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Savaitės 
įvykiai

ATIDARYTOS OLIMPINĖS 
ŽAIDYNĖS MONTREALYJE

Simas Kudirka kalbėjo 
JAV vyskupų pasitarime

Demokratų partijos konven
cija New Yorke pirmu balsavi
mu kandidatu į JAV prezidentus 
nominavo Georgia gub. Jimmy 
Carter ir viceprezidentu — Min- 
nesota senatorių Walter Monda- 
le.

Dem. partijos konvencijos 
priimta platforma bus siekiama 
panaikinti nedarbą, išlaikyti pa
stovias kainas ir siekti balansuo
to ūkinio kilimo; be to, panai
kinti Hatch aktą, kuriuo drau
džiama federaliniams tarnauto
jams dalyvauti politiniame gy
venime; įvesti privalomą sveika
tos draudimą ir socialines pašal
pas mokėti iš federalinio iždo; 
kontroliuoti aliejaus žaliavų ir 
dujų kainas; siekti geresnių san
tykių su Sov. S-ga ir stiprinti 
ryšius su tradiciniais sąjunginin
kais ir trečiojo pasaulio valsty
bėmis; išlaikyti karinių pajėgų 
lygybę su Sov. S-ga; remti Iz
raelį ir sumažinti karinį biudže
tą 5-7 bil. dol. kasmet.

JT saug. taryboje Afrikos vals
tybės, nesurinkusios 9 balsų, 
savo rezoliuciją, smerkiančią Iz
raelį už jo veiksmus Ugandoje, 
atsiėmė. Taip pat buvo atmesta 
ir JAV rezoliucija, reikalaujanti 
bėndrai pasmerkti lėktuvų gro
bimus ir teroristų veiksmus.

Kanados parlamentas priėmė 
įstatymą, panaikinantį mirties 
bausmę už visus civilinius nusi
kaltimus, bet paliekant ją už 
sunkius karinius nusikaltimus, 
kaip sukilimus, dezertiravimą, 
miegojimą sargyboje ir šnipinė
jimą. Manoma, kad ir senatas šį 
įstatymą patvirtins.

Italijos prez. Giovanni Leone 
pavedė buv. min. pirm. Giulio 
Andreotti sudaryti min. kabi
nėtą.

Kinija perdavė Zambijai ir 
Tanzanijai naudoti jos pastatytą 
1100 mylių geležinkelį, kaštavu
sį 250 mil. dol.

Uganda ištrėmė Britanijos 
aukštąjį komisarą James Hor- 
rocks už tai, kad jis norėjęs iš
aiškinti, kur yra dingusi Britani
jos pilietė Dora Bloch, kuri su 
kitais įkaitais buvo atskraidinta į 
Ugandą.

Izraelis siekia iki 1977 m. pa
sistatydinti šešis karo laivus, 
kurių kiekvienas būtų ginkluotas 
7 raketomis, siekiančiomis iki 22 
niylių.

Filipinai ir Vietnamas susi
tarė, kad jų valstybėse esan
čios svetimos karinės bazės ne
galės būti naudojamos kitoms 
valstybėms pulti.

JAV ir V. Vokietijos gynybos 
dep-tų pastangos pagaminti vie
ną standartinį tanką NATO vals
tybėms įstrigo, nes ir Vokietija 
ir JAV yra pasigaminusios šio 
tanko prototipus, bet negali su
tarti dėl jų dalių gamybos su
derinimo.

New Yorko burmistras Beame 
ir šen. James L. Buckley per pa
vergtų tautų savaitės minėjimą 
kritikavo prez. Fordo atoslūgio 
politiką ir reiškė viltį, kad Ame
rikos gyventojai tol nenurims, 
kol visi žmonės galės pasirinkti 
jiems patinkamą valdymosi for
mą.

Tarptautinė žmogaus teisių 
lyga savo direktorių tarybos na
riu ir garbės viceprezidentu iš
rinko Nobelio premijos laureatą 
Andrei Sacharovą, kuris turės 
teisę atstovauti lygai Sov. S-goje.

