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Savaitės 
įvykiai

SERGIEJAUS KOVALIOVO TEISMAS
IŠ LKB KRONIKOS NR. 21

Kinijoj, Tangšau milijoninia
me mieste įvyko žemės dre
bėjimas, pagal Richter skalę pa
siekęs 8.2. Miestas esąs sunai
kintas. Manoma, kad yra daug 
ir žmonių aukų. Pasikartojąs 
drebėjimas pasiekė 7.9. Smar
kus žemės drebėjimas įvyko ir 
pietinėj Sov. S-goj, bet nuosto
liai neskelbiami.

Italijos min. pirm. Andreott.i 
sudarė iš krikšč. dem. mažumos 
vyriausybę, kuriai be socialistų 
ir komunistų paramos arba bent 
susilaikymo nuo balsavimo bus 
sunku ilgesnį laiką išsilaikyti.

Prez. Fordas pareiškė, kad 
Sov. S-ga, nepažeisdama sudary
tų sutarčių, bet nusidėdama 
Helsinkio dvasiai, apginklavo 
600 vidutinės tolinašos raketų 
atominėmis galvutėmis, nu
kreiptomis į Vakarų Europos 
taikinius.

Prieš kurį laiką pagrobę Kali
fornijoj mokyklos autobusą su 
26 mokiniais Fred. N. Woods 
ir vienas Schoenfeld brolių bu
vo FBI organų sulaikyti, o kitas 
brolis pats pasidavė policijai.

Britanija nutraukė dipl. san
tykius su Uganda.

Sov. S-gos šachmatų didmeis- 
teris Viktor Korčnoj pasiprašė 
politinio azylio Olandijoj, o Ru
munijos irkluotojas Walter Lam- 
bertus — teisės pasilikti Ka
nadoj.

Argentinos vyriausybės griež
tos priemonės prieš kairiuosius 
teroristus ir ypač nukovimas 
jų vado Mario Roberto Sančez 
palaužė jų veiklą.

Paleistas iš Jugoslavijos kalė
jimo Laszlo Toth pareiškė, kad 
ten dar yra laikomi kalėjime 
6 amerikiečiai, kurių tarpe ir 
1974 m. 5 metam kalėjimo nu
baustas buv. JAV armijos kapi
tonas Michael Sedmak.

Kandidatas į JAV prezidentus 
Ronald Reagan visus nustebi
no, pasirinkdamas kandidatu į 
viceprez. liberalą Pennsylyani- 
jos senatorių Richard S. Schwei- 
ker. Šis pasirinkimas galįs pa
lengvinti prez. Fordui laimėti 
nominavimą partijos konven
cijoj.

Japonijos policija areštavo už 
kyšių ėmimą iš Amerikos Lock- 
heed korporacijos buv, min. 
pirm. Kabuei Tanaka.

Italijos atstovų rūmai išrinko 
komunistus finansų ir iždo, vie
šųjų darbų, konstitucinių reika
lų ir transporto komitetų pir
mininkais.

Federalinė energijos admi
nistracija leido pakelti natūrali
nių dujų kainas, kurios varto
tojam gali kaštuoti apie 1.5 bil. 
dol. Vartotojų grupės paprašė 
teismą šį reikalą išspręsti.

JAV laivas išgabeno iš Libano 
apie 300 Amerikos piliečių ir 
svetimšalių. Jų išgabenimą vėl 
saugojo palestiniečiai, kuriem 
prez. Fordas padėkojo.

Ispanijos vyriausybė ir Vati
kanas pasirašė naują konkorda
tą, pagal kurį Ispanijos galva 
atsisakė teisės skirti vyskupus, 
o Katalikų Bažnyčia — teisės 
neleisti kunigų teisti civiliniam 
teismam.

SENATAS PRIĖMĖ 
REZOLIUCIJA NR. 319 

^Vashington, D.G. — Liepos
26 d. JAV Senatas vienbalsiai 
priėmė šen. C. Curtis pasiūlytą
ją rezoliuciją 319, kuria pabrė
žiama, kad Sovietų Sąjunga yra 
neteisėtai okupavusi Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybes 
ir kad Amerikos politika ateity
je būtų remiama Pabaltijo tautų 
okupacijos nepripažinimu.

Posev, Frankfurt/M (V. Vo
kietijoj) .leidžiamas rusų kalba 
žurnalas 197(?balandžio numery 
išspausdino ilgą Petro Kolokol- 
nikovo straipsnį *apįe sovietų 
perskirtas šeimas. Straipsnį pra
dėjo citata iš visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos: “Kiek
vienas žmogus turi teisę palik
ti bet kurį kraštų, įjungiant ir 
sąvąjį, ir grįžti.į jį atgal”.

Švedijoj _gy veriąs rusas advo
katas P.I. Ve se lovas apsiima 
vesti šeimų sujungimo. bylas, • 
kurios atrodo bevijtiškos. Turi 
savo sistemą: pradeda- nuo mė
ginimų sovietus įtikinti, kad vie
no žmogaus išleidimas negalįs 
pakenkti S. Sąjungai, kai tuo 
tarpu atsisakymas ir su juo -su
rištas triukšmas galįs sukelti 
daug sovietam nenaudingos pro
pagandos; jei tai nepadeda, krei
piasi į viešąją opiniją, spaudą, 
organizacijas ir kitur, plačiai 
pagarsindamas bylą. Jo kova riaida su dukterim Maja. Aga- 
už žmogaus teises seniai pa
sidarė žinoma pasauly. O jau 
Švedijos spauda, radijas ir te
levizija Veselovo kovą “adop- 
tavo”. Jo pastangom atsiranda 
daugiau ir daugiau talkininkų.

Toliau aprašomas Valentino 
Agapovo atvejąs. Norėdamas už
sidirbti kooperatyviniam butui, 
dirbęs žvejų laivyne Klaipėdoj, 
nors gyvenęs Maskvos priemies
čiuose su žmona ir dukrele. 
Su savo laivu patekęs į Šve
diją, nutarė ten pasilikti. Jo žmo
ną KGB iššaukė į Vilnių, tero
rizavo ją, grasino, mėgino pa
pirkti naujo buto ir kitais pa
žadais, kad tik atsisakytų vyro 
ir sumanymo išemigruoti. Aga
povo žmona tvirtai laikėsi savo 
nusistatymo.

Antras atvejąs buvo esto Vik
toro Soitu. Jis gavo sovietų lei
dimą nuvykti į Švediją aplan
kyti savo senutės motinos. Ke
lionei pasiėmė su savim 650 
rublių. Tačiau Vyborgo muiti
nėj sovietų valdininkai atėmė 
iš jo pinigus ir pradėjo jį kai-

Didžiosios
Britanijos lietuvių 
katalikų balsas
9

Laiškas Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriui 

A. Gromyko

Lietuvių Katalikų Bendrija 
Didžiojoj Britanijoj labai susi
rūpinusi dėl padidėjusio tikin
čiųjų varžymo bei persekiojimo' 
Lietuvoj. Tai pažeidžia sąžinės 
bei religijos laisvę, kurią garan
tuoja Sovietų Sąjungos konstitu
cija. Ir tai vyksta, nežiūrint So
vietų vadovybės pareiškimų, 
kad šių teisių yra paisoma.

Tikinčiųjų persekiojimas ypa
tingai pasireiškia šiais būdais:

1. Kunigai baudžiami už reli
ginį vaikų paruošimą, gi vaikam 
draudžiama aktyviai dalyvauti 
bažnytinėse apeigose.

2. Tikintieji vaikai terorizuoja
mi mokyklose.

3. Statomos kliūtys kandida
tam į kunigų seminariją.

4. Konfiskuojama religinė li
teratūra, ne tik naujai pasiga
minta, bet jau ir iš seniau turima; 
taip pat baudžiama už jos ga
minimą bei platinimą.

5. Naikinami kryžiai ir statu
los, ne tik seniau buvusieji, bet 
ir naujai pastatytieji, šventoriuo
se ir kapinėse; taip pat drau
džiama remontuoti esamas baž
nyčias.

6. Trukdoma tikintiesiem 
Švęsti savo religines šventes.

Šių įvykių akivaizdoj kreipia
mės į Sovietų Sąjungos vyriau
sybę, reikalaudami: 

r

tinti, kad juos vežęs pogrindžio 
veiklai prieš sovietus. Tada 
Soitu nutarė pasilikti Švedijoj, 
nors Taline liko jo žmona ir 
duktė. Prasidėjo represijos prieš 
Soitu šeimą: sovietai paskelbė 
jas “išdaviko žmona ir dukte
rim”, grasino išmesti iš namų, 
kuriuos Viktoras buvo pasistatęs 
savo rankomis. Į visus žmonos 
prašymus leisti važiuoti pas vy
rą buvo atsakyta neigiamai.

Agapovas ir Soitu sutarė ruoš
ti demonstraciją Helsinky, kur 
tuo metu vyko Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo kon
ferencija. Sužinojęs apie tai, So
vietų konsulas Švedijoj Vytau
tas Barkauskas pasiūlė jiem to
kį sandėrį: “Jei nedarysit anti- 
sovietinės propagandos Helsin
ky, bus leista jūsų šeimom iš
vykti”. Agapovas ir Soitu suti
ko. Ir iš tikrųjų, netrukus į 
Švediją atvyko Soitu žmona Zi- 

Helsinky 
advokato 
Igor Be-

povas džiaugėsi ir laukė savųjų. 
Tebelaukia iki šiol.

Demonstruojant 
juos pavadavo naujas 
Veselovo klijentas — 
rūkštis, Amerikos pilietis, gyve
nąs Honolulu, atvykęs iš Skan
dinavijos. Berūkštiš gimė 1933, 
mokėsi Maskvos ir Leningrado 
konservatorijose, buvo vienas

sodyboje liepos 25 buvo lietuvių diena, kur programaPutnamo seserų vienuolyno
atliko stovyklaujančios mergaitės. Nuotraukoje matome gyvąjį paveikslą — Amerikos Laisvės 
statulą ir penkakampę žvaigždę. Nuotr. L. Tamošaičio

1. Užtikrinti, kad Sovietų 
konstitucijos garantuotos sąžinės 
ir religijos laisvės būtų griežtai 
laikomasi praktikoj.

2. Leisti tikintiesiem užtenka
mai turėti religinės literatūros, 
kurios jie dabar neturi: malda
knygių, katekizmų ir t.t.

3. Leisti, kad laisvai galėtų 
eiti savo vyskupiškas pareigas 
vysk. Julijonas Steponavičius ir 
vysk. Vincentas Sladkevičius, 
kurie be jokio ypatingo apkalti
nimo jau daug metų negali to 
daryti.

4. Išleisti iš kalėjimų ir griež
to režimo kolonijų tuos, kurie, 
nors oficialiai buvo apkaltinti už 
prieštarybinę veiklą, bet iš tik
rųjų nubausti už religinės lite
ratūros gaminimą ir platinimą.

5. Laikantis Helsinkio konfe
rencijos sutarties, leisti užsie
nio lietuviam laisvai aplankyti 
savo gimines bei draugus Lietu
voj, o taip pat lietuviam Lietu
voj laisvai keliauti į užsienį.
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P.S. Šis laiškas rusiškai buvo 
pasiųstas A. Gromyko, atvy
kusiam į Londoną, taip pat ang
liškai — katalikų laikraščiam 
Londone, lietuviškai — lietuvių 
radijam, atstovybėm ir laikraš
čiam.

N

džazo muzikos pionierių Sov. 
Sąjungoj. 1964 buvo nuvykęs 
į Japoniją, iš kur nutarė nebe
grįžti Sovietijon. Mat, mokėjo 
angliškai, ir už tai į jį buvo 
žiūrima su įtarimu. Patekęs į 
JAV, 1972 gavo pilietybę ir ap
sigyveno Honolulu. Dirbo savo 
specialybėj ir kartu mokėsi Ha
vajų universitete. Visą laiką 
dėjo atkaklias pastangas gauti 
leidimą išemigruoti iš S. Są
jungos savo žmonai ir 15 metų 
dukteriai, gyvenančiom Mask
voj. Per pastaruosius 8 metus 
Berūkščio šeima į savo prašy
mus gavo apie dvylika neigia
mų atsakymų.

Berūkščio demonstravimas 
Helsinky vyko jam su plakatu 
stovint prie suomių s’ostinės 
centrinio pašto Mannerheimo 
gatvėj, kuria važiavo visų kon
ferencijoj dalyvavusių valstybių 
delegacijos. Matė pravažiuojan
čius Brežnevą, Fordą ir kitus. 
Jo plakate rusiškai, suomiškai 
ir angliškai buvo parašyta: 
“Brežnevai, atiduok man mano 
šeimą”. Prie jo priėjo suomių 
policininkas ir paklausė, ar jis 
žinąs, kad Suomijoj demonstra
cijos draudžiamos. Berūkštiš at
sakė, kad nežinojo, nes JAV 
demonstruoti leidžiama, o jis 

(nukelta į 2 nsl.)

ELTA — JUBILIATĖ
Šią vasarą sukanka 20 metų 

anglų kalba leidžiamam Eltos 
biuleteniui. Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto jis buvo 
pradėtas leisti 1956 liepos mė
nesį. Jo tikslas buvo užpildyti 
tuo metu aštriai jaučiamą infor
macijų apie Lietuvą spragą. Po 
20 metų ta spraga vis tebėra, 
bet norėtume tikėti, kad ji gero
kai sumažėjo iš dalies ir šio biu
letenio dėka.

Iki šios dienos pasirodžiu
siuose 207 numeriuose svar
biausias dėmesys buvo kreipia
mas į įvykius okupuotoj Lietu
voj, tačiau buvo spausdinamos 
žinios ir apie įvykius bei idėjas 
Vakaruose, kai jie vienaip ar ki
taip lietė Lietuvos bylą. Biule
tenio turinį žymia dalim spren
dė okup. Lietuvoj pasireiškę 
įvykiai ir nuotaikos. Per pir
muosius 15 metų svarbiausias 
žinių šaltinis buvo Lietuvos 
komunistų kontroliuojamos 
spaudos informacija. Pastarai
siais metais ją pakeitė Lietuvoj* 
išaugę samizdatai. Taip, pavyz
džiui, vienas svarbiausių Eltos 
tikslų buvo supažindinti kaip 
galima greičiau savo skaitytojus 
su Vakarus pasiekusia Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika.

(Tęsinys)

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 
kus iš 
jų įvykių kronikos” 
tuvos Katalikų
Kronikos” leidinius; įvairią me
džiagą apie Gruzijos Pravoslavų 
Bažnyčios padėtį; “Maskvietiš- 
kąjį atsišaukimą” ryšium su Sol
ženicyno ištrėmimu; tekstą 
“Mes prašome perduoti šias ži
nias tarptautinėms organizaci
joms, pasiskelbusioms asmens 
teisių gyųimą savo tikslu, re
miantis “Visuotine žmogaus tei
sių deklaracija”, kreipimąsi į 
Tarptautinį žmogaus teisių gyni
mo komitetą, į Žmogaus teisių 
lygą, į “Tarptautinę amnestiją”.

sąrašus, laiš- 
lagerių; “Einamų- 

ir “Lie- 
Bažnyčios

Grafologinė ekspertizė ro
danti, kad eilė ranka rašytų 
tekstų, o taip pat pastabos ant 
įvairių rašomąja mašinėle para
šytų dokumentų yra parašytos 
Kovaliovo ranka.

Prokuroras prašė paskelbti 
dar kai kuriuos dokumentus, ku
rie gali turėti įrodomąją reikš- 

palyginamąsias lenteles 

Anglų kalba leidžiamuose El
tos biuleteniuose spausdintos 
medžiagos patikimumą paliudi
jo vėlesni įvykiai. Nelietuvių 
spauda ir kiti kontaktai įsitiki
no Lietuvoj esančios rezistenci
jos gilumu tik po 1972 riaušių 
Kaune ir po to, kai Vakaruose 
buvo gautas 17,000 Lietuvos 
katalikų memorandumas Jungti
nėm Tautom. Tuo tarpu, jei būtų 
buvę kreipta daugiau dėmesio į 
Eltos biuletenį ir kitų lietuviš
kų šaltinių teikiamą informaciją, 
apie tą rezistenciją būtų buvę 
galima sužinoti jau prieš kokius 
16 metų, j

Pasirodę 207 biuletenio nu
meriai sudaro įspūdingą apie 
2500 psl. tomą. Kiekvienas, kas 
rimtai domisi Baltijos kraštais ar 
bendrai sovietikos problemomis, 
Eltos biuleteny gali rasti rimtos V.5) nerašo. Pabrėžiama tai, kad 
ir gausios medžiagos. Kadangi 
Eltos biuletenis pasirodo tik 
kartą mėnesy, jo įtaka į didžiąją 
anglosaksų spaudą yra ribota. 
Gruodžia faktas, kad biuleteny 
skelbiama informacija turi ilga
laikėj ir gilios įtakos žurnar 
listam, tyrinėtojam, profeso
riam ir autoriam, kurie dažnai 
semiasi žinių iš jo puslapių.

. (Elta)

apie sutapimą medžiagos, kuri 
kuri buvo paimta pas Kovaliovą 
ir pas Korolevą, su ta medžia
ga, kuri buvo paskelbta “Kro
nikoje”.

Teismo kolegijos sprendimu 
atmetamas Kovaliovo prašymas 
iššaukti liudininkus ir paskel
biami Dniepropetrovsko psi
chiatrinės ligoninės gydytojos 
Bočkovskos parodymai pareng
tinio tardymo metu. Kai kuriomis 
detalėmis jie skyrėsi nuo gydy
tojos Liubarskos parodymų teis
me.

Tuo užbaigiamas teisminis 
įrodymų nagrinėjimas, ir teis
mas pereina į šalių ginčus.

S. Kovaliovas perduoda teis
mui pareiškimą, kuriame jis 
kalba, kad nuo savo reikalavi
mų nepasitrauksiąs nė puse 
žingsnio. Kovaliovo pareiškime 
sakoma: “Savo dalyvavimą šia

me procese aš laikau ir tebelai
kau sau įdomiu, nes rimtai jam 
ruošiausi. Kaip ir anksčiau, ma
nau, kad veikiau netinkamu bū
du. Jūs patys, išvarydami liudi
ninkus, išprovokavote mane. Ki
tu atveju aš nebūčiau iškėlęs to
kių reikalavimų. Kadangi šis 
įstatymų laužymas tapo tokiu į- 
prastu teismuose, nagrinėjan
čiuose analogines bylas, tad iš
kilo tendencija žiūrėti į tai kaip 
į būtinybę. Taip būčiau pasiel
gęs ir aš dėl turiningo dalyva
vimo procese. Tačiau dabar ap
gailestavimai dėl įvykio konflik
to netinkami. Aš nepakeisiu sa
vo reikalavimų. Aš nenutraukiau 
ir nenutrauksiu bado streiko!”

Kalba valstybinis kaltintojas, 
nedalyvaujant teisiamajam ir ad
vokatui.

