo Kultūros Židinį, 
spaustuvę, A. Galdiko vardo 
galeriją, pasidžiaugė naujais mo
derniais įrengimais. Anksčiau jis 
gyveno Chicagoje ir buvo Stand- 
ardbanko viceprezidentas. Išėjęs 
į pensiją, gyventi persikėlė į 
Floridą.

Už a.a. Onos Kaunienės sielą 
mirties 5 metų proga bus atlai
kytos mišios Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje liepos 31 
d., 8:30 v.r. Giminės ir pažįs
tami kviečiami dalyvauti mišiose 
ar savo maldose prisiminti ve
lionę.

Albinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas, Eucharistinio kong
reso metu rugpiūčio 7, šeštadie
nį, 9 V. ryto atliks vargonų re
čitalį Šv. Petro ir Povilo ka
tedroje Philadelphijoje. 10 vai. 
katedroje bus lietuvių pamaldos.

Atlanto rajono skautų-čių sto
vykla — Laisvės Varpas —į- 
vyksta rugpiūčio 15-22 dieno
mis gražiai įrengtoje stovykla
vietėje, Resolute Scout Reserva- 
tion, Boston, Mass., (prie Fra- 
mingham). Stovyklos vadas bus 
v.s. P. Molis. Registracija šiuo 
metu jau turi būti atlikta per vie
netų vadovus.

NUOLAIDOS
PRANCIŠKONŲ 

___ VASARVIETĖJE
Pranciškonai, norėdami tu

rėti savo vasarvietę Kenne
bunkporte pripildytą svečiais, 
nuo rugpiūčio 22 iki rugsėjo 6 
nuo kambarių duos 20% nuolai
dos. Žmonės paprastai mano, 
kad šiom paskutinėm dviem 
sezono savaitėm oras yra vė
sesnis ir mažiau saulės. Iš 
tikrųjų jos yra tokios pat gra
žios, kaip kitu sezono laiku. 
Pranciškonai kviečia pasinau
doti nuolaida ir vasaros sezo
no pabaiga Kennebunkporte.

Juozas Lazdauskas mirė lie
pos 26 Bridgeport, Conn., pa
laidotas liepos 29 Bridgeport, 
Conn. Liko žmona Agnės, duktė 
Elena, gailestingoji sesuo, du 

sūnūs — Benediktas ir Vladas. 
Velionis buvo gimęs 1904 Tau
ragės apskrityje, Lietuvoje. 
Amerikoje gyveno nuo 1950 m.

Eugenija Karpiutė susirgo ir 
yra paguldyta New York City 
ligoninėje, 68 St. Manhattane.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, liepos 31 išvyksta 
trijų savaičių atostogų į Kenne- 
bunkportą. Į darbą grįžta rug
piūčio 23.

New Yorko Korp. Neo Lithua- 
nia rugsėjo 11, šeštadienį, Kul
tūros Židinio mažojoje salėje 
rengia simpoziumą detentės 
klausimu. Simpoziumo modera
toriumi bus dr. Bronius Nemic- 
kas.

Apreiškimo parapijos pikni
kas bus rugpiūčio 1, sekmadie
nį Plattdeutsche parke, 1132 
Hempstead Turnpike, Franklin 
Sąuare, L.I. Pikniko pradžia 
1 vai. Mišios bus 2:15. Kalbas 
pasakys Simas Kudirka ir as- 
semblyman Frederick Schmidt. 
Tautinius šokius šoka New Yor
ko šokių ansamblis Tryptinis, 
vadovaujamas Jadvygos Matu
laitienės. Bus bendras dainavi
mas, sportinės varžybos vai
kams, įvairūs laimėjimai. Šo
kiams gros Joe Kaslo orkestras. 
Šokiai nuo 5 iki 9 v.v. Auto
busas nuo Apreiškimo parapijos 
išeina 1 v., nuo Shalins įstaigos 
1:30.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje nauji mokslo metai pra
dedami rugsėjo 11, šeštadienį, 
9 v.r. Mokykla veiks toje pa
čioje vietoje, kaip ir pernai. 
Hrily Child Jesus parapinė mo
kykla, 111 St. Richmond Hill, 
N.Y.