JAV pasiuntė į Kenijos uostą 
Mambasą vieną karo laivą ir 2 
lėktuvus, kurie persekioja no- 
vandeninius laivus.

Urugvajaus prezidentu tautos 
taryba išrinko 72 m. advokatą 
Aparicio Mendez, kuris pažadė
jo palaipsniui grąžinti demokra
tiją

Montrealyje, Kanadoje, liepos 
17, šeštadienį, labai iškilmingai 
atidarytos 21-osios tarptautinės 
olimpinės žaidynės. Stadijone, 
kuris atsiėjo apie 1.5 bilijono 
dol., žiūrovų buvo 70,000. Spor
tininkai, suvažiavę iš 94 pasau
lio kraštų, iškilmingai žygiavo 
stadijono takais, nešdami vė
liavas. Garbės tribūnoje stovėjo 
Anglijos karalienė Elzbieta II. 
Jai teko stovėti valandą ir 10 mi
nučių, priimant paradą.

Apie 25 sportiniai vienetai su 
600 sportininkų šiose žaidynėse 
nedalyvavo, protestuodami tai 
prieš politines, tai prieš socia
lines sąlygas.

Kalbėjo tarptautinių olim
pinių žaidynių komiteto pirmi
ninkas Lord Kilanin iš Airijos ir 
Montrealio olimpinio komiteto 
pirmininkas Roger Rousseau. 
Kiekvienas pradžioje savo kalbą 
pradėjo prancūziškai, paskui ją 
pakartojo angliškai. Oficialiai 
žaidynes atidarė karalienė. Ji 
pasakė prancūziškai ir angliškai 
trumpą sakinį, kad atidaro 
olimpines žaidynes.

Su iškilmėm buvo įnešta šių 
žaidynių vėliava ir pakabinta 
prie stiebo. Iš tinklų bu
vo paleisti ir karveliai, kurie iš

skrido pro stadijono skliautus į 
lauką.

Atidarymo iškilmių svarbiau
sias momentas buvo olimpinės 
ugnies atnešimas ir aukuro už
degimas. Kai stadijone vyko pa
radai, Montrealio gatvėm bėgo 
du jaunuoliai, vyras ir mergina, 
nešdami fakelą su ugnimi. Pir
mą kartą olimpinių žaidynių is
torijoje tą ugnį atnešė du žmo
nės, nes olimpiniuose žaidimuo
se dalyvauja ir vyrai, ir moterys. 
Be to, pati Kanada kalba dviem 
kalbom — prancūziškai ir 
angliškai. Ir ugnies nešėjai buvo 
skirtingų kalbų; vyras iš Mont
realio kalbėjo prancūziškai, 
mergina iš Toronto — angliš
kai.

Pasiekę stadijoną jie apibėgo 
paskutinį ratą aplink ir užbėgo 
laiptais; kur buvo įrengtas dide
lis aukuras. Ten degantį fakelą 
iškėlė į visas keturias pasaulio 
šalis ir uždegė olimpinę ugnį.

Taugnis atkeliavo iš Graikijos, 
iš Olimpo kalnų. Ten ji buvo už
degta saulės spindulių. Tada ta 
ugnis sportininkų bėgikų buvo 
nunešta į Atėnus, kur buvo pa
versta į elektros impulsą ir per 
satelitą perduota į Ottawą. 
Leizerio spindulys Ottavvoje už

degė ugnį — fakelą, kuris ir bu
vo atneštas į Montrealio stadijo
ną.

Po atidarymo iškilmių stadijo
no takuose buvo spalvingi tau
tų šokiai. Šoko apie 1000 žmo
nių. Tai buvo labai didelis 
spektaklis.

Šventės atidarymo iškilmės su 
specialia muzika, himnais, ba
landžiais, ugnimi visus nuteikė 
bendrai sportinei draugystei.