Prokuroras iš naujo perskai
čiavo laiškus ir pareiškimus, pa
sirašytus Kovaliovo, įrodydamas 
Kovaliovo autorystę vien doku
mentų egzistavimo faktu, vien 
išspausdinimu jų kuriame nors 
“Kronikos” leidinyje arba net 
užsienio radijo stočių laidų— 
Laisvės, B.B.C., Amerikos Balso 
— užrašymais. Dokumentų turi
nys nebuvo analizuojamas. 
Prokuroras Bakučionis kalbėjo: 
“Tarybinei valdžiai nesvarbu 
žmogaus įsitikinimai; svarbu, 
kad jis juos sau pasilaikytų, o ne 
darytų nusikaltimus. Sampro
tavimuose apie laisvę dokumen
tuose, kuriuos jis (Kovaliovas) 
pasirašė, matoma viena: pri
mesti tarybiniam žmogui buržu
azinį laisvės supratimą, bandy
mas pavaizduoti laisvę kaip ne
priklausomybę nuo visuo
menės.” Prokuroras kalbėjo apie 
padidėjusį pavojų mūsų vi
suomenei tokios veiklos, kuria 
užsiėmė Kovaliovas, todėl ne
matęs lengvinančių aplinkybių 
ir siūlęs bausmę — 7 metus 
griežto režimo ir papildomai 3 
metus ištrėmimo.

Prokuroras atkreipė dėmesį į 
liudininko Meresino laikyseną 
teisme ryšium su jo atsisakymu 
paliudyti, iš kur buvo gauta kny
ga “Gulago salynas”.

Po kaltinamosios kalbos pir
mininkaujantysis paskelbė, kad 
teismas pradeda pasitarimą

(nukelta į 2 psl.)

“LIETUVIŠKOJI 
TARYBINĖ 

ENCIKLOPEDIJA” 
Prieš keletą metų Vilniuj 

buvo išleista “Mažoji tarybinė 
enciklopedija”. Ją išleidus, 
buvo pranešta, kad yra ruošiama t 
ir “Lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija”.

Šios pastarosios enciklopedi
jos I tomas apima nuo raidės A 
iki Bangis (Centrinės Afrikos 
respublikos Sostinės) dalykų ap
rašymą. Knyga turi 640 psl. Iš 
viso būsią 12 tomų. Koks encik
lopedijos tiražas, Tiesa (1976.

— - < • 1 T

esančios gautos naujos knygų į- 
rišimo mašinos. Per mėnesį bū
sią įrišama 20,000 knygų, kai da
bar per tą laiką įrišama tik 5,000. 
(J. Kapočiaus išleistosios 36 
tomų Lietuvių Enciklopedijos 
vienas tomas vidutiniškai turi 
apie 540 psl., o iš viso 36 to
mai sudaro apie 19,000 psl. 
“Tarybinė” turės 7,680 psl.) 

(Elta)
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Savaitės 
įvykiai

TRYS DIDIEJI
LOS ANGELES SCENOJ

I

JAV ginklų pardavimas už
sienio valstybėm per paskuti
nius biudžetinius metus suma
žėjo iki 8.3 bil. dol., arba 12%.

Buvęs iki 1961 Berlyno ir vė
liau Muencheno arkivyskupas 
Julius kardinolas Doepfner, žy
mus kovotojas už religinę lais
vę, mirė dėl širdies atakos. Jis 
buvo 62 m. amžiaus.

Dingusių be žinios Vietname 
JAV karių šeimos reikalavo, kad ’ 
prez. Fordas pašalintų valst. 
sekr. Kissingerį už tai, kad ir 
šiandien jų likimas neišaiškin
tas.

Britanijos vyriausybė paskel
bė planą, pagal kurį anglų sva
rui nuo kritimo apsaugoti, 21 
bil. dol. biudžeto deficitui su
mažinti ir ūkinio atsigavimo 
programai išlaikyti jos išlaidos 
1977 bus sumažintos 1 bil. dol.

Rugsėjį prasidėsianti JT ge
neralinė sesija, be naujų valsty
bių priėmimo į JT, svarstys ir 
JT gen. sekretoriaus rinkimo 
reikalus, nes Kurt Waldheim 
kadencija šiais metais pasibaig
sianti.

Portugalijos socialistiį parti
jos vadas Mario Soares sudarė 
mažumos vyriausybę, į kurią 
įeina nuosaikūs socialistai, ne
partiniai ir keli karininkai. Užs. 
reik, ministeris yra socialistas 
Jose Medeiros Ferrella, bend
radarbiavimo su V. Europa Ša
lininkas.

Libano kairiųjų vadas Jumblat 
krikščionių pavyzdžiu sudarė 
mahometonų kontroliuojamų 
Libano sričių administraciją.

Ei Salvador ir Hondūras pa
skelbė paliaubas. Jų santykiai 
buvo nutrūkę dėl 1969 m. iš
kilusių riaušių futbolo rungty
nių metu.

Rodezijos vyriausybė nutarė 
šaukti į kariuomenę ir juoduo
sius, nes jie iki šiol galėjo sto
ti į kariuomenę tik’savanoriais.

Š. Korėja atmetė valst. sekr. 
Kissingerio siūlymą derėtis dėl 
taikos.

Bulgarijoj buvo atkasta iš 1 
amžiaus kilusi trakiečių didiko 
4 ratų karieta su 4 arklių griau
čiais.

District of Columbia policija 
pradės areštuoti ir kongreso nu
lius, pagautus atliekant krimi
nalinį aktą.

Etiopija vėl sušaudė 2 kari/ 
ninkus už bandymą nuversti 
vyriausybę.

Egiptas ir Sudanas, remiami 
Saudi Arabijos pinigais, sutarė 
bandyti pašalinti Libijos prez. 
Muammar ei Qaddafi.

JAV armijos štabo v-ku prez. 
Fordas paskyrė gen. Bernard 
W. Rogers.

Birželio 27 Šv. Kazimiero pa
rap. šventės — Lietuvių die
nos — koncertas buvo tuo ypa
tingas, kad turėjom progos pasi
klausyti atvykusių iš Chicagos 
trijų didžiųjų: soprano Danus 
Stankaitytės, tenoro Stasio Baro 
ir boso Jono Vaznelio akompo- 
nuojant Alvydui Vasaičiui. Kon
certas Marshall aukštesn. mo
kyklos auditorijoj buvo pradėtas 
Amerikos himnu, giedant R. 
Dabšiui. Programos vedėja buvo 
B. Dabšienė. Programa buvo 
taip sudaryta, kad trio partijas, 
kuriose dalyvavo visi svečiai 
dainininkai, sekė jų duetai ar 
solo.

Bendrai susumuojant, koncer
te buvo atlikti kūriniai: solo ariją 
;š Gaidelio operos “Dana” atli
ko Vaznelis, ariją iš Banaičio 
operos “Jūratė ir Kastytis” — S. 
Baras, taip pat ištrauką iš tos pat 
operos — D. Stankaitytė..

Duetus iš Verdi operų “Tra
viata” ir “Aida” atliko D. Stan
kaitytė ir S. Baras; iš Verdi ope
ros “Likimo galia”, Thomas 
operos “Mignon” ir Mozarto 
Don Giovanni” — D. Stankaity
tė ir J. Vaznelis; iš Gounod ope
ros ‘.‘Faustas” ir Bizet operos 
“Perlų žvejai” — S. Baras ir J 
Vaznelis.

Trio iš Beethoven operos “Fi
delio”, Verdi operos “Aida” ir 
Gounod operos “Faustas” atliko 
visi trys svečiai.

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. WSOU-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.

Atidžiai stebint iš arti daini
ninkus scenoj, teko susidaryti iš
vadą, kad jų dainavimo technika 
ir judesiai yra nuostabiai sude
rinti. Buvo jaučiamas bei paste
bimas natūralus laisvumas, lyg 
scenos darbas būtų jų .kasdiionir 
nė duona. Veikalų atl'ikinįo - 
terprętąęija tobula, NofsiŠję <|ąL 
nininkai Los Angeles scenoj pa
vieniui jau nebe pirmą kartą 
buvo girdėti, tačiau trijų didžių
jų scenoj pasirodymas kėlė 
didelį entuziazmą. Ir nenuos
tabu, nes jie yra plačiai žinomi 
ne tik lietuviškajai visuomenei. 
Muzikos žinovų nuomone’, jie 
yra aukštos klasės dainininkai, 
neabejotinai turi geras balso sa
vybes ir didelius gabumus.

Koncerto pasiklausyti, nežiū
rint labai šilto oro, atvyko daug 
žmonių. Erdvi auditorija buvo 
beveik pripildyta. Dainininkai 
susilaukė gausių plojimų, tačiau 
buvo labai santūrūs: nei atliktų 
dalykų nekartojo, nei nieko nau
jo nepridėjo, kas nebuvo Įrašy
ta -programoj. Plojimam besitę
siant, išeidavo į sceną, nusilenk
davo ir vėl pradingdavo užku
lisiuose. Ar tai buvo dėl šilto 
oro ar dėl kitų priežasčių?

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos lietuvių dienoje kon
certuoja solistai iš Chicagos: St. Baras, D. Stankaitytė, J. 
Vaznelis. Akomponuoja A. Vasaitis. Nuotr. K. Kanto

' (’ t " ? I '

Be svečių, solo pianinu atliko 
Raimonda Apeikytė kompozito-. 
rėš G. Gudauskienės “Los An
geles vaizdus”. Tai buvo tikrar 
pasigėrėjimo vertas meno kūri
nys, kurį pianistė dideliu įsi
jautimu ir muzikalumu perdavė 
klausytajam.. Pažymėtina, kad 
šis kūrinys ym laimėjęs L.A. 
200-mečio komiteto premiją.

Po koncerto programos daly?. 
viai buvo apdovanoti gėlėmis, 
o koncerto šeimininkas klebor: 
nas prel. J. Kučingis visiem gra- j 
žiai padėkojo. Visięm sųgiedo- j 
jus Lietuvos himną ir klebonui 
“Ilgiausių metų”, nes tai sutapo 
su jo vardadieniu, visi pakilia 
nuotaika skirstėsi.

Koncertas davė progos prisi
minti, kad mes turime daugelį 
dainos meno talentų. Ypatingai 

tuo-yra turtinga Chicaga, kad net 
lietuviška opera sėkmingai reiš
kiasi. Gaila, kad lietuvio dainos 
menininko kejias, i^ąyijoj yra| j

i

nelengvas. Nors ir būdami ne
abejotinų kvalifikacijų jie negali 
pilnai dainos menui pasišvęsti, 
kad galėtų savo sugebėjimus šioj 
srity tobulinti. Daugumas jų turi 
pelnytis pragyvenimą kitose 
profesijose, o menui skirti tik at
liekamą laiką. Šiais metais mi
nint Amerikos 200 metų sukak
tį galime pasididžiuoti, kad, 
kaip šioj,' taip ir kitose srity
se, lietuvių išeivija šiam kraštui 
yra davusi didelį įnašą. Įg

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
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.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas“įdėdahrha*ujaš d'anš.“Ap'tarnaujam 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.).

s į F

SERGIEJAUS

KOVALIOVO 
TEISMAS
(atkelta iš l psl.)

nuosprendžiui priimti. Jis tęsėsi
beveik parą. Maždaug prieš va
landą iki jo galo Kovaliovą ka
lėjime paklausė, ar jis nesaky
siąs paskutinio žodžio. Jis atsisa
kė. Teismas paskelbė atsisaky
mą betarpiškai prieš nuo
sprendžio paskaitymą gruodžio 
12 dieną.

Nuosprendis pripažįsta visus 
kaltinimo punktus įrodytais. 
Subjektyvinė pusė — remian- 

i tis pačių dokumentų turiniu ir 
tuo, kad jie buvo panaudojami 
užsienio propagandoje, pripa
žįstama Kovaliovą turėjus tikslą 
(jis pats tai atmetė) griauti ir 

' bent susilpninti tarybinę 
valdžią. ,

Bausmė — 7 metai griežto re
žimo lagerio su ištrėmimu 3 
metams.

Nuosprendis galutinis ir ne
apskundžiamas. Daliniu spren
dimu teismas perdavė prokura
tūrai medžiagą apie Meresino 
at s i s aky m ą 1 i u dyti.

(Bus daugiau)

KOVOS DĖL 
ŠEIMŲ
(atkelta iš 1 psl.)

JAV pilietis. Pasitaręs su vir
šininku, policininkas leido jam 
toliau demonstruoti.

Advokato Veselovo patartas, 
Berūkštis savo laiško Brežne- 

?s Lyui tekstą išsiuntinėjo dauge- 
’q- Tiui organizacijų, asmenų, insti

tucijų, spaudai, primindamas ką 
‘ ; tik Helsinky pasirašytų susita- 
įrimų nuostatus dėl žmogaus 
* teisių. Pasiuntėjį apdraustu laiš
ku ir akademikui A. Sacharo
vui. Vėliau paaiškėjo, kad KGB 
jo pareiškimo tekstą išvogė, o 

i vieton jo į Sacharovui adresuo
tą voką įkišo baisų paveiksliu
ką su kaukole ir durklu, kuris 

• Sacharovui ir buvo įteiktas.
Deja, Agapovo ir Berūkščio 

’ šeimų atvykimo reikalas tebe
stovi vietoj. Sovietai visaip at
sikalbinėjo: šeimos negavusios 
pakvietimo, nors jis buvo kelis 
kartus išsiųstas; Agapovo žmona 
prieš atleidimą dirbusi ginklavi
mosi įmonėj, o tokiu atveju 
be penkerių metų negalinti iš
vykti. Ir t.t. ir t.t. Tuo tarpu 
KGB nesiliauja persekiojusi ir 
terorizavusi Sovietijoj likusių 
šeimų, tikėdamasi, kad žmonos 
išsižadės savo vyrų ir suma
nymo pas juos vykti. Labai ken
čia vaikai mokyklose. Tiek Aga- 
povas, tiek Berūkštis tebekovo
ja, kad galėtų gyventi su savo 
šeima krašte, kurį pasirinko. Vi
sa Švedija su įdomumu seka 
tą kovą, kaip kokį romaną. “Tai 
yra kova humanizmo su nežmo
niškumu, teisės su sauvaliavi
mu, žmogaus su nežmogum”, 
pareiškė advokatas Veselovas. 

(Elta)

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. Winter 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 Bakina 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.

MOVĖ D TO LARGER ŲUARTERS — KO.RDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv 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 Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St, Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais Ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

♦

5-tosios tautinių šokių šventės rengimo pirmininkai. Sėdi 
šventės pirm. Bronius Juodelis, programos vedėja Julija 
Cijūnėlienė, banketo pirmininkė Marija Reinienė, Nuotr. V. 
Račkausko

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.

VISIT LITHUANIA WITH 
UNION TOURS

LEADER IN TRAVEL TO EASTERN EUROPE 
SINCE 1931

Book now for our one week Fall departures — 
1 night Moscow — 5 nights VILNIUS — 1 night 

Copenhagen
Sept 19 — $780.00 Oct. 3 — $742.00 

Single Supplement — $75.00
(Air fares subject to čhanges and/or 

government approval)

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET

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

r ii»iii hOii niBMa
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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.

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 aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “LithuanianjCookery”........... egz. už......... dol.
Persiuntimas................

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

v®

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
«. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ .. .....
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Lituanistinis švietimas
Vasaros vidury — koks čia gali 

būti reikalas kalbėti apie litua
nistinį švietimą? Mokyklos pra
sideda tik rudenį.

Tačiau lituanistinio švietimo 
tema yra labai aktuali ir nuolat 
aktualėja, nes aplinka daro įta
kos. Aplinka natūraliu būdu 
mažina mūsų lituanistinį išsila
vinimą ir drauge didina ameri
kietiškąjį. Tai suprantama, nes 
gyvenam emigracijoj. Amerika 
betgi yra sudėta iš įvairių tau
tų. Tai visų tautų mozaika, kuri 
vaizduoja šio krašto demokrati
nius principus.

Tokiu būdu ir mum reikia 
domėtis lituanistiniu švietimu. 
Tai ir pati svarbiausia, ir pa
ti reikalingiausia lietuviška 
įstaiga. Ji reikalauja visų di
džiausio dėmesio. Kaip Lietuvoj 
valsčiaus viršaičiui labiausiai 
rūpėjo valsčiaus mokyklos, ar jos 
aprūpintos kuru, ar jų trobe
siai tvarkoj, taip ir čia reikia 
valsčiaus viršaičio, kuris nuolat 
pasirūpintų.

Geriausia, kai lietuvišku švie
timu rūpinasi pati Lietuvių 
Bendruomenė su savo padali
niais. Tai yra tvirta organizaci
ja, turi ir savo švietimo tarybą, 
kuri koordinuoja visą švietimą 
Amerikoj.

LB apygardų valdybose yra 
specialus žmogus švietimo rei
kalam. Bet ar tas žmogus yra ge
rai informuotas apie mokyklą ir 
jos mokslą? Dažnai tos pareigos 
yra formalios. Kai baigiasi moks
lo metai, toks atstovas dalyvauja 
mokyklos baigimo iškilmėse. 
Bet tai maža.

Nereikia manyti, kad mokyk
las išlaikyti turi tik tėvai, kurie 
į jas leidžia savo vaikus. Mo
kyklai reikia ir lėšų, ir morali
nės paramos, paskatų. Reikia ir 
mokinių, ir mokytojų. Kai mo
kykla rūpiųamasi, kai apie ją kal
bama, ji pasidaro aktuali, visų 
matoma, ji ir mokinių turi dau
giau. k

Tai puikiai suprato New Yor
ko LB apygarda. Ji net du kar

tus skyrė aukas savo Maironio 
lituanistinei mokyklai. Vieną 
kartą — 1000 dol., kitą kartą— 
500 dol. Ir toji parama buvo la
bai efektyvi. Ji padėjo išlaikyti 
aukštesniąją mokyklą.

Rūpinosi Maironio mokykla ir 
veikli Great Necko apylinkė. 
Bet kur kitos New Yorko LB 
apygardos apylinkės? Jos kartais 
yra net turtingesnės už apygar
dos valdybą. Laukiam para
mos ir iš kitų LB padalinių.

Mokykla paprastai nesirūpina 
mokyklos propaganda. Nedaro 
jokio vajaus, neieško mokinių. 
O tai nėra tikslu. Kas nors tu
rėtų padėti tokį vajų pravesti. 
Pirmiausia reikia padėti tiem, 
kurie negali savo vaikų atvežti 
į mokyklą. Gal būtų galima jiem 
surasti žmogų, kuris, veždamas 
savo vaikus, pasuks iš kelio ir 
vaiką paims.

Į mokinių telkimo vajų gali 
ateiti ir lietuviškos organizaci
jos. Kur yra mokyklinio amžiaus 
lietuvių vaikų, praneškim vado
vybei, gal ji suras būdų, kaip 
juos atvežti į lietuvišką mokyklą.

-o-

Dainavoj šią vasarą vyksta mo
kytojų ir jaunimo studijų ir drau
ge jaunimo savaitė. Tai tikro lie
tuviško ugdymo savaitė. Čia ša
lia paskaitų jaunimas turi progos 
pabūti savo tarpe, padraugauti. 
Ir tai labai svarbu. Tik tokiu bū
du susikuria lietuviškos šeimos: 
kai susitinkama ir bendraujama 
lietuviškoj aplinkoj.

Studijų savaitėj rengiami mo
kytojai lituanistinėm mokyklom, 
mokytojai supažindinami su lie
tuviškomis švietimo prųble- 
momis. Pamažu yra gilinama, 
skleidžiama lituanistika, ieš
koma naujų dėstymo būdų.

Tegu būna studijų savaitė sėk
minga! Studijuokim, atgaivin- 
kim, sumoderninkim lietuvišką 
mokyklą. Daugiau darbo entu
ziazmo ir geros nuotaikos litua
nistinio švietimo baruose !