Olga Lišauskienė mirė liepos 
24. Pašarvota M. Šalinskienės 
šermeninėje trečiadienio vaka
re. Laidojama penktadienį Cyp
ress Hills kapinėse.

Suffolk County lietuvių klu
bo susirinkimas bus rugpiūčio 
1 d., 2 vai. Liberty Hali
apatinėje salėje, 2784 Ocean 
Avė., Ronkonkoma, N.Y. (Long 
Island greitkeliu važiuojant 59 
išvažiavimas). Susirinkime bus 
renkama valdyba, bus traukiami 
pikniko loterijos bilietai ir bus 
vaišės. Kviečiami visi nariai da
lyvauti.

Redakcijoje gauta prancūziš
kai parašyta knyga apie Lietuvą, 
dabartinę jos padėtį. Rašoma 
apie Romą Kalantą, Kat. Bažny
čios Kroniką, atsišaukimą į pa
saulio sąžinę, Bažnyčios padėtį, 
apie Simo Kudirkos įvykį ir jo 
epopėją, brukamą ateizmą, Nijo
lę Sadūnaitę. Įdėtas Lietuvos si
tuacinis žemėlapis, pailiustruota 
Lietuvos vaizdais, dokumentų 
nuotraukomis. Įdėta Nijolės Sa- 
naitės nuotrauka, Sibiro malda
knygės nuotrauka, keli kryžių 
vaizdai. Knygą parašė Andre 
Martin, pavadinta Lituanie, Ter- 
re de Foi, Terre dės Croix.
Išleido Albertas leidykla Pary

žiuje. Knyga turi 200 psl.
Parduodamas vienos šeimos 

namas. Nesujungtas. North 
Richmond Hill. 6 kambariai, į- 
skaitant porčių. 220 elektra. Mo
dernus vonios kambarys ir vir
tuvė. Be tarpininkų. Skambinti 
441-9645 nuo 6 iki 9 vai. vak.

VVoodhavene parduodamas 2 
šeimų namas. Teirautis tel. 441- 
9725.

Dr. Jonas Lenktaitis praėjusį 
savaitgalį lankėsi Chicagoje pas 
Draugo redaktorių Bronių Kvik
lį ir su juo atrinko senosios lie
tuvių išeivijos parodos ekspona
tus. Paroda buvo surengta šį pa
vasarį Jaunimo Centre ir praėjo 
su dideliu pasisekimu. Paroda 
buvo labai didelė. Dabar iš jos 
atrinkti būdingieji eksponatai, 
per naują’ sugrupuoti, sukatalo
guoti. Paroda bus kilnojama. Ji 
pageidaujama visoje eilėje ryti
nių miestų. Dr. Lenktaičiui be
silankant Chicagoje, tą pačią sa
vaitę suėjo metinės nuo muziko 
Vlado Baltrušaičio mirties. Jis 
dalydavo pamaldose, kurios 
buvo marijonų vienuolyno kop
lyčioje. Pamaldos buvo liepos 
25, sekmadienį. Jas laikė ir jaut
rų pamokslą pasakė Draugo 
dienraščio moderatorius kun. 
Pranas Garšva. Po to visi nuvy
ko į kapines, kur kun. P. Garš
va pašventino paminklą VI. Balt
rušaičiui. Paminklą suprojek
tavo dail. P. Kaupas. Po visų 
apeigų vaišės buvo E. Baltrušai
tienės namuose. Dalyvavo tik 
artimieji šeimos bičiuliai.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
I-ojo ir XI-ojo skyriaus bendras 
pobūvis-piknikas įvyksta rug
piūčio 1, sekmadienį, 2 vai. po
piet, I. Gasiliūno sodyboj, 177-06 
Wexford Terrace, Jamaica 
E statė s.

Pranciškonų vasarvietės Kennebunkporte 
kultūrinė programa 1976

Liepos 4 — Lietuvių diena. 
Iškilmingomis mišiomis pami
nėta šv. Pranciškaus Asvžiečio 
mirties 750 m. sukaktis ir JAV 
200 m. nepriklausomybė.mPa- 
mokslą sakė T. Leonardas And- 
riekus, giedojo Brocktono para
pijos choras (vad. Jul. Gaidelis), 
popietinę programą atliko Onos 
Ivaškienės šokėjų ansamblis.