Kaip buvo pradžioje skelbta, 
buvo sunkumu. Vienų nenorėjo 
įsileisti pati Kanada, kiti patys 
neatvyko protestuodami. Taip 
sportinės varžybos jau savo pra

džioje buvo sudrumstos. Pačios 
varžybos prasidėjo liepos 18, 
sekmadienį.

Žaidynėse vartojamos dvi kal
bos. Pirmoji kalba prancūzų, 
nes Montrealis kalba prancūziš
kai. Visi žaidynių įrašai padary
ti prancūziškai. Antroji kalba yra 
anglų. Viskas tuoj verčiama į 
anglų kalbą. Tuo pagerbiamos 
Kanados dvikalbės tradicijos.

Kai tiek daug tautų žygiavo 
parade, kurgi yra Lietuva? Jos 
vėliavos nebuvo, nebuvo ir kitų 
pavergtų tautų. Atskiri lietuviai 
sportininkai dalyvauja įvairių 
kraštų komandose.

Maryknoll seminarijos pa-' 
talpose, Nevv Yorko valstijos 
šiaurėj, liepos 14 Simas Kudirka 
JAV-ių episkopato atstovam vi
są valandą pasakojo apie žmo
gaus teisių varžymą sovietų 
okupuotoj Lietuvoj.

Kudirka buvo pakviestas 
Amerikos episkopato specialios 
komisijos — National Conferen- 
ce of Catholic Bishops Commit- 
tee for the Bicentennial. Vysku
pai suorganizavo trijų dienų pa
sitarimą JAV nepriklausomybės 
akto šviesoj svarstyti pasaulinio 
teisingumo problemas — “Bi
centennial Convocation on 
Globai Justice”.

Prezidiumą sudarė: Nevvarko 
arkivyskupas Peter L. Gerety, 
Greensburgo vyskupas William 
G. Connare, Kansas City vysku
pas Ignatius J. Strecker, vysku
pų sekretorius tarptautiniam 
reikalam kun. Bryan J. Hehir ir 
devyni kiti JAV vyskupų kon
ferencijos pareigūnai.

Kudirka vyskupam anglų kal
ba raštu ir žodžiu pateikė 11-os 
puslapių pranešimą, kuriame 
suminėjo svarbesnius Jungtinių 
Tautų visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos paragrafus. Prie 
kiekvieno suminėjo konkrečius

pavyzdžius, kaip sovietai tuos 
principus laužo Lietuvoj.

Auditorija, kurią sudarė 
daugiau kaip šimtas kunigų, vie
nuolių žurnalistų ir kitų, su di
deliu susidomėjimu klausė Ku
dirkos pranešimo ir visą pusva
landį, kiek programa leido, kėlė 
klausimus, į kuriuos Kudirka 
trumpai ir aiškiai atsakinėjo. Per 
pertrauką klausytojai Kudirką 
sveikino ir toliau klausinėjo.

Visiem buvo padalinta Ku
dirkos pranešimo kopijos, JAV 
Bendruomenės leidinys “The 
Violations of Human Rights in 
Lithūania”, PLB anglų kalba iš
leistas Antano Terlecko pareiš
kimas KGB viršininkui Andro
povui ir daug kitos dokumen
tacijos.

Pasitarimo didžiausia d da
lis buvo skirta žmonių teisių 
varžymo klausimui Pietų Ameri
koj, Azijoj. Kudirka vienintelis 
buvo pakviestas kalbėti apie 
žmogaus teisių problemą ko
munistų užgrobtuose kraštuose.

Kudirką palydėjo ir jo prane
šimus vertė Religinės Šalpos ir. 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos reikalų vedėjas kun. K. 
Pugevičius, kuris išrūpino Ku
dirkai šį, pakvietimą.

ALKT

SERGIEJAUS KOVALIOVO TEISMAS
IŠ LKB KRONIKOS NR. 21

(Pereitame Darbininko nu
mery kelios šios Kronikos pa
straipos, ruošiant numerį spau
dai, buvo sumaišytos. Čia toji 
Kronika perspausdinama, pri
dedant jos tęsinį.)