— Jau dvylikti metai paverg
toj Lietuvoj pavasario pabaigoje 
ruošiama propagandinė literatū
ros šventė — “Poezijos pa
vasaris”. Išleidžiamas to paties 
pavadinimo ir literatūros alma
nachas. 1976 metų “poezijos pa
vasaris” buvo skirtas poeto Ju
liaus Janonio aštuonias
dešimties metų gimimo su
kakčiai paminėti. Į šią šventę 
šiais metais buvo pasikviestas 
nemažas būrys latvių rašytojų. 
Šventė pradėta gegužės 28 tra
dicinėmis apeigomis Palemone 
prie Salomėjos Nėries memoria
linio muziejaus. Poetas Vytautas 
Rudokas paskelbiamas 1976 
metų “poezijos pavasario laure
atu už 1975 išleistą lyrikos rin
kinį “Rugių šviesa”, apvainikuo
jamas ąžuolo lapų vainiku, ir jam 
tenka garbė uždegti “poezijos 
pavasario” aukurą. Pagrindinės 
iškilmės buvo sutelktos Šiau
liuose, kur J. Janonis 1913-14 
mokėsi vyresniosiose gimnazijos 
klasėse. Dabar jo vardu pa
vadinta Šiaulių vidurinė mokyk
la. Rašytojai lankėsi keliuose 
miesto fabrikuose, o poezijos va
karas vyko Kultūros namų salėj.
J. Janonio poeziją deklamavo 
dramos aktorius Laimonas No
reika, savo poezijos skaitė A. 
Drilinga, T. Rostovaitė, P. Kei- 
došius, M. NJartinaitis, J. Lapa- 
šinskas, P. Raščius, J. Strielkū
nas, M. Vainilaitis, M. Karčiaus
kas, O. Baliukonytė ir keli lat
vių poetai. Ta proga prie namo, 
kuriame seniau gyveno poetas J.

Krikščiūnas-Jovaras, prikalta 
paminklinė lenta. Šventės daly
viai aplankė ir kaimyninių 
Kuršėnų vaikų namus ir ten

New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis, liepos 4 dalyvavęs Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės šventėj ir šokęs 20 Broad St., Manhattane. Ansamblio vadovė Jadvyga 
Matulaitienė trečioj eilėj, trečioji iš dešinės. Nuotr. L. Tamošaičio
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
esantį kolūkį. Pakeliui Naisių 
kaimo kapinaitėse ant poeto Z. 
Gaidamavičiaus-Gėlės kapo 
padėjo gėlių vainiką. Literatū
rinės iškilmės taip pat vyko ir 
Radvilišky, dalyvavo dalis tų pa
čių rašytojų. Gegužės 29 šventė 
perkeliama į Vilkaviškį — arti S. 
Nėjries tėviškės. Aplankomi trys 
kolūkiai. S. Nėries vardo kolūkis 
poetui Eugenijui Matuzevičiui 
įteikia premiją. Literatūros va
karas buvo Vilkaviškio kultūros 
namuose. Savo kūrinius skaitė
E. Selelionis, E. Matuzevičius, 
P. Palilionis, V. Šulcaitė, . R. 
Graibus ir dar keli. Gegužės 
30 šventė buvo užbaigta Vilniuj 
— universiteto kieme. Atskirai 
į šventę jungėsi Klaipėdos rašy
tojai. Literatūros vakarą jie su
rengė vietinėj paveikslų galeri
joj. Lankėsi fabrikuose, mokyk
lose, taip pat Šilutėj, Veiviržė
nuose. Poezijos skaitė P. Drei- 
vinis, J. Kantautas, senas ketur- 
vėjininkas S. Šemerys ir keli 
jaunieji. Taigi “poezijos pava
sario šventė” buvo plačiai orga
nizuota, tačiau kažin kodėl pa
miršti Biržai — J. Janonio mies
tas, šalia kurio buvo jo gimtinė 
ir kuriame jis gyveno ir mokėsi 
nuo 1909 iki 1913, o centrinėm 
iškilmėm pasirinkti Šiauliai, kur 
poetas praleido tik apie porą 
metų? Matyt, Šiaulių fabrikai 
buvo geresnė dirva bolševi
kinei propagandai! Tenykščiai 
vertintojai prisipažįsta, kad šių 
metų leidinys “Poezijos pavasa
ris” esąs menkesnis už ankstes
nių metų.

— Prisiminta ir Sofija Kyman
taitė Čiurlionienė. Jos 90 metų 
gimimo sukaktis buvo paminėta 
Vilniaus valstybinėj bibliotekoj: 
literatūriniame - muzikiniame"' 
montaže buvo peržvelgtas rašy
tojas gyvenimas ir kūryba. Prog
ramoj dalyvavo Kauno Mokytojų 
namų liaudies teatro aktoriai.

— Panevėžio dramos teatre 
sezono užbaigai rež. J. Miltinis 
pastatė V. Petkevičiaus trijų 
veiksmų tragikomediją “Penktas 
vežimo ratas”. Vasaros metu 
Panevėžio teatras turės išvykas į 
Kauną, Alytų, Druskininkus, 
taip pat gastroliuos Leningrade 
su Ibseno, Strinbergo, Sajos, 
Laurinčiuko ir kitais dramos vei
kalais.

— Pasikeitė “Pergalės” vy
riausias redaktorius. Vienintelio 
pavergtoj Lietuvoj literatūros 
žurnalo “Pergalės” vyriausiu re- 
doktoriurh nuo 1964 buvo 
poetas Algimantas Baltakis. 
Jau šių metų pradžioj buvo pa
skelbta, kad vyriausiu redakto
rium bus Juozas Macevičius. 
Tačiau trys pirmieji šių metų 
“Pergalės” numeriai dar buvo 
su A. Baltakio vardu, tik nuo 
nr. 4 jau pasirašinėja vyr. redak- 
tirium J. Macevičius. Nors A. 
Baltakis taip pat priklauso prie 
Lietuvos komunistinio aktyvo, 
bet jis bent yra vienas ryškes
niųjų lyrikų, talentingas poetas.

O J. Macevičius yra Stalino 
garbintojas, publicistinių-propa- 
gandinių eilėraščių rašytojas, 
menkų gabumų politrukas. Apie 

redaktoriaus pakeitimo priežas
tis nerašoma. A. Baltakis palik
tas tik eiliniu redakcijos nariu.

— Kultūros paminklai ir jų 
apsauga. Šių metų “Kultūros Ba
rų” nr. 4 yra ilgas Stasio Pin- 
kaus straipsnis apie Lietuvos 
archeologinius, istorinius ir kul
tūrinius paminklus ir jų apsau
gą. Rašoma, kad valstybė yra pa
siėmusi (pagal specialų įstaty
mą) globoti 10,220 paminklų. 
Tame skaičiuj, be abejonės, yra 
daug ir tikrų saugotinų dalykų. 
Bet taip pat sužinome, kad į , 
kultūrinių ir istorinių vertybių 
sąrašus yra įtraukti namai, 
kur rinkdavosi komunistinio po
grindžio veikėjai, kur ilsėjosi 
karo metu raudonarmiečiai. Di
delėj pagarboj laikomi raudon
armiečių kapai, jiem pastatyti 
paminklai (jais užterštos miestų 
ir miestelių aikštės, žymesnės 
kryžkelės). Ta priverstinė pagar
ba okupantam ir kruvino despo
tizmo kūrėjui Leninui (šio statu
lų prikimšti Lietuvos miestai) 
nemaloniai nuteikia ir erzina pa
dorių lietuvių širdis. O gana 
daug vertingų pastatų nepateko 
į apsaugos sąrašus. Štai, pav., te
nykštė sapauda rašo, kad Kretin
galės raudonų plytų istorinė 
bažnyčia, su kuria rišasi ir 
Fridricho Kelkio kultūrinė veik
la (minima jo 175 m. gimimo su
kaktis) paversta sandėliu ir ap
statyta visokiomis pašiūrėmis, 
gadinančiomis miestelio vaizdą. 
O tokių sandėliais paverstų baž
nyčių “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika” yra paskelbusi
ilgą sąrašą. Tai tokia okupantų 
ir jiem klusnių tarnų kultūrinių 
paminklų apsauga pavergtoj 
Lietuvoj!

Pr.N.

Lietuvių Katalikų Bendrija 
Prancūzijoj išvertė į prancūzų 
kalbą ir išplatino Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos 20 
numerį. Kartu su Kronika buvo 
išsiuntinėtas atspaudas iš pran
cūzų žurnalo Esprit 1976 kovo 
nr., kuriame buvo išspausdintas 
poeto Tomo Venclovos laiškas 
ir žurnalo redakcijos paaiški
nimas. Kronikų prancūzų kalba 
leidėjas yra Mission Catholiąue 
Lithuanienne en France, 7 Rue 
dės Lions, 75004 Paris, France.

— Prof. dr. Antano Maceinos 
paskaita bus atidarytas Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos X 
suvažiavimas, kuris vyks lapkri-
čio 24-28 Detroite. Paskaitos te
ma: Asmuo ir istorija: žmogaus 
istoriškumo prasmė ir vertė.

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.
-----5-----------------------

1) Beprasmiškas žaidimas mi
lijonais ar bilijonais metų, lai
kant juos ne tiek sąlyga, kiek 
priežastimi, būtina kam nors at
sirasti, pradedant dumbliais ir 
baigiant žmogumi.

Kodėl toks žaidimas yra be
prasmiškas? Į šį klausimą iš da
lies esame atsakę, svarstydami 
Anaksimandro evoliu
cinės idėjos pakaitalus, pavadin
tus priežastingumo dėsnio ir 
tikslinės priežasties pakaitalais, 
sutelktais aname Pradmenyje, 
kuris nekuria ir negali kurti, 
kaip upės tėkmės pradmuo — 
jos šaltinis. Matėme, kad santy
kis tarp priežasties (statybinin
ko) ir padarinio (namo) — jo- 
kiį) būdu neišvengiama būtiny
bė. Tokio santykio ir neišveng
si, nors ir skelbtum savaiminį, 
palaipsniui vykstantį vienas iš 
kito organizmų išsivystymą. 
Toks išsivystymas — labiausiai 
yra būdingas dumblių kil
mės evoliuciniam madingumui. 
Tai beprasmiško evoliucinio 
madingumo vienas iš daugybės 

atvejų atvejąs, liečiąs santykį 
tarp priežasties ir padarinio.

Beprasmiško evoliucinio žai
dimo antras atvejąs — tai tų mi
lijonų ar bilijonų laikymas ne 
tiek sąlyga, kiek priežastimi. 
Šiam evoliucinio žaidimo atve
jui pailiustruoti leiskite pateikti 
štai kokius pavyzdžius ir atitin
kamus dėsnius.

a) Štai turime XY veikalą, 
parašytą NN mokslininko per 
penkerius metus. Tas moks
lininkas, turėdamas penkerius 
metus laiko, įsipareigojo XY vei
kalą parašyti. Jis jį ir parašė, 
laikydamasis savo įsipareigoji
mo ir iš to įsipareigojimo plau
kiančios sąlygos — penkerių 
metų. NN mokslininkas — XY 
veikalo autorius, arba to veikalo 
kilmės atitinkama priežastis. 
Penkeri metai — XY veikalo kil
mės būtina sąlyga. Tas moksli
ninkas ir toji sąlyga — dvi bū
tinybės, pateikusios mums XY 
veikalą. Tačiau ir šių būtinybių 
priežastis yra ne penkeri metai, 
bet pats NN mokslininkas.

Toks yra santykis tarp priežas
ties ir sąlygos arba atvirkščiai. 
Patys metai, jų milijoninis ar bi
lijoninis skaičius,, nieko ne
kildina, nieko neišvysto, neturė
dami jokios veikimo galios, būti
nos nors pačiam menkiausiam 
dalykėliui atsirasti. Anot mūsų 
pavyzdžio, ir XY veikalas atsira
do ne penkerių metų — būti
nos sąlygos dėka, bet NN moks
lininko — atitinkamos priežas
ties dėka. Tai vienas pavyz
dys, rodąs, kodėl nereikia žais
ti milijonais ar bilijonais metų, 
laikant juos ne tiek sąlyga, kiek 
priežastimi, nesvajojant čia apie 
jokios išimties vadinamąsias tei
ses. (7)

Kitas pavyzdys.
b) Mūsų gintaras, kurio tiek 

priežastis, tiek sąlyga yra visiš
kai kitokios rūšies, negu aukš
čiau svarstyto navvzdžio.

Gintaro kilmės priežastis, 
anot jo istorijos ekspertų, yra la
bai sudėtinga savo geologija ir 
morfologija. Paleoklimatiniai ir 
geologiniai faktai rodo, kad gin
taras pradėjo formuotis prieš 70 
milijonų metų, kurių apskaičia
vimo tikslumas yra apytikris, o 
ne absoliutus, nors kai kurie 
mokslininkai, ypač evoliucionis- 
tai, teigia priešingai.(8)

Toliau tie ekspertai aiškina,., 
kad gintaringieji miškai augo 
pietinėse dabartinės Skandi
navijos srityse ir gretimuose 
Baltijos jūros dugno plotuose.

(Bus daugiau)

(7) To beprasmiško žaidimo 
išimties “teisės”. Kodėl evoliu- 
cionistai — evoliuciniai trans- 
formistai — nuolat žaidžia mili
jonais ar bilijonais metų, turėda
mi po ranka Anaksimandro, 
ypač Teilhardo “vizijų” nu
šviestus įvairiausius “įrody
mus”, kad .evoliuciniai propesai 
esą savaime veikia, būdami 
neribotos galios, neapspręsti, 
nuolatiniai, neapgręžiami, am
žini ir net dieviški, kurių pagrin
das — medžiaga, kurią reikią 
ne tik branginti, bet ir garbin
ti (Teilhardo raštuose medžia
gos kultas dažnai atstoja Dievo 
kultą, žinomą nuo Prancūzų di
džiosios revoliucijos laikų ir jos 
įtakos dar ir šiandieną — T.Ž.)?!

Tai labai sudėtingas klau
simas, kurio, istorija betgi rodo, 
kad evoliucionistų supratimu 
čia gali būti du pagrindiniai at
sakymai. Pirma — čia kalbama 
apie tokią evoliuciją, kuri prasi
deda tam tikrais dumbliais ir 
baigiasi tos evoliucijos aukš
čiausia viršūne — žmogumi. Šiai 
viršūnei pasiekti užtenką mi

lijonų ar bilijonų metų, kurie, 
išimties teisėmis, laikytini ne 
tiek sąlyga, kiek priežastimi. 
Antra — visokeriopo prisitaiky
mo dėsnis, kuris, kaip ir pačios 
evoliucijos procesas, yra visuoti
nis, dabar (nuo 1959 m.— T.Ž.) 
veikiąs visuose visatos sekto
riuose. Toks prisitaikymo dės
nis liečia ne tik pačios evoliuci
jos tą procesą, bet ir pačius evo- 
liucionistus, kurie, prisitaikymo 
reikalo verčiami, milijonus ar bi

lijonus metų kartais paverčia 
priežastimi, būtina išsivystyti 
žmogui, reikalui esant, ir ant
žmogiui. Nereikia, aišku, už
miršti amžinosios evoliucijos 
procesų, norint parodyti, kad 
KRISTUS yra tų procesų pra
džia — Alfa ir jų galas, t.y. 
tobuliausias idealas — O m e g a. 
Kristus tobulėja, kitus tobulina 
ir visus traukia į save kaip 
Omegos punktą (“rutulioda- 
masis”, sakykim, amžinosios 
evoliucijos procesuose, nors 
amžinoji Tobulybė — Kristus — 
Dievas ir Žmogus negali nei to
bulėti, nei evoliuciniais pro
cesais užsiimti — T.Ž.).

Tuodu aukščiau minėti atsa
kymai — tai būdingiausi pavyz
džiai, rodą, kad visokie priešta
ravimai, nesusipratimai, net ir 
nesąmonės sudaro tokią evoliu
cinę sąjauką, kuri vadinamosios 
evoliucijos teorijoje reiškia ne 
tiek išimtį, kiek taisyklę.

(8) Būtent: dažniausiai mini
mas radiokarboninis metodas, 
kuriam teisėtai priklauso C14 
■ — radioaktyvioji anglis, t.y. vie
nas iš trijų anglies izotopų-C12 

. ir C13, kurie nesikeičia ir evoliu
cinį transformizmą griauna; 
potasiumo-argono (“potassium- 
argon”) metodas, geologi
nis, tipologinis ir žie
dadulkių metodas, toliau čia 
nesileidžiant. Nė vienu iš tų ar 
tolygių metodų tiksliai neap
skaičiuosi, sakysim, žemės am
žiaus, nekalbant jau apie jos 
amžiaus absoliutų tikslumą. Pa

vyzdžiui: maždaug prieš 30 su 
viršum metų žemės amžius sie
kė nuo 1 bilijono 500 milijonų 
iki 1 bilijono 800 milijonų me
tų; kiek vėliau žemė gerokai pa
sendinta — 3 bilijonai metų; 
šiandieną tos pačios žemės am
žius — nuo 4 bilijonų iki 4 
bilijonų 500 milijonų metų; kai 
kurių astronomų spėliojimu jos 
amžius esąs 4 bilijonai 800 mi
lijonų metų. Klasiškas pavyz
dys: absoliučių tikslumu buvo 
nustatyta, kad šiaurės Irako se
niausi gyventojai įsikūrė Jarmo 
kaime prieš 6000 metų; moks
lininkai pateikė atrastus to kai
mo dokumentus, aiškiai rodan
čius, kad to kaimo istorija tę
sėsi ne ilgiau kaip 500 me
tų (gamtamokslio žurnalas 
Science, December 11, 1959, p. 
1630). Tų apskaičiavimo metų 
gamtamokslinės tiesos, o ne 
evoliucinio prasimanymo siekią 
mokslininkai laiko savaime aiš
kiu dalyku, kad čia mažiausia 
paklaida gali virsti milijonais 
metų. Kai kalbama apie tikslų 
ir net absoliutų metų skaičių, 
— aiškus įrodymas, kad čia nie
ko bendra neturima su gamta
moksline tiesa, nepriimtina, aiš
ku, jokiai mokslinei ar nemoks
linei tiesai. Turime gana daug 
ir kitokių kriterijų, rodančių, kas 
ir kaip nepakankamai vertina 
arba tiesiog piktnaudžiauja 
anuos labai vertingus ir geriau
siai žinomus apskaičiavimo 
metodus, kuriuos evoliucionis- 
tai panaudoja taip, kaip jiems 
geriausiai viskas vystosi.
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MINĖJOM BiCENTENNIAL
HOT SPRINGS, ARK.

Šiais metais mūsų LB apy
linkė ruošėsi švęsti Amerikos 
200 metų nepriklausomybės mi
nėjimą. Nors mes visi vyresnio 
amžiaus ir darbo jėgos nelabai 
stiprios, bet, visi vieningai dirb
dami, padarėm gražų ir sėkmin
gą pasirodymą, kuris nustebino 
Hot Springs visuomenę ir lietu
vių vardą iškėlė į pirmą vietą iš 
visų čia esančių etniniųgrupių. 
Nebūtume to pasiekę, jei į pa-. 
galbą nebūtų atvykę iš Chicagos 
tautinių šokių grupė “Žilvitis”, 
vadovaujama V. Stankienės ir A. 
Mažeikienės, ir jaunų daininin
kių grupė “Žiežirbos”.