Liepos 4-10: Šaulių Sąjungos 
stovykla. Brocktono par. choro

KVIEČIAME J KENNEBUNKPORT, MAINE

Pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte sve
čių yra daug, bet laisvų kambarių dar galima 
gauti. Norintieji atvykti, prašom skambinti (207) 
967-2011.

Florence Covalesky-Ka- 
valiauskaitė, laimėjusi auk
so taurę už savo skambini
mą pianu.

Frances Covalesky-Kavaliaus- 
kaitė, 14 metų, dukra dr. Bernar
do ir Margaretos Covalesky-Ka- 
valiauskų, Dover, N.J. gavo auk
so taurę už gerą skambinimą. 
Taurę paskyrė New Jersey mu
zikos mokytojų klubas.

Ji piano mokosi pas Juliją 
Rajauskaitę-Petrauskienę, kuri 
gyvena Hillside, N.J. Frances 
kasmet skambina pianu St. 
Mary’s bažnyčios Wharton> N.J., 
muzikos festivalyje, kuris pade
da sutelkti pinigus mokyklai. 
Taip pat ji skambino ir Lietu
vių Laisvės salėje Elizabethe, 
N.J. Ją pakvietė dalyvauti N.J. 
Allstate orkestras ir koncerte, 
kuris buvo lapkričio mėn. Atlan
tic City.

Frances planuoja toliau studi
juoti pianą ir atsidėti pianistės 
karjerai.

Neseniai dr. ir Margareta Co- 
valesky savo namuose surengė 
priėmimą Lakeland simfoni
niam orkestrui. Šį styginį or
kestrą sudaro tos apylinkės ta
lentingi aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai. Orkestrui diriguoja 
Darlington “Bim” Kulp, VVest 
Orange, N.J. mokyklų muzikos 
direktorius. Orkestras groja 
Bacho Brandenburgo koncertą 
nr. 3, Mozarto — Eine kleine 
Nachtmusik. Frances šiame 
orkestre groja harpsikordu.

Šiame priėmime dalyvavo ir 
pianistė Julija Rajauskaitė-Pet
rauskienė. Ji surinko visų dė
mesį įspūdingai paskambinda
ma Liszto — Laidotuves. Šį kū
rinį ji skyrė neseniai įnirusiems 
kun. A. Leary iš St. Genovai
tės bažnyčios Ėlizabeth, N.J. ir 
kun. Juozui Barkui iš Morris- 
town, N.J., Delbarton mokyklos. 
Priėmime taip pat dalyvavo ir 
benediktinų vienuolyno kunigų 
ir brolių. (Šiam vienuolynui 
priklausė kun. J. Bąrkus). Ir jie 
buvo labai patenkinti tokiu mi
rusiųjų prisiminimu ir pagerbi
mu. (M.K.)

IŠ MOTERŲ VIENYBĖS 
VEIKLOS

Moterų Vienybės gausus susi
rinkimas buvo birželio 15 po
nios Gorienės patalpose. Tai bu
vo paskutinis susirinkimas prieš 
vasaros atostogas.

Susirinkimui pirmininkavo vi- 
cepirm. Šimėnienė, trumpai su
minėdama praeito susirinkimo 
nutarimą perrinkti tą pačią val
dybą su mažu pakeitimu. Vie
toj sergančios sekretorės Bujo- 
kienės išrinkta Žvirblytė.

Šis susirinkimas buvo ne tik 
paskutinis prieš atostogas, bet 
ir atsisveikinimas su šios mielos 
narės Gorienės patalpomis, 
kurios tarnavo vienybietėm, ro
dos, apie penkerius metus. Šių 
patalpų ir jų šeimininkės vieny- 
bietės greit nepamirš, nes su jo
mis yra susiję daug malonių pri
siminimų. Ponia Gorienė visada 
buvo ne tik maloni, bet ir vai
šinga šeimininkė. Retai praei
davo susirinkimas, kad ponia 
Gorienė nerastų progos, dažnai 
išgalvotos, po susirinkimo savo 
nares pavaišinti atgaiva ir savo 
gamybos lietuvišku sūriu. Tad 
nesuklysiu pasakydama, kad at-, 
sisveikinimo vakaras nebuvo 
nuoširdžiai linksmas.