Lituanicos lėktuvas Floyd Bennett Field aerodrome Nevv Yorke 1933 metų vasarą prieš 
išskridimą. Prie motoro stovi lakūnai Darius ir Girėnas', aplinkui artimieji jų žygio 
rėmėjai, Brooklyno lietuviai.

VIKINGAS MARSE

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pasiųstas erdvėlaivis Viking lie
pos 20, antradienį, 7:56 v.r. New 
Yorko laiku sėkmingai nusilei

do į Marso planetą. Erdvėlaivis 
atliko per 200 milijonų mylių 
kelionę, keliavo apie 11 mėne
sių.

Prie Marso jis priskrido birže
lio mėnesio gale ir tada pateko į 
Marso orbitą. Buvo suplanuota, 
kad į Marsą nusileis liepos 4. 
Tai būtų buvusi dovana Ameri
kos 200 metų nepriklausomy
bės šventei. Bet pasirodė, kad iš 
anksto numatyta nusileidimo 
vieta buvo labai kalnuota. Teko

DEMOKRATŲ 
KONVENCIJA

Demokratų partijos konven
cija vyko liepos 10-14 Madison 
Sąuare Garden New Yorke. Bu
vo suvažiavę daugybė delegatų. 
Visi pakilia nuotaika posėdžiavo 
ir išrinko kandidatą į preziden
tus — Jimmy Carter. Televizi
jos stotys labai sumaniai organi
zavo savo tarnybą ir konvencijos 
margumą puikiai perdavė 
visam kraštui.

Pasakyta daug gražių kalbų. 
Ir kandidatas į prezidentus pasa
kė gražią kalbą, bet tai tik žo
džiai. Žodžiai ir žodžiai, o nie
ko konkretaus. Kiek kartų buvo, 
kalbėta panašiose konvencijose, 
bet paskui išrinktasis užmiršta 
visus pažadus ir daro kitaip. Ir 
dabar ta todžiu gausa klausyto
jus net slėgė.

pakeisti vietą, bet ir ta buvo kal
nuota. Tada erdvėlaivio nusilei
dimas buvo atidėtas tolimes
niam laikui, kol buvo surasta pa
togi nusileidimo vieta.

Liepos 20 rytą erdvėlaivis 
atsiskyrė nuo savo pagrindinės 
dalies ir pamažu nusileido į 
Marsą. Radijo bangos, kurios ke
liauja šviesos greičiu, iš to erd
vėlaivio į žemę ateina tik pei 
19 minučių. Pirmosios žinios 
apie sėkmingą nusileidimą 
buvo paskelbtos liepos 20 d. 9 
v.r. New Yorko laiku.

Šiuo Jungtinių Amerikos Vals
tybių žygiu pradedami nauji 
tolimųjų erdvių tyrinėjimo lai
kai. Į tą patį Marsą jau keliau
ja kitas Amerikos erdvėlaivis. 
Amerika pasiuntė erdvėlaivį ir į 
Saturną, labai tolimą planetą. Ją 
pasieks tik 1981 -metais.

IŠ LIETUVOS ATVYKSTA Į 
EUCHARISTINĮ 

KONGRESĄ

Liepos 28 į Tarptautinį 
Kennedy aerodromą iš Lietuvos 
atskrenda: vysk. -L. Povilonis, 
vysk. R. Krikščiūnas, kan. Bei- 
noris iš Telšių, kun. dr. Vaiče- 
konis iš Vilniaus, kun. Sidaras iš 
Vievio, kun. Račiūnas, klebonas 
Palubiuose, kun. Čėsna iš Kau
no, kun. Juodelis .iš Panevė
žio ir kun. Butkus, Kauno kuni
gų seminarijos rektorius. Tiki
masi, kad prisidės 5 Latvijos 
kunigai. Jų pavardės nežinomos.

Jie visi atvyksta į Eucharisti
nį kongresą.