Viskas išėjo sėkmingai. Birže
lio 12 d. 7 vai. vak. didžiulėn 
salėn susirinko 700 su viršum 
žiūrovų. Nors mūsų programos 
atlikėjai buvo tolimos kelionės 

išvarginti ir oras pasitaikė gana 
šiltas, bet jaunatviška energija 
nugalėjo viską. Jie pašoko 12 
tautinių šokių, kurie buvo pui- 1 
kiai paruošti ir užbūrė visus 
žiūrovus.

Tarp šokių “Žiežirbos” davė 
gražiai paruoštų dainelių, prita
riant gitarom. Ypatingai gražus 
šokis buvo audėjėlė, kurį prie 
akordeono savo žavingu balsu 
palydėjo su daina vadovė, vi
siems žinoma solistė V. Stankie- į 
nė. Šokių grupės pranešėja 
skambiu balsu ir gražia lietuviš-

’ ka tarsena vaizdžiai apibudino 
kiekvieną šokį lietuvių ir anglų 

kalbomis.
Po trumpos pertraukos scenoj 

pasirodo vietinis solistas Ginta
ras Aukštuolis, kuris publikos 
buvo sutiktas labai šiltai, nes jis 
nors dar nesenai yra mūsų tarpe, 
bet Hot Springs visuomenei yra 
žinomas \ — dalyvauja ne tik 
lietuVių, bet ir amerikiečių pasi
rodymuose. Jis padainavo kelias 
lietuviškas ir kelias amerikietiš
kas dainas. Nors salė buvo di- 

• dėlė, bet jo sodrus, gerai val
domas balsas, nenajądojant net 
garsiakalbio, skambėjo didingai.

Programos pranešėja buvo 
studentė Rasa Jučaitė. Rasa mie
lai jungiasi į lietuvišką veiklą ir 
dar nebuvo atsitikimo, kad ji, v 
kur nors prašoma padėti, būtų 
atsisakiusi.

Čia pat salėj buvo lietuvių 
meno parodėlė, kurią apylinkės 
ponios D. Garbonkienė, V. Škle- 
rienė, talkinant E. Pamatai- 
tienei, paruošė kruopščiai, tur
tingai ir meniškai. Parodėlę 
puošė Kalėdų eglutė, padabinta 
p. Šklerio rankų darbo tautiniais 
ornamentais. Amerikiečių pub
likos susidomėjimas parodėle 
buvo nepaprastas. Jei eksponati 
būtų buvę parduodami, mažai 
kas būtų likę.

Prieš ir po programos ir per
traukos metu publika vaišinosi 
kava ir mūsų .apylinkės ponių 
kepsniais.

Nutilus paskutiniam akorde
ono garsam ir šokiam, publika 
dar ilgai plojo, įvertindama pro
gramos grožį.

Pas mus atvyko Chamber of 
Commerce coordinatorius Ikie 
Isenhover su ponia ir Hot 
Springs gražuolė Kay Smith. I. 
Isenhover scenoj šiltais žodžiais 
sveikino mūsų kolonijos lietu
vius, paruošusius tokią šventę 
ir išgyrė programos atlikėjus. 
Amerikiečių žiūrovų pasisaky
mai buvo, kad ne tik ta didžiu
lė salė, bet ir Hęt Springs vi
suomenė dar nebuvo mačiusi 

Clevelando miesto viešojoj bibliotekoj vyksta lietuvių dai
lės paroda. Buvo ir koncertinė programa, kurios klausėsi per 
300 žmonių. Nuotraukoj — rengėjai ir programos v va
dovai. Iš k. prof. J. Cadzow, I. Bublienė, R. Babickas, 
N. Bezualofi, M. Lenkauskienė, J. Stempužis, prof. R. Šilba
joris, dr. V. Stankus, J. Malskis. Nuotr. V. Bacevičiaus

tiek žmonių ir tokios programos. 
Keliais sakiniais ir Hot Springs 
gražuolė padėkojo už malonų 
priėmimą ir pasidžiaugė nepa
prastai maloniai praleistu vaka
ru. Vietiniam laikrašty buvo ra
šyta, kad lietuviai atliko didesnį 
darbą negu jie patys yra.

Iš tiesų darbas buvo didelis. 
LB apylinkės valdyba buvo 
užsidėjus didelę naštą ant savo 
pečių. Valdybos pirmininkas S. 
Ingaunis turėjo daug rūpesčio, 
kol suorganizavo ir iškvietė iš 
Chicagos programos atlikėjus. 
Daug darbo įdėjo valdybos na
rės L. Gudelienė, J. Ramienė ir 
I. Sirutienė. Neatsiliko ir val
dybos vyrai, S. Ramas , V. Mo- 
zuraitis ir A. Zubavičius. Valdy
bai labai daug talkino prof. T. 
Dambrauskas, susirišdamas su 
Chambers of Commerce, 
spaustuvėmis, radijo ir kit. Kur 
reikėjo kokios techniškos pagal
bos, kaip prie šviesų, scenos, 
garsiakalbių, mes visur radom 
nuolatinį pagelbininką Valdą 
Jučą.

Mūsų kolonijos lietuviai su
prato, kaip svarbus buvo šis pa
sirodymas, ir nepaprastai nuo
širdžiai ir vieningai jungėsi

LIETUVIŲ PROGRAMOS KENT 
VALSTYBINIAME UNIVERSITETE

Jau ilgesnį laiką spaudoj ne
buvo pranešimų iš Kent Statė 
universiteto. Tai įvyko ne iš ap
sileidimo — turėjom daug dar
bo. Todėl, siekdamas painfor
muoti apie visus įvykius, turė
siu apimti keliij mėnesių tarpą.

Praeitą vasarą lietuvių progra
ma buvo praplėsta dviem kur
sais. Vienas jų buvo intensyvus 
kalbos kursas, kuriame naudo
ta vien lietuvių kalba. Pirmą sa
vaitę įsiregistravo 20 studentų, 
antrąją—22. Studentai dirbo la
bai uoliai, 8 iš jų siekė univer
siteto užskaitų (kreditų). Paskai
tos ir diskusijos tęsėsi nuo anks
taus ryto iki vėlyvos nakties, ir 
visi studentai entuziastingai jo
se dalyvavo. Kurso lygį liudija 
dalyvavę profesoriai: dr. Anta
nas Klimas, kun. Juozas Vaišnys, 
Stasys Barzdukas, dr. Ilona Gra- 
žytė-Maziliauskienė, dr. Bro
nius Vaškelis, dr. Rimvydas Šil
bajoris, dr. Jonas Puzinas ir dr. 
Benediktas Mačiuika. Nuošir
džiai dėkoju jiem už pasiauko
jimą tokiam kilniam reikalui.

Sao Paulo valstijos 
seimas Brazilijoj pagerbė 

Čiurlionį
Brazilija yra federalinė res

publika, sudėta iš 24 atskirų 
valstijų. Viena iš-didžiausių yra 
Sao Paulo valstija, kuri turi 70 
procentų viso krašto pramonės ir 
kuri padaro 50 procentų viso 
krašto apyvartos. Joje, gyvena 
per 20 milijonų žmonių. Plotas 
— 220,000 kv. km.

Tos valstijos leidžiamame Sei
mo dienyne (Diario da Assemb- 
leia) kovo 11 išspausdintas svei
kinimas lietuvių bendruomenei
M.K. Čiurlionio gimimo šimt
mečio proga. Visas tekstas turi 
apie 950 žodžių.

Pradžioj yra oficialus prašy
mas, kad į seimo darbų aktus 
būtų įrašytas sveikinimas lietu
vių bendruomenei Čiurlionio 
sukakties proga ir kad šis įvy- 

bendram darbui, dosniai auko
dami ir gausiai atsilankydami į 
pasirodymą.

Birželinių įvykių minėjimas
Birželio 13 LB Hot Springs 

apylinkės valdyba paruošė bir
želio įvykių minėjimą, pradė
dama pamaldomis už žuvusius 
Sibire ir kankinius kitose vieto
vėse. Kun. P. Patlaba aukojo mi
šias ir pasakė pamokslą. Po pa
maldų salėje buvo akademinė 
dalis. Minėjimą atidarė LB apy
linkės valdybos pirmininkas S. 
Ingaunis, primindamas šio mi
nėjimo rimtį ir liūdesį. Prie gar
bės stalo, papuošto gėlėmis ir 
simboliniais tautos ženklais, pa
kvietė Sibiro kankines Stefani
ją Rūkienę, Onutę ir senųjų 
laikų tremtinį Joną Kalvėną. 
Pradžiai A. Ingaunienė paskai
tė jaudinantį, jauno studento pa
rašytą kūrinį “Jie jau nebegrįš” 
Po to lituanistas P. Balčiūnas 
skaitė išsamią paskaitą. Statisti
niais daviniais nurodė kiek bu
vo išvežtų Sibiran, nukankintų 
pačioj Lietuvoj, kalintų ir kan
kintų kalėjimuose. Po paskaiti
ninko studentė Rasa Jučaitė su 
įsijautimu paskaitė momentui 
pritaikytą eilėraštį. Minėjimas 
baigtas tautos himnu.

H.S.G.L.

Papildomi padėkos žodžiai pri
klauso dr. Antanui Klimui, kuris 
pradėjo žygį prieš Encyclopedia 
Britannica, jau pažadėjusią ati
taisyti iškraipytus faktus pas
kutinėj laidoj.

Antrasis buvo intensyvus de
šimties savaičių lietuvių kalbos 
kursas pradedantiem. Jį ėmusi 
studentė Nancy Šukytė iš Pitts- 
burgho pasiekė puikių rezultatų. 
Čia daug nusipelnė dr. Danguo
lė Tamulionytė, pasižymėjusi 
labai reta kantrybe, supratimu ir 
sugebėjimu studentą paveikti. 
Abu kursai bus kartojami ir šią 
vasarą.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
Kento universitete pravedė savo 
studijų savaitgalį. Buvo paskaitų 
ir diskusijų sesijos, kuriose vi- 
dutiniškai dalyvavo 95% iš 50 
užsiregistravusių studentų. Jie 
ir vasaros programų dalyviai 
verti lietuvių visuomenės pasi
didžiavimo! Jie buvo pirmos 
eilės lietuvių ambasadoriai, ku
riais teko tik gėrėtis. Gaila, kad, 
nepaisant uolaus darbo nuo 

kis būtų praneštas Lietuvių 
Bendruomenei, lietuvių litera
tūros rateliui ir Pabaltiečių ko
mitetui.

Toliau sakoma, kad lietuviai 
paminėjo Čiurlionio sukaktį, pa
minėjo tėvynėj ir visame pasau
ly. Supažindinama su Čiurlionio 
gyvenimu, apžvelgiama jo kūry
ba.

Tekstas baigiamas tokia iš
vada:

“Kadangi jis taip mylėjo ir 
buvo pasišventęs menui ir tėvy
nei, visada savo kūryboj mylėjo 
ir vertino lietuvių tautą, palik
damas neįvertinamą meninį pa
likimą, nėra nieko teisingesnio, 
kad šia proga šie namai pa
reikštų savo sveikinimą taip ger
biamai lietuviųbendruomenei.” 
Pasirašo seimo * atstovė Dulce 
Šalies Cunha Bragą, kuri ir buvo 
įteikusi seimui oficialų prašymą 
ryšium dėlČiurlionio sukakties.

Šį. tekstą apie Čiurlionį seimo 
atstovei padėjo paruošti Brazili
jos rašytojų ir meno kritikų drau
gijos narys Henrikas Losinskas, 
medžiagą parūpino BLB litera
tūros ratelio pirmininkas Alfo- 
nas D. Petraitis.

Knyga apie Čiurlionį 
portugalų kalba

Brazilijoje dvi italų kilmės 
profesorės — Franca Cavalli ir 
Heldą- Barraco parašė knygą 
apie" Čiurlionį. Knyga pavadinta 
labai įspūdingai — Čiurlionis, o 
Grande Desconhecido — Čiur
lionis — didingas nepažįstama
sis. Knyga iliustruota repro
dukcijomis.

Šios knygos pristatymą pra
eitų metų gruodžio 12 Brazili
jos rašytojų patalpose surengė 
BLB literatūros ratelis.

Chicagos tautinių šokių grupė Žilvytis birželio 12 lankėsi Hot Springs. Nuotraukoj šokėjai, 
vadovai ir svečiai. Iš k. A. Mažeikienė, Mrs. H. Prochazka, V. Stankienė, G. Ej- 
senhower, Miss Hot Springs — Kay Smith ir šokėjai. Grupę pakvietė Liet. Bendruomenės 
apylinkė ryšium su Amerikos švente.

ankstaus ryto iki vėlaus vakaro, 
nespėta visko atlikti. Bet tam 
turėsim šią vasarą.

Lietuvių Stipendijos Fondo 
reikalai buvo kiek sulėtėję dėl 
procedūrinių klausimų. Šiuo 
metu yra surinkta apie 
3000 dol. grynais ir 5000 dol. 
pažadais. Komiteto pirm. dr. An
tanas Klimas netrukus vėl kreip
sis į visuomenę aukų reikalu. 
Dr. Viktoras Stankus, kuris jau 
pasižymėjo sugebėjimais žo
džius paversti veiksmais, paža
dėjo nukreipti savo dėmesį į 
fondo telkimą. Turėtų neilgai 
nusitęsti, iki bus pasiektas 
20,000 dol. tikslas, kad bus gail
ina pasiūlyti pirmąją stipendiją 
studijuojančiam lietuviui.

Lietuvių kolekcija universite
to bibliotekoj pastoviai auga ir 
jau yra patarnavusi eilei moksli
ninkų iš Šiaur. Amerikos. Tarp 
pastarųjų didesnių papildymų 
minėtini: Albino Trečioko ar
chyvas, nepaprastai vertingas 
Petro P. Muliolio archyvas, ku
riame yra apie 65 įrišti anksty
vosios lietuvių periodikos to
mai, įskaitant Varpą (1896, 1899, 
1901, 1902 ir 1904), Ūkininką 
(1899, 1901), Lietuvos Ūkininką 
(1909, 1911, 1912), Lietuvos 
Žinias (1910-1913), Viltį (1907- 
1910), Vienybę Lietuvninkų 
(1900-1902, 1906, 1907) ir daug 
kitų. Dr. Jokūbas Stukas, aktyviai 
dalyvaująs lietuvių veikloj, 
reikšmingai papildė archyvus 
nauja siunta. Be šių, gauta visa 
eilė smulkesnių dovanų, už ku
rias esame dėkingi, tik, gaila, 
neužtenka vietos visom išvar
dinti.

Vienas iš naujų svarbių įvykių 
yra Broniaus Medelio iš Balti- 
morės susitarimas su universite
tu įmikrofilmuoti eilę retų leidi
nių iš jo rinkinio. Šiuo metu B. 
Medelis yra atsiuntęs pilną Uni
jos (1884-5) komplektą, kurį į- 
mikrofilmavus bus gauta dau
giau retos medžiagos.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių Bendruomenės 

Baltimorės apylinkės metinė 
gegužinė bus rugpiūčio 15, sek
madienį, gražiame Conrad Ruth 
Vilią parke. Pradžia 1 vai. po
piet, baigsis 6 v.v. Baltimorės 
sporto klubo tinklinio komanda 
dalyvaus rungtynėse su Cleve- 
lando komanda per pikniką. Šo
kiam gros geras orkestras. Ren
gimo komitetas maloniai kviečia 
visus dalyvauti gegužinėje.

Alfonsas ir Darata Adomai
čiai savo gražioje vasarvietėje 
gerai pavaišino vyrų choro Dai
nos narius ir jų šeimas liepos 
25 d. Šie jauni lietuviai daly
vauja įvairiuose lietuviškuose pa
rengimuose ir ragina savo pa
žįstamus lietuvius dalyvauti. Al
fonsas dainuoja baritonu vyrų 
chore. Dainos vyrai dėkoja Ado- 
maičiams už vaišes.

Kun. Antanas Dranginis rug
piūčio 1 išvyko atostogų. Jis ža
da aplankyti savo gimines ir pa
žįstamus kituose miestuose.

Šv. Alfonso mokyklą šiomis 
dienomis remontuoja. Klasės 
kambariai buvo nukelti nuo tre
čio aukšto į pirmą aukštą. Vis
kas bus sutvarkyta prieš mokslo

Dar vienas svarbus dalykas 
yra Lithuanian Certificate 
Program. Universiteto vadovybė 
paruošė planą, pagal kurį stu

dentas galės siekti “major” ir 
gauti iki 70 valandų už lietuvių 
kalbos, istorijos ir literatūros 
studijas, žinoma, išpildydamas ir 
kitus Arts and Sciences reikala- 
lavimus. Laukiama plano patvir
tinimo Ohio valst. Regentų Ta
ryboj. Dėl platesnių informacijų 
prašoma kreiptis į Dr. John F. 
Cadzow, Director, Ethnic Heri- 
tage Program, Kent Statė Uni- 
versity, Kent, Ohio 44242.

IŠVYKO 1 TALKĄ

Rasa Lukoševičiūtė iš Mont- 
realio ir Rasa Šoliūnaitė iš Le- 
monto (Chicagos apylinkės) pa- 
sirryžo šią vasarą, PLB valdybai 
padedant, skirti savo jėgas Pie
tų Amerikos lietuviškojo švieti
mo darbui. Rasa Lukoševičiūtė, 
pradėjusi gegužės 31, darbuosis 
ligi rugpiūčio 10 Buenos Aires 
(Argentinoj), o Rasa Šoliūnaitė — 
nuo birželio 3 ligi rugpiūčio 21 
Montevideo (Urugvajuj). Jų už
davinys — talkinti lietuviškųjų 
mokyklų darbe bei jų organiza
vime. Jaunimo kongresui suža
dinus bei išjudinus tautinius nu
siteikimus, dabar tenka kurti ži
dinius — mokyklėles tiem nusi
teikimam sistemingai ugdyti, 
mokant lietuvių kalbos, dainų, 
Lietuvos istorijos, geografijos 
bei supažindinant su tiek pačioj 
Lietuvoj, tiek laisvajam pasauly 
lietuvių vedama kova dėl Lietu
vos egzistencijos ir laisvės. Jos 
padės ir vietos lietuviškojo jau
nimo organizaciniuose dar
buose.

Rasa Lukoševičiūtė Montrea- 
lio universitete trejus metus stu
dijavo humanitarinius mokslus; 
toliau studijuos socialinius 

metų pradžią.
Malūnas, tautinių šokių gru

pė, rugpiūčio 15, sekmadienį, 
dalyvaus Lietuvių dienoje Lake- 
wood Park, Pa. Tikimės, kad 
Pennsylvanijos žmonėms patiks 
jų šokiai.

Anelė Debesiūnas, naujos 
kartos lietuvė, po ilgos ir sun
kios ligos mirė liepos 26 savo 
namuose Hamlet Avė. Prieš ke
lerius metus atvyko į Baltimorę 
iš Philadelphijos. Gedulingos 
mišios aukotos už jos sielą Šv. 
Alfonso bažnyčioje liepos 29. 
Buvo palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse Philadelphijoje. Nu
liūdime liko dukra Danutė, vy
ras Juozas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

Visas dovanas bibliotekai pra
šoma siųsti: Lithuanian Collec- 
tion, Kent Statė University Lib- 
raries, Kent, Ohio 44242.