Kaip paprastai, vienybiečių 
energinga ir rūpestinga pirmi
ninkė ponia Andriušienė ir tą 
vakarą sugebėjo išblaškyti savo 
narių kiek prislėgtas nuotaikas. 
Pati su pagalba savo narių, po
nios Petrash ir Gegienės, paruo
šė gausią, įvairią ir gardžią vaka
rienę su visais priedais, įjun
giant ir savo mielą humorą. 
Vaišių metu pirmininkė painfor
mavo apie surastas naujas patal
pas, kurių adresas bus praneštas 
vėliau. Išsiskirstyta draugiškai 
palinkint viena kitai malonių va
saros atostogų, su viltimi vėl su
sitikti. (S.K.)

koncertas. Kasdien ypatinga 
programa.

Liepos 14 — dail. Vidos Kriš- 
tolaitytės dailės parodos atidary
mas. Paroda tęsės iki liepos 30.

Liepos 18 — Vytenio Vasyliū- 
no vargonų koncertas. Progra
moje J.S. Bacho kūryba.

Liepos 21 — Vasarvietės cho- y 
ro koncertas. Vad. Iz. Vasyliū- 
nas.

Liepos 24 — Izidoriaus Vasy- 
liūno smuiko koncertas. Akomp. 
Vyt. Vasyliūnas.

Liepos 27 — Literatūros va
karas. Programoje Nelė Maza- 
laitė, Kotryna Grigaitytė, Leo
nardas Andriekus.

Liepos 30 — Tėv. Tomo Žiū
raičio, O.P., Ph. D., paskaita 
“Evoliucijos problemos”.

Liepos 31 — Dail. Antano Pet- 
rikonio tapybos parodos atidary
mas. Paroda tęsis iki rugsėjo 1 d.

Rugpiūčio 1 — Sol. Stasės 
Daugėlienės religinių giesmių 
koncertas ir pamaldos tarptauti
nio Eucharistinio kongreso pro
ga. Vargonais groja Vytenis Va
syliūnas.

Rugpiūčio 3 — Dr. J. Vydo pa
skaita — Šių dienų medicinos 
aktualijos.

Rugpiūčio 6 — Literatūros va
karas. Programoje Nelė Mazalai- 
tė, Kotryna Grigaitytė, Algirdas 
Landsbergis, Paulius Jurkus.

Rugpiūčio 8 — Izidoriaus 
Vasyliūno ir kun. Vinco Valka- 
vičiaus smuiko koncertas. Flei
tos partiją atliks Beverly Patar
šom

Rugpiūčio 11 — Algirdo
Landsbergio paskaita — Lite
ratūra okupuotoje Lietuvoje.

Rugpiūčio 15 — Sol. Ginos 
Čapkauskienės dainų ir operų 
arijų koncertas. Akomponuoja 
Saulius Cibas.

Rugpiūčio 15-22 — Ateitinin
kų Sendraugių stovykla. Specia
li programa: simpoziumai, pa
skaitos, pamaldos, literatūra. 
Dalyvaus rašytojai Danguolė Sa- 
dūnaitė, Ona Mikailaitė, 
Aleksandras Radžius, Pranas 
Naujokaitis, Leonardas Andrie
kus.

Dr. Danutė Marija
Leveckytė

NAUJA GYDYTOJA
Danutė Marija Leveckytė, 

dantų gydytojos Pelagijos ir in
žinieriaus Stepo Leveckių, gy
venančių Edison, N.J., duktė, šį 
pavasarį Washingtone baigė 
Georgetown universiteto medi
cinos mokyklą , gaudama medi
cinos daktarės laipsnį.

Danutė jau nuo mažens pasi
žymėjo savo gabumu ir stropu
mu moksle. Pradžios mokyklą, 
gimnaziją ir kolegiją baigė cum 
Įaudė. Yra lankiusi lietuvišką 
šeštadieninę Maironio mokyklą 
New Yorke ir baigusi ją pirmąja 
mokine. Šalia mokslo ji domėjo
si muzika ir eilę metų studijavo 
pianą. Taiphpat aktyviai daly
vavo skaučių eilėse ir šoko tau
tinius šokius J. Matulaitienės 
vadovaujamoje šokių grupėje 
New Yorke.