JAV LB parama naujųjų 
rezoliucijų žygiui

Kongrese buvo pradėtas nau
jųjų ir stipriųjų rezoliucijų žy
gis, ries masės pabaltiečių ir ki
tų amerikiečių nėra ir nebus pa
tenkintos tik status quo Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai pripažinimu. 
Atstovų rūmuose pravestoji re
zoliucija H. Res. 864 ir senate 
pravedama to paties turinio re
zoliucija S. Res. 319 terei
kalauja tik Pabaltijo kraštų oku
pacijos nepripažinimo. Ar JAV 
kongresas ir vyriausybė nori pa
likti Lietuvą, Latviją ir Estiją 
visam laikui sovietų vergijoj?!

Eilė lietuvių, kitų pabaltiečių 
bei amerikiečių mus raginte ra
gino imtis to naujo žygio .— 
naujųjų ir stipriųjų rezoliuciiu 
JAV kongrese, Rezoliucijom 
Remti Komitetas, kuris tam dar
bui vadovauja, buvo raginamas 
pajudėti ir JAV LB krašto valdy
bos. Ši institucija jau talkino 
šiame darbe vienu ar kitu 
būdu. Paskutiniu metu sulaukta: 
ir apčiuopiamesnės piniginės 
paramos. JAV LB krašto val
dyba savo gegužės 29 laiške ra
šo: “ . . .siunčiame JAV LB kraš
to valdybos nutarimu paskirtą 
auką. . . Tikime, kad Jūsų užsi
brėžti tikslai bus sėkmingai į- 
vykdyti . . .” Laišką pasirašė Pet
ras Mitalas, kasininkas, ir Algi
mantas S. Gečys, visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas.

RRK

Vietnamas ištrėmė 29 užsie
niečius misijonierius.

1975 gruodžio 9-12 dienomis 
LTSR Aukščiausiasis teismas 
nagrinėjo S.A. Kovaliovo bylą.

Teismo kolegijos pirmininkas 
— LTSR Aukščiausiojo teismo 
narys M. Ignotas. Liaudies tarė
jai — Didžiulienė ir Terešin. 
Sekretorius — Savinienė. Vals
tybinis kaltintojas — Respubli
kinio prokuroro pavaduotojas 
Bakučionis. Advokatą paskyrė 
pats teismas.

S. A. Kovaliovas kaltinamas 
RTFSR BK 70 str. pažeidimu; 
dalyvavęs žmogaus teisių gyni
mo iniciatyvinėje grupėje, para
šęs (nuo 1969 m.) daugelį pa
reiškimų ir kreipimus? — laišką 
ginant Grigorenko (1969 m.) 
kreipimąsi įsiveržimo į Čeko
slovakiją metinėms pažymėti 
(1969), ginant Bukovskį (1971), 
apie Jakirą ir Krasiną (1973), 
kreipimąsi sąryšyje su Solže
nicyno ištrėmimu (1974), laišką 
į žmogaus teisių lygą dėl Bu- 
kovskio (1974). S. Kovaliovas 
kaltinamas ir tuo, kad, dalyvau
damas spaudos konferencijoje 
A.D. Sachrovo bute “politkali
nių dieną” (1974 m. X.3O), per-

AUGA SUSIRŪPINIMAS 
DĖL LIETUVOS 

BAŽNYČIOS 
PERSEKIOJIMO

Įtakingas katalikų žurnalas 
“Commonweal” savo liepos 
16-os numeryje išspausdino ilgą 
Ričardo Krickaus straipsnį — 
“Persecution in Lithūania”. 
Tame pačiame numeryje iš
spausdino straipsnį, parašytą 
Harvey Fireside ir pavadintą 
“The Trial of Sergei Kovalev”.

Tai bus bene pirmas kartas, 
kad šis plačiai skaitomas leidi
nys aprašo Katalikų Bažnyčios 
persekiojimą ir jos pastangas ap
siginti prieš bedievius Lietu
voje.