Aukos Lietuvių Stipendijos 
Fondui siųstinos: Lithuanian 
Fellovvship Fund, Kent Statė 
University, Kent, Ohio 44242.

Jei kas iš aukojusių bibliote
kai ar stipendijos fondui nebūtų 
gavęs padėkos — pakvitavimo, 
prašomas informuoti dr. John F. 
Cadzow aukščiau nurodytu 
adresu.

J.F.C.

mokslus. Ji yra baigusi Montrea- 
lio lituanistinę mokyklą ir litua
nistikos seminarą. Šiuo metu 
yra Montrealio lituanistinės mo
kyklos dainų ir tautinių šokių 
mokytoja ir LB Montrealio apy
linkės valdybos narė. Dalyvavo 
mokytojų ir jaunimo studijų sa
vaitėj Dainavoj ir lituanistinėj 
savaitėj Beaumont stovyklavie
tėj, taip pat ir II bei III pa
saulio lietuvių jaunimo kong
resuose, pastarajame kaip at
stovė. Dalyvauja ateitininkų ir 
skautų veikloj.

Rasa Šoliūnaitė studijuoja tre
čius metus muziką ir chemiją 
Lewis universitete. Yra baigusi 
Lemonto Maironio lituanistinę 
mokyklą ir pedagoginį lituanis
tikos institutą. Lemonto 
moksleivių ateitininkų globėja, 
tautinių šokių grupių Sūkurio ir 
Švyturio akordeonistė. Lemon
to Maironio lit. mokyklos šešto 
skyriaus tikybos ir dainavimo 
mokytoja, LB Lemonto apylin
kės valdybos narė. JAV LJS val
dybos sekretorė ir tarybos narė. 

'Dalyvavo III pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese kaip atstovė. 
Šį pavasarį išrinkta į JAV LB 
tarybą.

J.K.

VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJON

Marija Saulaitytė, seniau vie
nerius metus mokiusi Vasario 
16-osios gimnazijoj, vasarai pra
sidėjus, išvyko į Europą ten pa
dėti gimnazijai.

Savo akimis pamačiusi gyvą 
reikalą tinkamai prisidėti, kad 
gimnazija nebūtų uždaryta, per
traukė UCANN savo ruošimąsi 
literatūros doktoratui gauti, atsi
sakė darbo universitete (jame 
dėstė literatūros kursą) ir nuta
rė mokslo metais pasilikti dirb
ti lietuvių gimnazijoj, kur moky
tų anglų kalbos, padėtų tvarky
ti mokinių bendrabučius ir pa
globotų mokinius iš Amerikos 
kontinento.

Šiai lietuviškai gimnazijai gre
sia pavojus būti uždarytai. To
dėl pirmiausia reikia daugiau 
mokinių ir iš JAV, Kanados ir 
kitų Amerikos kraštų. Reikia ir 
pedagoginės pagalbos, kurią 
gali suteikti šiuose kraštuose 
mokslus ėję mokytojai.

Mokytoja M. Saulaitytė mano, 
kad dabar yra labai svarbu as
meniškai veikti, kad šis lietuvių 
švietimo ir tautinės kultūros ži
dinys ne tik nesunyktų, bet su
stiprėjęs galėtų sėkmingiau 
gyvuoti.

Prisidėti gali visi įvairiais bū
dais.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VISUOMENINĖS VEIKLOS ŽINIOS

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkė, atstovauja Philadelphijos 
LB apylinkei Philadelphijos 
miesto JAV 200 metų sukakties 
atžymėjimo komitete. Jos pa
stangų dėka minimas komitetas 
lietuviam paskyrė $5,000 para
mą atsikvietimui Čiurlionio an
samblio į Philadelphiją. Ji lie
pos 4 atstovavo JAV LB kraš
to valdybai Philadelphijoj Ne
priklausomybės aikštėj įvy
kusiose JAV nepriklausomybės 
sukakties iškilmėse. Po iškilmių 
dalyvavo prez. G. Fordo garbei 
suruoštame priėmime. Keliomis 
dienomis anksčiau, liepos 1} A. 
Zerr, Philadelphijos burmistro 
pakviesta, Philadelphijos lietu
viam atstovavo priėmime Nor
vegijos sosto įpėdiniui princui 
Harald ir princesei Sonjai.

Daiva Kezienė, JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos narė, 
JAV atstovų rūmų narei kongr. 
Millicent Fenwick pristatė do
kumentinę medžiagą, liečiančią 
buvusio politinio kalinio Kęstu
čio Jokubyno persekiojimą ir 
draudimą jam išemigruoti. 
Kongr. Fenvvick prašyta pateiktą 
informaciją pristatyti steigiamai 
kongreso — JAV administracijos 
pareigūnų komisijai Europos 
saugumo konferencijos nutari
mų vykdymui prižiūrėti. Apie 
šią LB akciją Radio Liberty pa
informavo pavergtąją Lietuvą.

Antano Masionio, JAV LB 
švietimo tarybos inspektoriaus 
rytiniam JAV pakraščiui, laišką 
redakcijai birželio 29 išspausdi
no Paterson News. Laiške iške
liami tragiškieji birželio įvykiai 
ir Baltijos valstybių pavergimas. 
Tame pačiame laikrašty birželio 
10 buvo išspausdintas vedama
sis straipsnis “Pabaltijo gėda te
besitęsia”. Tai LB apylinkės 
valdybos, vadovaujamos Ant. 
Rugio, pastangų vaisius.

GOP Nationalities News laik
raštis birželio mėn. laidoj, apra
šydamas Philadelphijoj vykusią 
respublikonų tautinių grupių 
konferenciją, išspausdino ren
gimo darbuose talkinusių LB 
darbuotojų nuotraukas: dr. Ant. 
Novasičio, Aušros Zerr, adv. 
Onutės Valašinaitės ir Alg. Ge- 
čio.

Petras C. VVytenus, Maspetho 
LB apylinkės valdybos pirmi
ninkas, vadovauja lietuvių kry
žiaus, esančio buvusios New 
Yorko pasaulinės parodos aikštėj, 
globos komitetui. Kasmet tragiš
kojo birželio sukakčių proga su
rengiamas prie kryžiaus minėji
mas; į jį atsilanko ir įtakingi 
amerikiečių politikai. Šiais me
tais iškilmės įvyko birželio 20. 
Pažymėtina, kad JAV 200 metų 
nepriklausomybės sukakties 
proga vietovės administracijos 
išleistame turistam skirtame lei
diny yra ilgas straipsnis, apibū
dinąs lietuviškąjį kryžių, Lie
tuvos tragediją ir LB New Yor
ko apygardos pastangas išsaugo
ti kryžių nuo vandalų.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba apylinkėm išsiuntinėjo 
PLB valdybos leidinį “Respect 
My Rights”, liečiantį Ant. Ter
lecko apeliaciją Sov. Sąjungos 
KGB viršininkui. LB apylinkės 
prašomos su minėtu leidiniu su
pažindinti įtakingus amerikie
čius ir jį patalpinti vietovių 
bibliotekose. Taip pat aplinkraš
čiu kreiptasi į apylinkių valdy
bas prašant paremti į JAV atsto
vų rūmus kandidatuojantį Algi
mantą Zaparacką.

Algis Zaparackas, kandidatas į kongresą iš Detroito 18 apylin
kės, kalba moksleiviams ateitininkams Dainavos stovyk
loje. Nuotr. V. Bacevičiaus

Ocean leidyklos redaktorė 
Heike Fenton laišku padėkojo 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Alg. Gečiui už 
tarpininkavimą, leidyklai
išleidžiant dr. Alg. Budreckio 
knygą — chronologiją “Lith- 
uanians in America”. Minimu 
leidiniu besirūpinant, JAV LB 
nuoširdžios talkos-patarimų su
laukė iš dr. J. Puzino, dr. K. Jur- 
gėlos, Gintarės Ivaškienės, Liu
dos Gudelienės, Jūratės Aukš- 
tikalnienės ir LB krašto valdy
bos vicepirm. Rimo Česonio.

Algimantas Gureckas, JAV LB 
krašto valdybos ryšininkas 
Washingtone, Pavergtųjų Tautų 
savaitės proga Baltijos valstybių 
okupaciją LB memorandumu ir 
informaciniais leidiniais (“Vio- 
lations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithūania” ir 
Ant. Terlecko “Respect My 
Rights”) pristatė 85 Washing- 
tone esančių valstybių ambasa
doriam. Neaplenktos nė komu
nistinės satelitinės valstybės, 
kurios antisovietinius kaltini
mus seka ir panaudoja reikalau
damos sau lengvatų.

LEIDINYS “THE LITHUANIANS 
IN AMERICA 1651-1975”

Prieš porą metų LB krašto 
valdyba kreipėsi į amerikiečių 
leydyklą Oceana Publica- 
tions, Ine., dėl chronologijos 
apie lietuvius Amerikoj išleidi
mo. Po ilgesnių pasitarimų lei
dykla sutiko knygą išleisti prašy
dama LB talkos surandant auto
rių ir atliekant kai kuriuos tech
niškus darbus. Šiandieną knyga 
jau išėjusi iš spaudos. Tai 174 
psl., su kietais viršeliais, pa
traukliai atrodąs leidinys. Reda
gavo Algirdas M. Budreckis. 
Leidinys LB krašto valdybai fi
nansiškai nieko nekainavo, gi jo 
platinimu tarp amerikiečių rū
pinasi pati leidykla.
LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA III TOMAS

LB Kultūros Taryba išleido 
jau ir trečiąjį tomą Lietuvių Li
teratūros Istorijos, suredaguotą 
Prano Naujokaičio. Šis tomas 
542 psl. ir apima laikotarpį nuo 
1928 iki 1944. Pirmieji istorijos 
tomai buvo išsiuntinėti plati
nimui LB apylinkėm ir platini
mo rezultatai iki šiol yra džiugi
ną'. Apylinkių valdybom siunti
nėjamas jau ir šis tomas. Tiki
masi, kad bus išplatintas. Vie
no tomo kaina — 10 dolerių.
JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
FINANSAI

Šiuo metu krašto valdybos 
ižde yra 31,009.43 dol. Šių metų 
Vasario 16-sios minėjimų aukos 
pasiekė 22,651.13 dol., tai di
džiausia metinė suma, kurią bet 
kada LB yra gavusi Lietuvos 
laisvinimo reikalam.

Trijų lietuviškų operų sukū
rimas ir Chicagoj pastatymas LB 
krašto valdybai atsiėjo 6,900 
dol. 3000 dol. buvo išmokėta 
operų kompozitoriam, 900 dol. 
libretistam ir 3000 dol. duota 
Chicagos Lietuvių Operos ko
lektyvui tom operom pastatyti.

5000 dol. krašto valdyba pa
skyrė kultūriniam ir politiniam 
lietuvių pasirodymam Phila
delphijoj, Amerikos 200 metų 
minėjimo iškilmėse ir Eucha
ristinio Kongreso renginiuose. 
Pažymėtina, kad šie pinigai 
buvo krašto valdybos pastango
mis išgauti iš amerikiečių įstai
gų ir tai nėra mūsų visuomenės 
aukos.

2000 dol. paskola suteikta III 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
organizacinio komiteto pradi
niam darbam. Simpoziumas 
įvyks 1977 lapkričio 24-27 Chi
cagoj.

100 dol. buvo paskirta Margu
čiui, kuris, netekęs radijo stoties 
savo programų transliacijom ir 
tuo pačiu pajamų, turėjo išlaiky
ti patalpas.

100 dol. pasiųsta paremti Al
gio Zaparacko kandidatūrai į 
JAV Kongresą.
' 200 dol. paskirta Rezoliucijų 
komitetui naujų rezoliucijų pra- 
vedimo darbam.

500 dol. parama buvo suteik
ta Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos centro valdybai lietuviš
kojo sporto ir jaunimo ugdymui. 
Šiuo metu ŠALFASS centro val
dyba yra Toronte ir jai vadovau
ja pirm. Pr. Berneckas.

Krašto valdyba dažnai ma
žesnėmis sumomis paremia įvai
rias mūsų organizacijas tuo pa
rodydama, kad jų darbas yra ver
tinamas. Taip gegužės mėn., 
nors ir kukliai, buvo paremta Pa
baltijo Studijų Puoselėjimo 
Draugijos 5-ji konferencija ir 
BATUNo metinis leidinys.

MAROUETTE PARKO 
APYLINKĖS REIKALAI

Chicagoj prieš LB Vid. Vaka
rų apygardos ir Marąuette Par
ko apylinkės kai kuriuos valdy
bų narius buvo iškelta byla, kė
sinantis į LB pinigus ir net rei
kalaujant finansinės kompen
sacijos. Š. m. kovo 9 amerikie
čių teisme LB bylą laimėjo, gi 
skundėjų apeliacija balandžio 
8 buvo atmesta. Teismo sprendi
mu, LB krašto valdybai buvo pa
vesta nuspręsti kuri Marąuette 
Parko apylinkės valdyba yra 
teisėta, o ginčijamieji pinigai 
buvo perduoti krašto valdybai.

Krašto valdyba posėdy gegu
žės 26 nutarė, kad teisėtą Mar
ąuette Parko apylinkės valdybą 
sudaro pirm. P. Indreikos vado
vaujama valdyba ir jai priklauso

LAKE WORTH,FLA.
Paminėti tragiškieji 

birželio įvykiai
LB Palm Beach County apy

linkė, glaudžiai bendradarbiau
dama su kaimyninėmis organi
zacijomis, kaip Lake Worth Lie
tuvių Klubu ir LB Floridos 
Auksinio Kranto apylinke, birže
lio 13 Lake Worth mieste pa
minėjo bolševikų įvykdytus ne
kaltų Lietuvos gyventojų trėmi
mus.

Minėjimas pradėtas mišio- 
mis Švč. Širdies katalikų baž
nyčioj; jas aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. A. Senkus. Per pa
maldas giedojo solistė O. Jamei- 
kienė-Blandytė.

Puikioj parapijos salėj, vadi
namoj Madonna Hali, buvo tę
siamas puikiai suorganizuotas 

liūdnųjų įvykių minėjimas, 
kuriame dalyvavo svečiai iš 
Pompano Beach, Lake Worth, 
Juno Beach bei kitų apylinkės 
vietovių. Pagrindinis kalbėtojas
F. Prekeriš, LB apygardos v-bos 
narys iš St. Petersburgo, susi
rinkusius nukėlė į tas tragiškas 
dienas, “kai lietuvis turėjo slaps
tytis savo tėvynėj nuo siaučian
čio siaubo”. Jis taip pat primi
nė, kad R. Kalantos ir kitų 
didvyrių mirtys bei Kudirkos iš
sigelbėjimas iš tikros mirties 
nasrų yra “tie šviesūs žiburė
liai, kurie spinksi tamsioj bol
ševizmo vergijos jūroj”.

Minėjimas buvo paįvairintas 
solistės O. Jąmeikienės pui
kiomis liaudies dainomis, P. Ba
nienės deklamacijomis; gi V. 
Balčiūnas, LB Auksinio Kranto 
apylinkės įsteigėjas, paruošė re
zoliuciją JAV valdžios pareigū
nam, kurią perskaitė D. Liuter- 
mozienė, LB apygardos v-bos 
narė.

Čia tenka priminti, kad minė- 
mą puikiai vedė LB Palm Beach 
County apylinkės v-bos narys K. 
Gliūda.

Po minėjimo darbščiosios LB 
apylinkės narės, vadovaujamos 
J. Šalkauskienės, visus susirin
kusius pavaišino skaniais pietu
mis'. Ir dalyviai, ir rengėjai buvo 
patenkinti taip puikiai pavyku
siu parengimu.

ab

Pianistė Raimonda Apeikytė

tie pinigai. Birželio 8 tuo rei
kalu pirm. P. Indreikai buvo pa
siųsti atitinkami raštai lietuvių 
ir anglų kalbomis ir persiųstas 
iš teismo gautas 254.97 dol. če
kis.

Krašto valdybos posėdy buvo 
atkreiptas dėmesys, kad Chica
goj grupė asmenų naudoja Lie
tuvių Bendruomenės ir jos insti
tucijų vardus įvairiuose savo 
atsišaukimuose ir kitokioj rašlia
voj. LB vardas įtrauktas net vie
no renginio programoj, kurioj 
darkyta anglų kalba išspausdinti 
net kitas etnines grupes žeminą 
pareiškimai. Nutarta įgalioti 
krašto valdybos vicepirmininką 
adv. dr. A. Novasitį pasiųsti 
kai kuriem iš tų asmenų įspė
jimus, kad jie nustotų naudoję 
LB vardą ir imtis visų Teisinių 
priemonių LB ir jos teisėtų 
institucijų vardų piktnaudojimui 
sustabdyti.

jg

PAS LENKIJOS 
LIETUVIUS

Wroclawo lietuviai nuošir
džiai dėkoja, kad jų Vilnelės an
samblio nuotraukos buvo įdėtos 
Darbininke. Tai pakėlę jų nuo
taiką.

Paskirtas naujas arkivyskupas 
Henrikas Gulbinavičius, kilęs iš 

'Lietuvos, mokąs lietuviškai. Iki 
šiol jis buvo Balstogėj. Wrocla- 
wo lietuviai tikisi, kad su nau- 
juoju arkivyskupu bus galima 
sugyventi.

<
Senos patikimos firmos, Mr. M. Rifkin,

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klijentams,

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

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

Siuntiniai priimami šiose Įstaigose ir skyriuose:

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

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE, NEVV YORK, N.Y. 10001

Tel.: (212) 725-2449

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nassau Avė. 
CHICAGO, ILL. 60622, 2242 W. Chicago Avė.
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St.
CLEVELAND. Ohio 44134, 5432 Statė Roaa 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michiaan Avė 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956 A Elizabeth Avė.
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Avė.
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138. 7612 N.E. 2-nd Avė.
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. N.E. (612) 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė.
NEVY YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue
PHILADELPHIA. Pa. 19123,1013 N. Marshall St.
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson avė. 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — Ninth 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N.J. 08882,168 VVhitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wilbur Avė. 
VINELAND, N.J. 08360, Paristi Hali, W. Landis Avė. 
VVORCHESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St. 
WHEAT RIDGE, Colo. 80033, 4330 Quay St.

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

LOS ANGELES
Pianistės Raimondos Apeiky- 

tės koncertas Santa Monikoj įvy
ko birželio 5. Programoje buvo 
atlikta Beethoveno Sonata Op. 
31 Nr. 2, Bacho Chromatinė 
Fantazija ir Fuga, Skryabino 
Etiudas Op. 8 D Minor, Brahm- 
so Sonata Op. 2 F Minor, 3 Čiur
lionio preliudai ir filmų kompo
zitoriaus Don R. George “Holly- 
wood Premiere”.

Pianistė 1970 baigė California 
Statė University Northridge su 
Master of Arts laipsniu. Ji daž
nai koncertuoja su vietiniais 
simfonijos orkestrais kaip solis
tė. •

Su šiuo rečitaliu pianistė pri
sistatė kaip visai subrendusi ir 
įgijusi gerą techniką. Tas ypač 
jautėsi Skryabino, Brahmso bei 
Čiurlionio kūrinių atlikime. Šį 
koncertą ruošė Amerikos Lietu
vių Santa Monikos klubas.

Pianistė Raimonda Apeikytė 
taip pat yra žinoma kaip labai 
gera akompaniatorė operom, 
choram bei solistam. Ji su kon
certais lankėsi Chicagoj, Kana
doj, Venezueloj, Brazilijoj, 
Urugvajuj ir Argentinoj.