Šiuo metu atlieka vienerių 
mętų praktiką Northwestern 
universiteto medicinos mokyk
los ligoninėje Evanston, III. 
Žada specializuotis akių ligose.

Linkime sėkmės jaunai dakta
rei!

Išnuomojamas kambarys su 
virtuvėle Richmond Hill sekci
joj. Pageidaujama vyriškis. Tel. 
po 4 vai. popiet — 441-8652.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA J%. 

— PIKNIKAS *
PADĖKA

Jacksono, Mich., Amerikos lie
tuvių grupė nuoširdžiai dėkoja 
ponioms Mildai Kvedarienei ir 
Vincentai Udrienei už padova
notus rankdarbius lietuvių kios
kui paremti ateinančiame mūsų 
valsčiaus tautų festivalyje.

ĮVYKSTA

RUGPIŪČIO 1 D. — SEKMADIENĮ,

KONCERTAI PARKUOSE
Guggenheimo 59-to sezono 

koncertuose Goldmano orkest
ras grojo liepos 15, 16 ir 17. Šie 
trys koncertai turėjo tą pačia pro
gramą. Po himno pirmiausiai 
buvo sugrotas Broniaus Jonušo 

maršas —- Gaudžia trimitai. 
Programoje buvo trumpai supa
žindinta ir su jo gyvenimu bei 
kūryba.

Šio koncerto antra dalis pra
dėta Lietuviška rapsodija, muzi
ka A. Louis Scarmolin. Tai itališ
kos kilmės kompozitorius, gi
męs 1890, į Ameriką atvykęs 
1899, čia pasireiškęs kaip muzi
kas, kompozitorius, sukūręs ke
letą simfonijų ir kitų kūrinių. 
Turėjo progos susipažinti su lie
tuvių liaudies muzika, ir jų me 
liodijom pagrindė savo rapso
diją, kurią išleido viena gaidų 
leidykla Clevelande. Kompo
zitorius mirė 1969.

Seufferto dūdų orkestras lie
pos 11 Forest parko muzikinėje 
estradoje grojo Broniaus Jonušo 
Ramovėnų maršą. Programoje 
buvo pažymėta, kad gaidas parū
pino Mrs. Helen Johnson iš 
Liet. Muzikos Archybo Chica
goje.

Long Island Press liepos 11 
laidoje paminėjo, kad šis kon
certas turėjo naujovę — antroji 
dalis buvo pradėta lietuvišku 
maršu. Buvo pažymėta, kas pa
rūpino gaidas.

i

!
i

PLATTDEUTSCHE PARKE 
1132 HEMPSTEAD TURNPIKE 

FRANKLIN SOUARE, L.I. 
NUO 1 IKI 9 VAL. P.P.

PROGRAMA:
• Vėliavų iškėlimas; Šv. Mišios 2:15
• Prakalbą sakys Simas Kudirka ir

Assemblyman Frederick Schmidt

• New Yorko Tautinių Šokių Ansamblis “Tryptinis”, vad. 
Jadvygos Matulaitienės, atliks tautinių šokių programą

• Bendras dainavimas su par. choru, vad. muz.
Algirdo Kačanausko

• Vaikams sportinės varžybos
• Laimėjimai—Įėjimo dovanos
• Šokiai — grojant Joe Kasias orkestrui

(nuo 5 ligi 9 vai. vak.)

Vienintelė proga apylinkės lietuviam pabendrauti lietuvių 
iškyloje-piknike!

Įėjimo auka $3. suaug. — $2 moksleiviams , 
vaikams nemokamai

Autobusas veš 1 vai. nuo Apreiškimo parap. bažnyčios, 1:30 vai. 
nuo M. Shalins įstaigos, 84-02 Jamaica Avė.

x NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME!

APREIŠKIMO PARAPIJOS RENGIMO KOM.

s


	1976-07-30-DARBININKAS 00001
	1976-07-30-DARBININKAS 00002
	1976-07-30-DARBININKAS 00003
	1976-07-30-DARBININKAS 00004
	1976-07-30-DARBININKAS 00005
	1976-07-30-DARBININKAS 00006
	1976-07-30-DARBININKAS 00007
	1976-07-30-DARBININKAS 00008