Krickus buvo Kunigų Vie
nybės užangažuotas parašyti šį 
ir panašų straipsnį “Washington 
Post” laikraštyje. Anot Krickaus, 
Lietuvos klausimą svarbu iš
kelti ne vien ‘ konservatyvioj 
spaudoj. “Į konservatyvius lei
dinius mes visada pateksime su 
savo byla,” — sako Krickus. 
“Mum svarbu paliesti sąžines 
taip vadinamų katalikų liberalų, 
kurie Amerikos katalikų tarpe 
turi daug įtakos.”

ALKT

davė į užsienį medžiagą apie ta
rybinius lagerius. Ši medžiaga 
kaltinamoje išvadoje kvalifi
kuojama “šmeižiškomis žinio- 
mis .

S. A. Kovaliovas kaltinamas 
“Einamųjų įvykių kronikos” lei
dimo atnaujinimu, medžiagos 
rinkimu, redagavimu ir “Kro
nikos” nuo 28 iki 34 numerių 
perdavimu į užsienį. Kaltinamo
ji išvada remiasi pas Kovaliovą 
rastos medžiagos sutapimu su 
“Kronikos” medžiaga ir Kovalio
vo pastabomis ant kai kurių do
kumentų. Kaltinimas dėl “Kro
nikos” perdavimo į užsienį pa
grindžiamas S. Kovaliovo, T. Ve- 
likanovos ir T. Chodorovič 1974 
gegužės mėn. pareiškimu apie 
jų pasiryžimą platinti “Kroniką”, 
o taip pat faktu, kad “Kronikos” 
28-34 numeriai išleisti “Kronika- 
press” leidyklos New Yorke.

Kovaliovas kaltinamas už trijų 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” numerių laikymą ir jų 
panaudojimą “Einamųjų įvykių 
kronikoje”.

Kovaliovas taip pat kaltinamas 
už A.L Solženicyno knygos “Gu
lago salynas” platinimą. Pas jį 
namuose buvo rasta kserogra- 
finė šios knygos kopija ir dalis 
rašomąja mašinėle atspausdin
tos kopijos. Šio kaltinimo pa
grindas — pas V. Meresiną atim
ta knyga, bandant ją perfotogra
fuoti, ir perduota į saugumą, ir 
S. Kovaliovo laiškas Andropovui 
(1974 spalis), reikalaujant grą
žinti jo knygą.

S. Kovalioyas neprisipažino 
esąs kaltas dėl pareikštų kalti
nimų ir atsisakė atsakyti į tei
sėjo klausimą: “Ar pripažįstąs 
faktines aplinkybes, išdėstytas 
kaltinamojoje išvadoje?”

Teismo pradžioje S. Kova
liovas paprašė trijų dalykų:

1. Leisti jam pasinaudoti Vi
suotinės Žmogaus teisių dekla
racijos tekstu.

2. Iškviesti eilę liudininkų, ta
me skaičiuje Krasiną ir Jakirą.

3. Pakviesti advokatu S.V. Ka- 
listratovąarbaD.I. Kaminskają.

Kovaliovas asmeniškai ir per 
žmoną šių advokatų prašė tiek 
parengtinio tardymo metu, tiek 
po jo. Prašymų nepatenkino mo
tyvuodami, kad šie advokatai 
neturį “leidimo” ir dėl kitų prie
žasčių.

Teismas atmeta visus Kovalio
vo prašymus, išskyrus iškviesti 
liudininką Krasiną.

Teismo paskirto advokato Ko
valiovas atsisakė. Teismas pa
siūlė Kovaliovui kalbėti. Teisia
masis pareiškė, kad parengtinio 
tardymo metu jis nekalbėjo ir 
tardymuose dalyvauti atsisakė, 

(nukelta į 2 psl.)
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kadangi juos laikė neteisėtais ir 
nusikaltėliais. Išimties keliu jis 
pasakydavęs savo nuomonę dėl 
objektyvaus faktų tyrimo.