Seinuose lietuviai atsisakė 
jiem siūlomos buvusios evange
likų bažnytėlės Zavadzkio gat
vėj. Jie laimėjo tik tiek, kad 
kas sekmadienį gražioj Seinų ka
tedroj bus vienos lietuviškos 
pamaldos.

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

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

(313) 894-5350
(201) 354-7608
(313) 365-6350 
(213) 
(305)

413-0177
757-6704
788-2545 

(203) 224-0829 
(212) OR 4-3930 

(215) 925-8878 
(716) 544-2151 

Avė. (415) 564-7981 
(206) EM 3-5556 

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

— Žurnalistikos premijai už 
1976 m. skirti komisija yra tokia: 
pirmininkas prof. dr. J. Puzinas, 
sekretorė D. Bindokienė, na
riai — kun. V. Bagdanavičius,
E. Pakštaitė ir VI. Būtėnas. Ko
misiją sudarė Liet. Žurnalistų 
centro valdyba, kurios pirm, yra 
kun. J. Vaišnys. Kandidatus pre
mijai galima siūlyti iki š.m. 
gruodžio 31 d., žinias siunčiant 
pirm. prof. J. Puzinui — 7309 
So. Washtenaw, Chicago, III. 
60629, arba sekr. D. Bindo- 
kienei, 6634 S. Richmond, 
Chicago, III. 60629. Premija yra 
1000 dol., mecenatas kun. J. 
Prunskis. Ji bus įteikta spaudos 
baliuje, kuris numatomas 1977 
m. sausio 29 d.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba prane
ša, kad Sąjungos- JAV ir Kana
dos kraštų visuotinis skyrių ir 
pavienių darbuotojų suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 4 Chicagoj, 
Laisvosios Lietuvos laikraščio 
patalpose, 2618 West 71st St., 
Chicago, 111. 60629, telef. (312) 
476-3371 arba 839-5531. Suva
žiavimo pradžia 10 vai. ryto. 
Dalyvauti kviečiami ne tik sky
rių atstovai, bet ir pavieniai vil
niečiai, nepriklausą prie skyrių, 
tačiau nenutolę nuo vilnietiškų 
reikalų. Kviečiami ir spaudos 
bei organizacijų atstovai. Atskiri 
kvietimai spaudai ir organizaci
jom nebus siunčiami. Suvažiavi
mo reikalais kreiptis į Sąjungos 
CV sekretorių Albertą Misiūną, 
2483 Woodmere St., Detroit, 
Mich. 48209, telef. (313) 841- 
3026. (VKLS-gos centro valdyba) 
ŠALSS centro valdyba 

šokių šventės proga rengia su
sipažinimo vakarą ir šokius 
studentam Jaunimo Centro pa- 
talpose, 56720 S. Claremont, 
Chicago, III.

— Lietuvių — latvių bendras 
studijų savaitgalis rengiamas 
spalio 29-31. Rengia ŠALSS. 
Illinois Humanities Council 
šiam studijų savaitgaliui pa
skyrė 1590 dol. Savaitgalio pa
grindinės temos liečia dviejų 
kultūrų konfliktą ir etninį švie
timą. Visi studentai kviečiami 
dalyvauti.

— Penktąja Lietuvių Tautinių 
Šokių Švente susidomėjimas la
bai didelis. Bilietai į ložes ir 
į pirmas eiles (po 8 dol.) vi
si parduoti.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba rugsėjo 4, 
šeštadienį, 3 vai. po pietų Me
nėj, Marąuette Parke, Chicagoj, 
rengia spaudos žmonių pokal
bį. Vytautas Alantas apžvelgs 
dabartinę mūsų spaudą. Po dis
kusijų užkandžiai ir kavutė.

— Prof. Juozas "Eretas, didis 
Lietuvos draugas, išgyvendamas 
dukros Aldonos netekimą (ji 
.mirė vasario 12, sulaukus vos 
48 m. amžiaus ir 25 metus 
skyrus teatrui), parašė jos pri
siminimui mažą pro memoria, 
pavadintą dviem kalbom: Ab- 
schied von Aldona, — Atsisvei
kinimas su Aldona. Šios 11-kos 
puslapių knygutės tekstas para
šytas vokiečių kalba, bet pasku
tiniai žodžiai, lietuviški: Amžiną 
atilsį duok jai, Viešpatie!

— Dail. Kazys Varnelis, Chi
cagos miesto kolegijos humani
tariniame departamente dėstąs 
meno dalykus, įvertinant jo 
sėkmingą darbą su studentais 
ir nuopelnus dailėj, pakeltas iš 
associate į pilnus profesorius.

MIRĖ MUZ. KAZYS 
STEPONAVIČIUS

Muzikas Kazys Steponavičius 
(Charles F. Stephens) liepos 
30 vakarą mirė Chicagoj. Laido

t

r

jamas ten pat rugpiūčio 3.
Velionis buvo gimęs 1905 va

sario 14, Brockton, Mass. Stu
dijavo muziką nuo 1918 ir ypač 
pasireiškė organizuodamas cho
rus ir jiem vadovaudamas. 1929 
pradėjo vadovauti chorui Pir
myn. Tam chorui vadovavo iki 
pat mirties. Su šiuo choru 
1938 lankėsi Lietuvoj, kur su
rengė 21 koncertą. Su Šiuo cho
ru yra pastatęs 40 su viršum 
operečių ir operų.
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NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Vyrai dainuoja, ką tik išėjo 
N.Y. vyrų dainos vieneto “VY
TIS” nauja plokštelė. Įdainuota 
17 liaudies dainų: Žygio mar
šas, Aras, Mylėjau mergelę, 
Vilniaus kalneliai, Augo sode 

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.

NAUJOS KNYGOS 
Atostogų metu Įsigykite 
naujai išleistas knygas

J. Kralikausko premijuotas ro
manas — Mažvydas 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 —

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA

Moterų Sąjungos 76 
kuopa veikia ir auga

Gražiajame Seminole parke 
neseniai įvyko Moterų Sąjungos 
76 kuopos susirinkimas. Į kuo
pą įstojo trys naujos narės: Bro
nė Uiškis, Kotryna Razgys ir 
Anastazija Studienė.

Pirmininkė Donna Kamm pa
sidžiaugė tokiu gausiu narių 
dalyvavimu bei kuopos augimu. 
Kuopos vardu padėkojo Stasei 
Stanelienei už puikų pietų pa
ruošimą prel. J. Balkūno 50 
metų kunigystės minėjimo 
proga, pastebėdama, kad tai 
buvo vienas iš puikiųjų banketų 
šioj kolonijoj, suruoštas Lietuvių 
Bendruomenės, vadovaujant Ka
ziui Gimžauskui, apygardos pir
mininkui.

Susirinkimui sekretoriavo 
Stasė Stanelienė.

Po susirinkimo narės ir sve
čiai buvo pavaišinti skaniais pie
tumis, kuriuos paruošė Semino
le apylinkėj gyvenančios sąjun- 
gietės; vyriausia šeimininkė 
buvo Mary Boza, pagalbininkės 
— Ann Juška, A. Jakubauskie
nė, Bronė Uiskis, Eugenija Sa
dauskas ir Donna Kamm. Lietu
viškos dainos skambėjo po visą

parką, kaip kadaise laisvoj Lie
tuvoj gegužinių metu.

Kitas susirinkimas bus tame 
pačiame Seminole parke, gryna
me ore, gražioj aplinkoj, 10 
vai. ryto, spalio 12. Lauksim ir 
svetelių, taip pat sugrįžtančių 
iš šiaurės linksmosios ir ener
gingosios Kunigundos Keblins- 
kienės ir V. Kulbokienės, kurių 
pasigendam. Po susirinkimo 
bus suneštinis pasivaišinimas ir 
linksmoji valandėlė.

Visom, kurios išvyko į šiaurę 
praleisti vasaros, norisi pacituoti 
eilutę iš liaudies dainelės: “Ge
gutėle, šį metelį tu anksčiau pas 
mus parlėk”. Visom kartu bus 
linksmiau veikti.

S. ir K.

Rašydamas adresą, rašyk aiš
kiai, neužmiršk pridėti ir “zlp” 
numerio.

SAVE COSTLY REPAIRS COMPLETE CHECK UP 
$29.95

EUPHORIA AUTO REPAIRS 
1528 60TH STREET, BKLYN. 

CALL 435-7868

“LINKSMOS” 
IŠTRAUKOS

Kai kurios ištraukos iš Tarybi
nės Moters žurnalo, š.m. Nr. 3:

“Na ir butai! Padaro korido
rius kaip žvėrims narvus, nėra 
kur apsisukti . . . Mūsų dienų ar
chitektūra, atseit, moderniška, 
priešakinė . .

Lietuvis, dirbąs tarp rusų, o 
Lietuvos fabrikuose jų yra daug, 
kalba tokia kalba: “Dirbu padva- 
le gruzčiku. Nukrito ant kojos 
jaščikas, tai načalnikas ir liepė 
ateiti spravkės, kitaip užskaitys 
pragulą”. (Elta)

Patrauklumas
Teisme vyksta skyrybų byla. 

Teisėjas klausia žmoną:
— Kada tamsta už jo ištekė

jai, tur būt, jame buvo kas nors 
I patrauklaus.

— Taip, pone teisėjau. Bet 
tai jis jau išleido iki paskuti
nio dolerio . . .

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

All Wedding Gowns 
404 Maine St. Center Moriches L.l.

516 878-2324

į

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

IROM MT. HOUSE
IACKSON 22 H.H. Tel. 603-383-6388

PLEASANT ACRES FARM 
CAMPGROUNDS

FAMILY CAMPING ONLY 
DEVVITT RD. BOX 351 SUSSEX, NJ. 07461 

PHONE (201) 875-4166
PLANNED RECREATION LIVE ENTERTAINMENT 

MASS ON CAMP GROUNDS t

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

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

ACCESSORIES & ROAD SERVICE 
PHONE 201 256-0600

EXTERMINATING
TIGER BOMB PEŠT CONTROL 

Low Rates. Guaranteed 
Licensed for Homes & Commercial 

Places For advanced Appt.
Call 243-3499

RED BARN VACATION FARM 
PRIVATE FAMILY COTTAGES W/BATH & 
KITCHENETTE IN BEAUTIFUL PA. DUTCH 

COUNTRY
RATES AS LOW AS $12/COUPLE DAILY 

PATRICK H. SICKAFUS, STRAUSSTOVVN, 
PA. 19559

Sheepskin Hides & Coats
Vary Private Large, Beutiful Summer Cottage. 
Horseback Riding. Surrounded by trees. VValking 
distance to restaurant and pool.
Call Noon to 5:00 P.M. Phone (215) 488-1782

NEW ENGLAND COLLEGE 
IN OLD ENGLAND 

ARUNDEL CAMPUS IN SUSSEX, 
ENGLAND

FOUR YEARS LIBERAL ARTS 
AVAILABLE. VISITING STUDENTS 
FOR YEAR ABROAD. 4-1-4

' ~ Manor and Motei
In the White Mountains 
A Complete Resort 
A t Reasonable Prices 

Color Brochure 
Telis lt All

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

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 weekly. We 
supply dishes, pillovvs, blankets. 
Prices right. Brochure.

PROGRAMS 
ACCEPTED 
ACADEMIC 

CĄLENDAR. COED. ACCREDITED BY NEASC.
VVRITE DEAN OF ADMISSIONS, BOX C, NEW 
ENGLAND COLLEGE, HENNIKER, N.H. 03242

t 

t
I
i 
H

OCEAN GROVE, NEW JERSEY 
A Family Seaside Resort of Christian 

Influence
A National Historical Site 

Weekly programa of inspirational preaching, 
great music, and of cultural interest, daily pro
grama and activltiea for children, youth, and 
adulta, beach and pool bathing. Program from 
June 13-September 12 includea Daily Blble Study, 
Preaching Miaaiona, Camp Meeting program, 
organ recitals, drama and chorai programa. 
Excellent hotels, cottagea, gueat houaea and 
tent colony. Write for a detailed printed program to 

OCEAN GROVE CAMP MEETING ASSOCIATION 
OCEAN GROVE, NEW JERSEY 07756

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.

į
»

A&W MOVING & STORAGE
LOW RATES EMERGENCY MOVING FREE 

ESTIMATES ESTABLISHED 38 YEARS 
USED FURNITURE BOUGHT & SOLO 

(212) 574-4102

FOLLENDER’S FLOWERS 
FLOVVERS OF DISTINCTION 

VVEDDING SPECIALISTS 
MEMBER FTD — FREE DELIVERY 
218-14 JAMAICA AVĖ. HO-4-1645

HANSONS
Oquaga Lake Deposit, N.Y.

COME ON IN. THE WATER IS GREAT & THE 
FOOD A ACCOMMODATIONSA THE ENTERTAIN
MENT & THE SCENERY, THE GOLF & THE WATER 
SKIING & THE WHOLE ATMOSPHERE. GET YOUR 
FEET WET WITH A NOTE TO BOB HANSON, 
9 HANSON ROAD. FULL VACATION VALUE.

TELE: (607) 467-3103.

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

— C A R P E N T R Y
CARPENTER EXPERT 

HireMe By The Day 
I VVill Help You Plan, 

Design 8. Decorate Any Room 
In Your House 

Your Moteriai, My Craftmanship 
Call Me& Save-639-3171 ■BnKasBSBBsassBainiBanaBai

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION”
— patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It eures: dundruff, falling hair, itehing scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P.

J.I.R LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chieago: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 W. 47th St. Chieago ; 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1 147 N. Ashland Avė.

Camp in of tho Jorsoy 
Cape's Rn®»t Campground* 
with all facilitics, ac- 
commodafing all typo oguip- 
ment. Planned activitioo — 2 
Swimming Pool* — Rocroation 
Rm. Mini-Golf — Minutes from 
tho famous Wildwood Bch. and 
Baaidwalk.
PHONE FOR RESERVATIONS 

Phonė: 609-263-3837 or 609- 
522-3747

CAPE COD
EASTHAM MOTEL

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

S SAVE S
I speclalize in tite ceilings. No more crock- 
ing & poinfing. I will install a ceiling 9x12 
in your home for as little as...$95 includ
ing Oll. You save becduse I work alone. 

All Work Guaranteed 
516-669-5826 Coli Terry 212-278-2901

MOVING aMKM..

ACH MOVERS 
5BOROS&NASSAU 

z N.Y.C. D.O.T. 1066

S18PER H0UR-3MEN 
$14 PER HOUR-2 MEN

CALL
(212) 651-0229 or 651-0299

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus'

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

SEA CREST INN
HOTEL AND APARTMENTS

CAPE MAY, N.J. 08204
Beach front rooms, Dbl. $13 to $18, Sgl. 
to $12 dly. Wkly. & Fam. rates. Eff. Apts. 
to $190 wkly. Red. rentals to 6/26 and after 
9/7 $68 to $125 wkly. $12 to $21 dly. VVrite 
or phone (609) 884-4561

N«w Hampshire

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

h

MATH AND SCIENCE

UTTLĖTON, N.H.
New 6 bedroom Ranch with 

.1? x 28 bearned livingroom 
and large fireplace. Cfining 
room has sliders to ėeck, 
kitchen is modern with coun
ter ■ top range, table bar, 
and dishwasher. This home 
has 3.3 aeres and includes 
l«ke lot, boat house, horse 
?table and is private yet ac- 
cessible to roads etc. Priced 
rtght!
‘ $75,000

: 603-444-5425 
603-444-7712

INGERSOL
FUNERAL HOME

(609) 522-2121 
3909 PACIFIC AVENUE 

VVILDVVOOD, N.J.
1201 CENTRAL AVĖ. NO. WILDWOOD, N.J.

■■"■m CARPENTRY -
All Carpentry Done

Bšmnt paneling, ceilings, windows, doors, 
partitions sheet rock, kitehens, rooms 
made, fĮoors, eonerete work.

Coli Artie, Free Estimates
(212)353-9224

Give Your Children 
THE BENEFITS OF A PRIVATE SCHOOL 

EDUCATION
Boardlng School for Boys and Glrls Grade 7-12 

OAK RIDGE ACADEMY
Fully Accredited - Supervised Study - SmaH 
Classes - Honor R.O.T.C. - Co-Ed Day Program 

N on-d iscrim inatory
Ph. (919) 643-4131 Box C — Oak Ridge, N.C. 27310

... AT SELWYN
Selwyn math Studente work with Earnest (an IBM 1620). 
After laboring in earnest in algebra and geometry classes. 
Calculus and trigonometry lure those looking beyond Marš, 
while Johnny-can’t-adds learn how in s special course.
A Woodrow Wilson Fellow lnitiates a field biology course 
and a history of math and science. Younger studente learn 
lab techniąues in physical science and biology-, while 
chemistry and physice challenge the junior or senior.

Learn procese and matter in math and science at . . .
The Selwyn SchooL Coed Boardlng, grades 6-12

University Drive We«t, Denton, TX 76201j (817) 382-6771 
John Doncaster, M.A. Ozford, Headmaater

Franconia Inn
Please send for further information

Franconia, NH 03580
603-823-8896 or 8897

v We care enough
to help ...

We at Christchurch School pride ourselves in knowing that we help each stu- 
dent—individually. Smali classes assure personai attention in teaching and 
counseling. We teach the value of self-discipline and self-assurance. Com- 
plete scholastic and athletic schedules, including an extensive art program 
and sailing on the Rappahannock River and the Chesapeake Bay. Boys— 
Boarder and Day students. Gi ris—Day students only.

For admissions Information, write:
christchurch school

Louis W. RandoU. Headmosfer
191 Osprey Lane, Christchurch, Va. 23031

(Įjantpytiutitite

coed • college preparatory 
•50 mi. Phil.9O mi. NYC 
•smali classes 
•participation in activitiee 
•wise combination of 

freedom and discipline 
•individual guidance

Excelient academic program. arts, reading. music. 
sports and riding. All faiths. nationalities. Accredited, 
foundedl742 215/89M600

Boarding 7-12 and PG/t)ay K-12

MORAVIAN ACADEMY 
4313 Green Pond Rd., Bethtahem, Pa. 18017

THE LAKEVIEW
$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.

DEXTER PARK f 
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. S. ’
77-01 JAMAICA AVCttUE 

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

WE DELIVFR 
TĖLĖF. 296-4130

SOLAR MOTEL
U.S. HIGHWAY 1, BOX 464, PRINCETON, N.J. 

COLOR TV AIR CONDSTIONED POOL WALL TO 
WALL CARPETING FREE CONTINENTAL 
BREAKFAST PHONE (AREA CODE 609) 

452-9090 ROBERT PATRICELLI, PROPRIETOR

FRUITS & VEGETABLES i 
GRANDOPENING!!! 

Mon. Julv 19, 
Speciotizing in Fruit bosket 
Fancv Fruits & Vegelable 
Delicious & Tostv Treats 

You Mušt See.
Gran.d Centrai Markei 

28.^4 Steinvvay St., Astoria 
(212) AS 8-5458

MORAVIAN ACADEMY

L P N
WILL GIVE FAMILY TYPE LIVING 

TO ELDERLY
MEN OR WOMlEN IN COUNTRY HOME 

CATHOLIC CHURCH IN AREA 
CALL 914-355-8841

KITCHEN CABINETS
Stripped & Refinished, Formica Counter Tops 

Available. Also Appliances Available. Call 
COLONY CABINETS 

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

248 Eait 52nd St. 
FI1VESEAFOOO .

FKEPARED TO ORDEK 

DAILY SPECItl-S 

Lt !N<:HEON AND DINNER 

HOME MADE SOl’l’S & DESSERTSU 

A KAITINO LIQLOR L1OENSE 

HES. 37I-3353 CLSD. SUN.

SVVIMM1NG POOL PLAY AREA 350 
SPACIOUS WOODED CAMPSITES 

ELECTRIC WATER SEWER HOOKUPS 
TOILETS SHOVVERS LAUNDRY 

PLANNED RECREATION FISHING 
GROCERIES ON SITE MINI GOLF 

BASKET BALL COURTS 
WE CATER TO LARGE RALLIES

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

Turnpike,(Exit 20) on Statė Hwy. 72 
Edwin L. & Grėata A. Haldeman, 

Ovvners

GENERAL CONTRACTOR
ELIA C0NSTRUCT10N

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

BANK LOANS FJNANCING
LOW RATES GUARANTEE W0RK 

L1C. 737966
(212)786-7674

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

ROUGH ACRES CAMPGROUND
30 Minutes to Philadelphia. VVater, Sewer, & - 
Electric Hookups. Flush Toilets, Hot Showers, 
DumpingStationBoatingFishingHIkingRecreation

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

FORK UNION 
MILITARY ACADEMY

OUR ONE SUBJECT PLAN FOR GRADES 9-12 
INCREASES HONOR ROLL. FULLY ACCRED. 
SEP. JR. SCHOOL GR. 5-8, 18 MOD. BLDGS. 
2 POOLS, 2 GYMS. BANDS GLEE CLUB SKEET 
HORSEMANSHIP PROGRAM. 78TH YR. NON— 
MIL. SUM. SCHOOL. GR. 7-12. NON-DISCRIMINA- 
TORY. VVRITE ADMISSIONS, BOX 123, FORK 
UNION, VIRGINIA 23055

CARPET & TILE INSTALLATION 
PICK-UP & RELAY SERVICE 

FREE ĖST. REAS. RATES
337-5345

LA SALLE-DUDLEY 
MOTOR HOTEL 
30 S. PeNRtylvaiia Ava. 
Atlaafic City, M.J. 08401 
Save Money. Apartments, 

Rooms, Efficiencies.
-Ptant: 609^54301RFD 3 PH.: (717) 665-9561 

MANHEIM, PA. 17545

NORTH JERSEY TOW!NG 
24 HOUR TOVVING & ROAD SERVICE 

CARS AND TRUCKS 
ROCHELLE PARK, N.J.
PHONE 201 893-9224

*•

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. {STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

“WILL FORMS”
Make Your Own Will Easily! Ready to fili 
in. Maill $2.00 (2 for $3.50) To FORMS

P.O. Box 3609 New Haven, Conn. 06525

KVECAS
JONAS

19 33 +197 6

A & A RESTAURANT
OPEN 7 DAYS A WEEK OPEN FOR BREAKFAST 

7 AM TO 12 AM DINNER 4 PM TO 12 PM 
FINEST ITALIAN & AMERICAN CUISINE 

3901 PACIFIC AVENUE VVILDVVOOD, 
NEW JERSEY CALL (609) 522-4141

PEOUEA FISHING TACKLE
19 MILLER STREET 

STRASBURG, PA. 17579 
(717) 687-7624

ltasolino
A MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

■ —... ELECTROLYSIS

ELĖCTROLYSIS
Permo.nent Removol of Unwanted Holr, 
Free Consultotion, No Obligotion 
Latest Modern Mefhods.
GISELE DORF 516-798-9567

DIAL-A-ROOM
KfSHVATfON $ĖWVIC8 

mum a (MiiiKitTS n kire no 
OAKY- WHKLY ■ StASONAL

ANO AMtniŪl HUSf HSmiATIM

8OX 356 OCOAN aTY, N.J.
609-398-9831

W00D FURNITURE 
— PLANT OPENINGS

(1) CABINET-MAKER MUŠT BE EXPERIENCED
(2) SANDER: WOMAN OR MAN TRAINEE OR

EXPERIENCED
LOCATED 5 MINUTES FROM WORLD TRADE 

CENTER IN JERSEY CITY
CALL TED (212) 285-9265 OR (201) 795-4404
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Bostono aukštesniosios lituanistinės mokyklos 1976 metų baigusieji. Iš k. A. Šimkus,

Girėno paminklo liepos 17 Lituanica Square Brooklyne. Ten buvo pa-Prie Dariaus 
minėtas lakūnų skridimas į Lietuvą.

R. Januškytė, A. Hodges, A. Rastonytė, mokyklos direktorius A. Gustaitis, L. Wain- 
gortin, R. Austras, D. Špakevičiūtė, E. Banevičiūtė, A. Navickaitė, D. Ivaška, trūksta 
R. Ambraziejaus.
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PRIĖMIMAS BALTUOSE
RŪMUOSE 

DIPLOMATINIAM
KORPUSUI

JAV revoliucijos 200 metų su
kakčiai paminėti prezidentas ir 
ponia Ford surengė priėmimą 
liepos 20 Washingtone akredi
tuotiems diplomatinių misijų še
fams ir jų ponioms.

Priėmime dalyvavo ambasa
doriai, atstovai (Charge d’Affai- 
res), administracijos kabineto 
nariai bei kongreso lyderiai. Pri- 
ėmiman buvo pakviesti ir jame 
dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos atstovai. Lietuvai atstova
vo dr. S.A. Bačkis, einąs Lietu
vos atstovo pareigas, su ponia.

Svečius sutiko naujasis JAV 
protokolo šefas, ambasadorė 
Shirley Temple-Black, tą dieną 
pradėjusi eiti pareigas. Ji sve
čius pristatė prezidentui, poniai 
Ford, valstybės sekretoriui ir po
niai Kissinger.

Po to JAV prezidentas tarė 
sveikinimo žodį diplomatiniam 
korpusui. Kreipdamasis į diplo
matinio korpuso dekaną, am
basadorių dr. Guillermo Sevilla- 
Sacasa, įteikė jam dovaną, JAV- 
bių emblemą raudonojo medžio 
rėžinyje, pranešdamas, kad to
kią pat dovaną gaus visi dip
lomatinių misijų šefai.

Dipl. korpuso dekanas. Ni
karagvos ambasadorius, atitinka
ma kalba padėkojo visų diplo
matų vardu JAV prezidentui ir 
poniai Ford už jų mostą dipl. 
korpuso atžvilgiu, kartu iškelda
mas JAV-bių vaidmenį šių dienų 
pasaulyje ir jų pasiektus laimėii- 
mus, ypač sėkmingą Vikingo I 
nusileidimą Marse.

Po kalbų buvo koncertas, o po

jo vaišės, šokiai Baltųjų Rūmų 
salionuose.

-o-
Valstybės sekretoriaus ir po

nios Kissinger kviečiami, dr. 
S.A. Bačkis, einąs Lietuvos at
stovo pareigas, ir ponia dalyvavo 
jų rengtame priėmime liepos 
26 Valstybės Departamente.

-o-
Liepos 21 Estijos atstovo, 

Emst Jaakson, iniciatyva įvyko 
Baltijos valstybių diplomatinių 
atstovų pasitarimas VVashingto- 
ne. Jame dalyvavo minėtas Esti
jos atstovas, Latvijos atstovas dr. 
A. Dinbergs su pasiuntinybės 
patarėju Vilis Tomsons ir einąs 
Lietuvos atstovo pareigas dr. S. 
A. Bačkis. Ta proga Baltijos 
valstybių diplomatai pasikeitė • 
informacijomis bei nuomonėmis 
apie tarptautinę padėtį bei iš jos 
plaukiančius padarinius.

Angelė Kiaušaitė, kuri dai
nuos solo UBA-BATUNo Balti
jos festivaly, šeštadienį, rugpiū
čio * 14, Plattdeutsche Parke, 
Franklin Square, Long Island, 
New York, yra jauna solistė ir 
labai populiari amerikiečių vi
suomenėj. Ji yra baigusi • Rut
gers universitetą Bachelor of 
Arts laipsniu muzikologijos sri
ty. Vėliau gilino savo mokslą 
Hunter kolegijoj Nevv Yorke 
ir čia dainavo eilėje operų, pa
grindinėse rolėse, kaip Puccini 
“Madame Butterfly”, C.V. 
Gluck “Orfeo et Euridice”, 
Smetanos “Parduotoj Nuota-

’, Mozarto “Stebuklingoj 
Fleitoj”, Emerosa “Slaptose 
Vedybose” ir kt. Pastaruoju lai
ku dainavo Opera Company 
dainininkų sąstate Rutgers uni
versiteto tarptautiniame studen
tų festivaly ir Hudson County 
Amerikos 200 metų sukakčiai 
paminėti koncerte, kur solo dai
navo tik lietuviškas dainas. Kaip 
solistė dažnai dainuoja įvairiuo
se amerikiečių parengimuose ir 
gieda bažnyčiose New Jersey 
bei New Yorko plačioj apylin
kėj. Lietuviam ji irgi yra pa
sirodžiusi. Dainavimo studijas 
ji tęsia ir toliau. Šiuo metu 
ji tobulinasi operos srity pas 
amerikiečių kompozitorių Ri- 
chard Hundley. BATUNo festi
valy ji pasirodys su nauja ir 
grynai lietuviška programa.

A. A.
VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Kazę, sūnus 
su šeimomis ir gimines.

Darbininko spaudos kioskas 
veiks Lietuvių dienoj Lake- 
wood, Pa., rugpiūčio 15.- Į šią 
lietuvių dieną suvažiuoja daug 
žmonių iš visos Pennsylvanijos.

Dalė Bulvičiūtė, dirbanti 
pranciškonų spaustuvėj Brook
lyne, išvyko atostogų, kurių 
metu aplankys savo gimines To
ronte .

Kornelijus Bučmys, OFM, 
Darbininko redaktorius, grįžo 
iš atostogų, kurių metu aplan
kė Artimųjų Rytų kraštus. Šia 
proga dėkoja už pakartotą labai 
stambią auką dr. Marijai ir Alek
sandrui Žemaičiam, kurių dėka 
tebuvo įmanoma atlikti šią ir 
kitas didesnes keliones.

Konstancija ir Kazimieras
Bakšiai, Ridgefield, N.J., vietoj 
gėlių prie a.a. Vytauto Švento- 
raičio kapo, aukoja 25 dol. Kul
tūros Židiniui. Nuoširdus ačiū.

/

Elena ir Kazys Šeštokas

*

A. A.
VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI

CAMBRIDGE, MASS.
Sudarė skaidrių filmą
Cambridge miesto 2 šimtų 

metų įsteigimo minėjimas, kuris 
žada tęstis trejus metus, buvo 
praturtintas skaidrėmis iš įvairių 
tautybių gyvenimo. Tas skaidres 
paruošė vieša Cambridge 
biblioteka. Ojas aiškino skaityk
los direktorė M. Lechiaro.

Pradėta Cambridge gamta, 
kurioj gyveno indėnai. Toliau 
vaizduotas anglų puritonų atvy
kimas, jų steigimas pirmosios 
bažnyčios, kuri ir šiandieną dar 
stovi Harvard aikštėj. Buvo ro
domi svarbesnieji anglų atstovai, 
jų kunigai, miesto tvarkytojai, 
masqnų ložės vadas. Rodė ir ke
lias negrų bažnyčias, jų kuni
gus bei visuomenės veikėjus. Nė 
vieno žodžio, kad negrai buvo 
vergai, prispausti ir paniekinti. 
Jiem skirta garbinga vieta 
Cambridge istorijoj: Cambridge 
yra buvusi toji vieta, kuri iš 
savo tarpo siuntė žmones neg
ram padėti rekonstrukcijos 
metu, ji visuomet buvo radikalų 
ir naujų idėjų lopšys.

Airius iš jų gyvenamų vietų 
stūmė badas. Kai devyniolikta
me šimtmety airių laukai liko 
tušti nuo nederliaus ir nebuvo 
net kuo šerti gyvulių, airiai trau- 

i kė į Ameriką. Cambridge jie už
ėmė rankų darbo vietas. Statė 
gražias bažnyčias. Buvo paro- 

, dyti airių kunigai ir jų veikė
jai. Po jų buvo rodomi italai,

staiga mirus, jo žmonai Kazimierai ir jos šeimai nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

( D.L.K. Birutės Draugijos 
New Yorko skyrius

Antano Vaičiulaičio knyga
“Vakaras sargo namelyje” gauta 
Darbininko spaudos kioske. Tai 
yra viena iš pirmųjų VaičiulaL- 

[ čio knygų. Ši yra trečioji laida, 
papildyta naujais pasakojimais 
jaunimui. Išleido Jonas Karve
lis, spaudos darbus 'atliko My
kolo Morkūno spaustuvė Chica- 

| goję, iliustravo dail. Ada Sutku
vienė. 165 psl. Kaina— 4 dol.

A.A.
Vytautui Šventoraičiui

netikėtai mirus, jo žmonai Kazimierai, sūnums Egidijui ir 
Sauliui, p.p. Kunigėliams ir visiems artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

*
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MŪSŲ UŽUOJAUTA

A. A.
VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

kurie šiandieną yra sudarę dide
lę grupę ir užėmę svarbias vie
tas. Italų atėjimas yra siejamas 
su požeminių traukinių statyba. 
Žydai Cambridge taip pat už
ėmė savo vietą. Dabar kaikurios 
jų sinagogos yra parduotos por
tugalam. Buvo pabrėžta žydų 
krautuvių reikšmė.

Lietuviai čia atvyko į mėsi
nių darbą ir gyveno sunkiose 
sąlygose. Buvo parodyta jų pa
statyta bažnyčia — tai mūsų 
Nekalto Prasidėjimo parapija. 
Matėm ir jos steigėjo kun. Kras- 
nicko gražų atvaizdą, taip pat ir 
prel. Juškaičio. Toliau buvo kal
bama apie Cambridge lietuvių 
reikšmę sporte, nes apie 1924 
čia lietuviai turėjo visoj Ameri
koj žinomus sportininkus. Kal
bėtoja ypač paryškino mūsų kul
tūrinį gyvenimą, aiškindama, 
kad jis dabar klesti. Matėm dro
bėj lietuvių laikraščius, knygas, 
gintarą ir tautinius drabužius.

Buvo iššauktas ir pristatytas 
susirinkusiem mūsų klebonas 
kun. Simeonas Saulėnas.

Filmas užbaigtas portugalų 
nuotraukomis; jie čia šiandieną 
sudaro svarbią gyventojų dalį.

Kvietimai į šį renginį buvo 
siunčiami kaip į “gala” balių. 
Buvo reikalaujama “juodo kra- 
vato” iš vyrų ir ilgų suknelių 
iš moterų. Nuotaika buvo pakili 
ir rimta. Iš lietuvių, šalia klebo
no kun. S. Saulėno, kvietimus 
gavo ir dalyvavo B. Strokienė, 
E. Stankūnienė, E. Vasyliūnie
nė ir kiti. Po filmo susirinkusie
ji buvo pavaišinti.

Šis filmas dar bus rodomas į- 
vairiose Cambridge vietose, 
ypač mokyklose rudens metu, 
prasidėjus mokslui.

Elena Vasyliūnienė

LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209
BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. 
S. Minkus, 502 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

staiga ir netikėtai mirus, jo žmoną mielą Kazimierą, 
sūnus — Egidijų ir Saulių su šeimomis, Juliją ir Pran
ciškų Kunigėlius siaubingoje skausmo valandoje širdingai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Donata ir Gediminas Grajauskai
Danguolė ir Jurgis Biručiai

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

8 D. LIETUVOJ

Rugpiūčio 8
Rugsėjo 5

$1,180 Rugsėjo 19 $1,036
J

Ilgamečiu! LB Bridgeporto, Conn., skyriaus nariui 
tremtiniui

A.A. JUOZUI LAZDAUSKUI,
sunkios ligos parblokštam, liepos 26 išėjus amžinybėn, 
mielą jo žmoną-našię Agnę Lazdauskienę, vaikus Eleną, 
Benediktą ir Vladą bei jų šeimas mes širdingai užjaučiame 
ir drauge liūdim.

Šia graudžia proga, papuošę mirusiojo karstą puokš
te gėlių, mes prisiminėme Lietuvių Kultūros Židinį, New 
Yorke, kuriam paremti aukojame: Rožė ir Vladas Bariai 10 
dol., Elena ir Juozas Janiūnai 10, Jonas Butkus 10, Irena 
*r Edm. Vaitkai 10, A.E. Mitkevičiai 10, Step. Blynas 10, 
Joana ir Jonas K. Kariai 10, Ona ir Leonas Bileriai 10, 
Elena Bagdonas 5, abu Juknai 5, Alf. Radvvill 5, Eleo
nora ir Ant. Gantautai 5, Angelą ir Edvardas Barius 5, 
Aid. ir Sylv. Marcavage 2, Feliks. Mockaitis 2, Stefa 
Bagdonienė 2, EI. Baranauskienė 2.

Iš viso 113 dol.

i
Į kainą jsiskaito:

X

A. A.
VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI

staiga mirus, jo žmoną mielą Kazimierą, sūnus Egidijų 
ir Saulių su šeimomis, Juliją ir Pranciškų Kunigėlius 
skausmo valandoje giliai užjaučiame ir drauge liūdime.

Konstancija ir Kazimieras Bakšiai 
Antanina ir Vytautas Grajauskai 
Ona ir Kostas Mitinai

1.

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

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 INTERNATIONALTRAVELSERVICE
2129 Knapp Street

Brooklyn, N.Y. 11229
(212) 769-3300
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A. a. Juozui Lazdauskui mirus, 
Bridgeporto lietuviai aukoja 100 
dol. Kultūros Židiniui. Nuošir
di užuojauta šeimai ir padėka 
aukotojams?

Režisieriaus Jono Jurašo pa
statytas veikalas, Andrei Amal- 
rik — East-West, vaidinamas 
Hartmano teatre, Stamford, 
Conn. Premjera rugpiūčio 3, vai
dinama iki rugpiūčio 14. Vaidi
nimai vyksta Landmark Square 
Playhouse.

Rašytojas Algirdas Landsber
gis išvyko atostogauti į Kenne- 
bunkportą. Paprastai jis su šei
ma ten praleidžia visą vasarą, 
išsinuomodamas netoli pranciš
konų vasarvietės namelį.

Ateitininkų sendraugių sto
vykla Kennebunkporte vyksta 
rugpiūčio 15-22. Iš New Yorko 
joje dalyvauja pora žmonių.

Kennebunkporto pranciškonų 
vasarvietėje liepos 30 buvo Tėv. 
dr. Tomo Žiūraičio paskaita 
apie evoliucijos problemas. Lie
pos 31, šeštadienį, atidaryta dail. 
A. Petrikonio paroda, kuri tęsis 
iki rugsėjo 1. Rugpiūčio 1, sek
madienį, ryšium su Eucharisti
nio kongreso pradžia buvo so
listės Stasės Daugėlienės religi
nių giesmių koncertas. Rugpiū
čio 3 dr. J. Vydo paskaita — 
Šių dienų medicinos aktualijos. 
Rugpiūčio 6 bus literatūros va
karas, kuriame dalyvauja Nelė 
Mazalaitė, Kotryna. Grigaitytė, 
Algirdas Landsbergis, Paulius 
Jurkus. Rugpiūčio 8 — Izido
riaus Vasyliūno ir kun. Vinco 
Valkavičiaus smuiko koncertas. 
Fleitos partiją atliks Beverly Pa- 
terson.

Vaclovą Stasiukyną ištiko 
lengvas širdies smūgis. Paguldy
tas ligoninėje.

Neringos MAS stovykla įvyks 
rugpiūčio 15-28. Šalia įprastų 
stovyklos programos užsiėmi
mų, būrelių ir pan., šiais me
tais bus stipri ideologinė progra
ma, kurią paruošė dr. Kęstutis 
Keblys ir p. Gražulienė. Kai 
kurios temos: Aplinka, ar ji ma
ne kuria, ar aš ją kurių? Ką 
siūlo man aplinka, kokiu žmo
gum ji nori mane padaryti? 
Ką mes reiškiame 200-tų metų 
Amerikai? Kam Dievas siuntė 
mane į šį gyvenimą? Lietuviš
kos katakombos: modernieji lie
tuviai idealistai. Stovyklos da- 
dovų dabartinis sąstatas: kun. 
L. Vėželis, OFM, Linas Koje
lis, Jūratė Krokytė, Algis Ma
ciūnas, Linas- Mikulionis, Da
nutė Norvilaitė, Linas Vaitkus, 
Vita Musonytė. Stovyklos mo
kestis vienam asmeniui dviem 
savaitėm: $85.00. Registracijos 
blankai gaunami per kuopos 
globėjus arba rašant MAS CV- 
bos atstovei Jūratei Krokytei, 
69 Fern Castle Drive, Roches- 
ter, N.Y. 14622. Tel. 716-544- 
3468.

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.

PHILADELPHIJOJ 
PRADĖTAS 
EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Eucharistinis Kongresas Phi
ladelphijoj vyksta su pramatyta 
sėkme. Lietuviai gausiai daly
vauja ir kelia pavergtos Lietu
vos vardą.

Liepos 31, šeštadienį, Šv. 
Andriejaus lietuvių bažnyčioj 
buvo religinis koncertas ir šven
toji valanda.

Rugpiūčio 1, sekmadienį, Šv. 
Andriejaus lietuvių bažnyčioj iš
kilmingos mišios, giedant lietu
vių chorui.

Genocido ir tikėjimo perse
kiojimo paroda labai vykusiai 
pristatyta ir gausiai lankoma. 
Dalijami lapeliai apie komu
nistų persekiojamą Lietuvą.

Viešame kongreso atidaryme 
lietuviškas jaunimas nešė lie
tuvišką kryžių. Buvo nešama 
ir laisvos Lietuvos trispalvė.

Rugpiūčio 2, pirmadienį, Šv. 
Jurgio parapijoj koncelebravo 
mišias daug lietuvių kunigų, 
o antradienį laikytos pamaldos 
už persekiojamą Bažnyčią.

A.a. Vytautui Šventoraičiųi at
minti Kultūros Židiniui aukojo:

25 dol. Antanas ir Bronė Re- 
ventai;

20 dol. Justinas ir Elena Liau
kai; Vytautas ir Genovaitė Be
leckai;

10 dol. Jonas ir Veronika Rū- 
teniai; St. ir Vyt. Česnavičiai; 
Vincas Savukynas; Jurgis ir 
Dana Biručiai; Vaclovas But- 
kys; Vytautas Vilkutaitis;

5 dol. Ignas Gasiliūnas; Stasys 
ir Sofija Vaškiai; Rožė Kondra- 
tienė; Kazimieras Bačauskas.

Velionio šeimai ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą, o aukotojams lietu
višką ačiū.

Antaninos Ošlapienės gimi
nėm ir draugam pranešama, kad 
velionės penktųjų mirties meti
nių proga bus aukojamos mi
šios lietuvių pranciškonų kop
lyčioj (Kultūros Židiny) rug
piūčio 15, sekmadienį, 10 vai. 
ryto.

BATUNo kasmet rengiami 
Baltijos festivaliai — gegužinės 
jau pasidarė tradicija. Į juos 
suplaukia minios, nežiūrint oro 
sąlygų ar kur jie bebūtų ren
giami. Šiemetinis festivalis yra 
jau septintas. Jis įvyksta šešta
dienį, rugpiūčio 14, Plattdeut- 
sche Parke, Franklin Square, 
Long Island, New Yorko už
miesty. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Programoj bus atliekamos pabal- 
tiečių liaudies dainos ir šokiai. 
Lietuviškoj programos daly iš
kili solistė Angelė Kiaušaitė iš 
New Jersey. Veiks baltų kny
gynai, maisto bufetas, loterija 
ir įvairios kitos pramogos. Va
kare nuo 8:30 vai. iki vidur
nakčio bus šokiai, grojant po
puliariam New Yorko AMOR 
orkestrui. Visi, atvykę į šią 
metinę baltų šventę, gaus ne
mokamai specialiai išleistą, gau
siai iliustruotą leidinį BATUNo 
10-ties metų veiklos sukakties 
proga. Visas pelnas iš šio festi
valio — gegužinės bus panau
dotas BATUNo tolimesnei veik
lai tęsti Jungtinėse Tautose.

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

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

ALBINAS PRIŽGINTAS 
DALYVAUS 

TARPTAUTINĖSE < 
VARGONŲ VARŽYBOSE

Albinas Prižgintas, Angelų 
Karalienės parapijos vargoninin
kas, nuo rugsėjo 1 išvyksta atos
togų į Prancūziją. Ten jis daly
vaus tarptautinėse vargonų vir
tuozų varžybose.

Tai bus penktos tokios tarp
tautinės vargonų varžybos — 
Grand Prix de Chartres. Varžy
bos prasidės St. Maur konserva
torijoje, Paryžiaus priemiesty. 
Varžygos ten vyks nuo rug
piūčio 28 iki rugsėjo 14. Finali
nės varžybos bus garsioje Char
tres katedroje rugsėjo 19. Fina
lai bus vieši.

Varžybose skiriamos 15,000 
frankų premija už interpretaciją 
ir 15,000 frankų už improviza
ciją-

Varžybose dalyvaus 50 vargo
nų virtuozų iš viso pasaulio. 
Iš Amerikos bus 11, iš Prancūzi

jos 7, iš Vokietijos 5, iš Angli
jos 5, iš Kanados 4, Olandijos 
— 4, Italijos — 3, Lenkijos 2, 
Šveicarijos — 2, Čekoslovakijos 
2.

Varžybų pabaigoje du laimė
tojai turi savo vargonų rečitalius 
ir taip pat improvizaciją groja 
Notre Dame katedros vargoni
ninkas, šių varžybų direktorius, 
Pierre Cochereau.

Tai pirmas kartas, kad tokio
se varžybose dalyvauja lietuvis. 
Praeitais metais Albinas Priž
gintas lankėsi Paryžiuje, kur 
bent kelis kartus koncertavo. 
Jis yra koncertavęs ir šv. Patriko 
katedroje New Yorke. Norėda
mas patekti į šias varžybas, jis 
parašė prašymą, pridėjo savo 
veikloms aprašymą, kur ir kada 
grojo, kaip spauda įvertino. Kon
kurso rengimo komisija, susi
pažinusi su jo kvalifikacijomis, 
leido jam dalyvauti šiose tarp

tautinėse varžybose.
Linkime mūsų virtuozui Albi

nui Prižgintui kuo geriausios 
sėkmės šiose varžybose.

Lietuvės dantų gydytojos savo susirinkime. Iš k. Irena Ma
žonienė, Janina Maurukienė, Filomena Ignaitienė, Apoloni
ja Radzivanienė. Marija Kregždienė, Janina Snieškienė, 
Elena Vilčinskienė, Stasė Škėrienė. Prie stalo sėdi Regina 
Čiurlienė ir Aldona Svalbonienė. Trūksta Stasės Bobelienės 
(matosi tik petys).

A. a. Vytautas Šventoraitis
Liepos 24, šeštadienio ankstų 

rytą, New Yorke pasklido ži
nia, kad mirė Vytautas Švento
raitis. Mirė miegodamas.

Buvo pašarvotas M. Šalinskie- 
nės šermeninėj. Atsisveikinimas 
buvo liepos 27, antradienio va
karą. Čia maldas sukalbėjo kun. 
P. Raugalas, kun. A. Račkauskas, 
kun. J. Pakalniškis. Atsisveikini
mo kalbas pasakė kun. V. Mar
tinkus, šaulių vardu — Vacys 
Butkys, dr. E. No akas perskai
tė kun. P. Dagio atsisveikinimą, 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas 
kalbėjo Liet. Bendruomenės 
Kultūros Židinio apylinkės var
du, dr. E. Noakas, ramovėnų 
pirmininkas, ramovėnų vardu.

Laidotuvės buvo liepos 28, 
trečiadienį. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioj buvo koncelebruo- 
tos mišios. Jom vadovavo kleb. 
kun. P. Raugalas. Drauge konce
lebravo: kun. A. Račkauskas, 
kun. St. Raila, kun. V. Martin
kus, kun. J. Gurinskas, kun. L. 
Budreckas, Tėv. Benvenutas Ra
manauskas, kun. V. Pikturna, 
Tėv. Pi. Barius, Tėv. Pr. Gied
gaudas, Tėv. V. Gidžiūnas.

Kapinėse ginklo draugų vardu 
kalbėjo Zigmas Raulinaitis, Ka
rio redaktorius. Maldas sukalbė
jo kun. A. Račkauskas.

Staigios mirties giliai sukrės
ta liko žmona Kazimiera, kuri 
dirba pranciškonų spaustuvėj, 
du sūnūs — Saulius ir Egidi

jus su šeimomis. Lietuvoj liko 
trys broliai, trys seserys ir pa
motė.

Vytautas Šventoraitis

-o-
Velionis buvo gimęs 1918 rug

sėjo 8 Karčrūdos kaime, Šakių 
apskrity. Gimnaziją baigė Laz
dijuose ir įstojo į Karo Mokyk
lą. Buvo pasirinkęs karininko 
karjerą. Baigė Karo Mokyklos 20 
laidą 1939 m. Tarnavo Lietuvos 
kariuomenėj Vilkavišky, Mari
jampolėj, Vilniuj. Čia jam teko 
pergyventi Lietuvos kariuome
nės įjungimą į raudonąją armiją. 
Vokiečių okupacijos metais tar
navo lietuvių apsaugos batalijo- 
nuose.

Pasitraukęs į Vakarus, gyveno 
šiaurinėj Vokietijoj. Hamburge 
buvo pradėjęs studijuoti medici
ną. Į Ameriką atvykęs, studija
vo elektros inžineriją, lankė spe
cialius kursus ir dirbo šioj srity.

KOLEGIŠKAI

Lietuvių Dantų Gydytojų 
Draugija, prie kurios priklauso 
New Yorko ir New Jersey dan
tų gydytojos, šiuo metu dirban
čios savo profesiniame darbe ir 
nedirbančios, yra savarankiška 
lietuvių odontologių draugija. 
Turi apie 30 narių, moterų. New 
Yorke ir apylinkėse yra lietuvių 
dantų gydytojų bei dantų tech
nikų vyrų, bet jie, nors ir kvie
čiami, neprisijungia prie tos gry
nai profesinės organizacijos, o 
gal nedrįsta.

Draugija turi savo valdybą, 
kurią renka kiekvienais metais. 
Susirinkimuose aptariamos pro
fesinės aktualijos, kviečiami pa
skaitininkai, daugiausia medici
nos gydytojai, kurie supažindina 
nares su naujausiais medicinos 
išradimais. Kolegės paskirsto 
aukas lietuviškiem reikalam. Jos 
taip pat šelpia piniginėmis au
komis ir siuntinėliais užjūry gy
venančias koleges, atsidūrusias 
sunkesnėj materialinėj padėty. 
Draugijos pajamos — narių mo
kesčiai ir viena kita jų pačių 
auka. Narės dalyvauja lietuviš
kame visuomeniniame bei orga
nizaciniame gyvenime, atsto
vauja Draugijai jungtiniuose lie
tuvių organizacijų susirinki
muose. Kolegiškai prisime
namos mirusios narės, aplanko
mos ligonės.

Laisvės Varpo Atlanto rajono 
skautų-čių stovykla

KVIEČIAME Į KENNEBUNKPORT, MAINE

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

Šiais metais dėl vykstančios 
tautinių šokių šventės Chicagoje 
Atlanto rajono stovykla bus ne
įprastu . laiku: rugpiūčio 15-22 
dienomis. Jos adresas yra 
Resolute Scout Reservation, 
Route 85, Bolton, Mass. Tel. 
(617) 779-2777.

Stovyklos vadovybė prašo su
interesuotus asmenis skam
binti tik būtinais reikalais. Taip 
pat broliai ir sesės galės su
sirišti su namais, tačiau už tai 
turės mokėti tėveliai.

Pagrindiniai vadovai į stovyk
lą gali atvažiuoti šeštadieni, rug-. 
piūčio 14, nuo antros valan
dos po pietų. Visi stovyklauto
jai suvažiuoija į stovyklą sek
madienį, rugpiūčio 15, tiktai po 
12 valandos. Visi atvykę daly
viai gaus pilnus pietus ant
rą valandą.

Kalbant apie maistą, yra malo
nu pranešti, kad ūkio skyrių 
tvarko mums visiems gerai pa
žįstamas ir mėgiamas p. Pa- 
lubeckas, o virtuvę — geriausias 
lietuvių skautų draugas p. H. 
Beaudette.

Tėveliai yra prašomi prisilai
kyti nustatytos tvarkos ir lankyti 
savo vaikus tik per lankymo va
landas 5:15-6:30 kasdien. Kitais 
atvejais stovyklautojas bus pa
kviestas į stovyklos štabą pasi
matyti su tėveliais. Lankymo 
metu krautuvėlėje bus galima 
nusipirkti skautiškų reikmenų 
ir taip pat šaltų gėrimų bei sal

dainių, todėl prašom į stovyk
lą nesivežti jokių saldumynų ar 
maisto.

Kaip jau buvo minėta, šios sto
vyklos viršininku yra v.s. Petras 
Molis. Jo pavaduotojas — ps. 
Rimas Žinąs. Seserijos pastovyk- 
lės viršininkė — s. Regina,Pet- 
rutienė, Brolijos pastovyklės vir
šininkas — ps. R. Žinąs.

Pirmą stovyklos dieną, t.y. 
sekmadienį, stovykloje nebus 
mišių. Kiekvienas yra kviečia
mas šią pareigą atlikti privačiai.

Stovykla baigiama rugpiūčio 
22. Tą dieną mišios įvyks 9:30 
iš ryto. Stovyklos uždarymas — 
10:15. Pietūs — 1:00, ir išVyks- 
tame į namus 3:00 popiet.

Stovyklautojus tėveliai galės 
atsiimti tik sekmadienį, pasibai
gus stovyklai.

Su pirmuoju pranešimu vi
siems vienetų vadovams buvo 
išsiuntinėti žemėlapiai, kaip pa
siekti stovyklą. Jei yra suintere
suotų tėvelių, prašome kreiptis į 
vietovės vadovus, ir jie nuro
dys, kaip atvažiuoti.

Laukiame visų, ir ligi pasima
tymo Laisvės Varpo stovykloje!

IJ.
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.

Priklausė prie ramovėnų ir 
šaulių. Ramovėnuose ėjo įvai
rias pareigas, dalyvavo visame 
lietuviškame gyvenime. Velio
nis buvo labai malonaus būdo 
žmogus, visada geros nuotaikos, 
visada pasirengęs patarnauti 
kitam. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj jis buvo lektorius ir 
gražiai ten giedojo.

Visi New Yorko lietuviai tik
rai prisimins tą nuoširdų, jaukų, 
nuolat besišypsantį žmogų, 
taurų lietuvį. Visi reiškia šei
mai gilią užuojautą.

Nepamirštamos ir Draugijai 
pasidarbavusios narės. Šiemet 
pavasarį gražiai buvo pagerbta 
dantų gydytoja Marija Kregždie
nė. Praeitą rudenį jai pagerbi
mą suruošė kai kurios organiza
cijos jos 75-erių metų amžiaus 
sukakties proga. Dantų gydyto
jos panoro pagerbti ją savo kole
gių tarpe. Dantų gydytojos J. 
Maurukienės namuose buvo pa
ruoštos vaišės, ir atvykusi dr. 
M. Kregždienė kolegių buvo en
tuziastiškai pasveikinta ir apdo
vanota gėlėmis. Gauta gėlių ir 
nuo kolegės, kuri negalėjo daly
vauti tame pagerbime.

Dr. M. Kregždienė buvo vie
na iš pirmųjų Dantų Gydytojų 
Draugijos steigėjų New Yorke ir 
New Jersey, buvusi Draugijos 
pirmininkė, veikli N.Y. lietuvių 
organizacijose (LB, Balfe, LMK 
Federacijoj ir kitur), tikrai nusi
pelniusi lietuvių visuomenės 
pagarbos.

Prie šio linksmo susibėgimo 
vėliau prisidėjo keli vyrai, atva
žiavę palydėti savo žmonų. 
Rūpestingas šeimininkas J. 
Maurukas parodė filmus iš savo 
šeimos kelionės Floridoj ir 
pietinėse salose, kuriose augme
nija, klimatas ir pats gyvenimas 
skiriasi nuo mūsų įprasto kas
dieninio gyvenimo.

Puikias vaišes paruošė Dr-jos , 
valdyba — Janina Maurukienė 
(pirm.), Janina Snieškienė (ižd.) 
ir Aldona Svalbonienė (sekr.).

Prisiminta dr. Birutė Paproc- 
kienė, kuri dėl neseniai mirusio 
savo vyro dr. V. Paprocko ne
dalyvavo šiame kolegiškame po
būvy. Jai nusiųsta gėlių su visų 
čia buvusių linkėjimais.

Dr. Marijai susirgus ir atsidū
rus ligoninėj, kolegės per savo 
atstovę nusiuntė jai gėlių ir svei
kinimus. Šiuo metu miela dakta
rė ilsisi namuose savo dukros ir 
jos šeimos priežiūroj. Tikimės 
greit turėti vėl ją savo tarpe.

Kolegė

UBĄ — BATUNO
SEPTINTASIS

BALTIJOS
FESTIVALIS-GEGUŽINĖ

ĮVYKSTA

ŠEŠTADIENĮ, RUGPIŪČIO 14, 1976
PLATTDEUTSCHE PARKE

1132 HEMPSTEAD TPKE., FRANKLIN SOUARE, L.I., N.Y.

PRADŽIA — 1 VAL. POPIET

ŽAIDIMAI VISIEMS ....................................................BALTŲ MAISTAS

LOTERIJA LIAUDIES MENAS BALTŲ KNYGYNAI
PROGRAMA — 4:30 VAL.

LIETUVIŲ, LATVIŲ, IR ESTŲ 
TAUTINIAI ŠOKIAI IR LIAUDIES DAINOS

ŠOKIAI — 8:30 VAL. VAK.
GROJANT GARSIAM “AMOR” ORKESTRUI

ĮĮĖJIMO AUKA: $3.00
$2.00 studentam iki 18 m. ir pensininkam
Vaikai iki 12 m. nemokamai

FESTIVALIS-GEGUŽINĖ ĮVYKS BETKOKIAM ORUI ESANT
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