Savaitės 
įvykiai

Europos bendr. rinkos vals
tybės sutarė, kad naujasis tie
sioginiais rinkimais renkamas 
rinkos parlamentas turės 410 na
rių, kurie bus paskirstyti atski
romis valstybėmis taip: V. Vo
kietija, Italija, Britanija ir Pran
cūzija po 81 narį, Olandija — 25, 
Belgija — 24, Danija — 16, 
Airija — 15 ir Liuksemburgas — 
6.

Etiopijos karinė taryba likvi
davo 18 karinių vadų ir pirklių 
už kėsinimąsi nuversti vyriausy
bę ir prekių slėpimą. Jų tarpe 
buvusį Eritrėjos gubernatorių 
ir jos karinių pajėgų vadą gen. 
Getachew ir karinės tarybos narį 
mjr. Sisay.

58 atsilikusios valstybės su
darė savo žinių agentūrų sąjun
gą informacijoms skleisti, nes 
esą vakarų valstybių agentūros 
skleidžiančios tik joms palan
kiu žinias. Visų tų valstybių 
žinių agentūros arba priklauso 
jų vyriausybėms, arba yra jų 
kontroliuojamos.

Į NATO valstybių karinius 
pratimus, kurie bus rugpiūčio 
mėn., iš JAV bus nugabenta 
12,000 karių, 300 malūnsparnių 
ir 2500 autovežimių.

JAV bendroji atskaitomybės į- 
staiga tvirtina, kad JAV armijai 
Europoje trūksta šarvuočių da
lims personalo ir priemonių ir 
xad karinių dalinių tiekimo or
ganizacija turinti daug pro
blemų.

Angoloje buvo sušaudyti į ne
laisvę patekę ir mirties bausme 
nubausti karo samdiniai — vie
nas JAV ir 3 Britanijos piliečiai. 
Į prez. Fordo ir karalienės Elz
bietos kreipimąsi pasigailėti An
golos prez. Agostino Neto ne
kreipė jokio dėmesio. Prez. For
das pareiškė, kad tai atsiliepsią 
į JAV ir Angolos santykių su- 
normalinimą.

Prancūzijos 
Džibuti uoste 
mas tarp įsas 
Žuvo 12 žmonių. Prancūzai žada 
šiai sričiai suteikti nepriklauso
mybę, bet į ją reiškia pretenzi
jų Etiopija ir Somalija.

Prez. Fordą perrinkus pre
zidentu, valst. sekr. Kissingeris 
savo vietoje pasiliktų ilgesnį lai
ką.

Naujasis Portugalijos 
Antonio Ramalho Eanes 
prisaikdintas ir pažadėjo 
demokratiją.

Ispanijos parlamentas 
keitė baudžiamąjį statutą ir lei
do veikti politinėms partijoms, 
varyti propagandą ir daryti susi
rinkimus. Partijų, kurios siekia 
jėga nuversti vyriausybę ar pa
naikinti teisinę, politinę ar so
cialinę sistemą, šis pakeitimas 
neliečia.

Angoloje tautinės unijos parti
zanai pagyvino savo veiklą, ir jos 
prezidentas Jonas Savimbi pa- . 
prašė Portugalijos demokratų 
pagalbos. Partizanų puolimai 
vyksta pagal Angoloje esantį ge
ležinkelį.

valdomame 
įvyko susirėmi- 
ir Afars genčių.

prez. 
buvo 
ginti

pa-

Kovaliovas teigė, kad būtų 
logiška šios pozicijos laikytis ir 
teisme, kadangi tokiuose proce
suose žmonės ir teisiami ne už 
nusikaltimus, bet už įsitikini
mus. Tačiau jis dalyvausiąs pro
cese, kiek tai lies išsiaiškinimą, 
ar yra melagingų pareiškimų 
laiškuose ir “Kronikoj”, bet jis 
neatsakysiąs į klausimus, kas ir 
kada pasirašė tuos ar kitus doku
mentus.

Dėstydamas savo nuomonę 
apie laiškus ir “Kroniką”, S. Ko
valiovas pavadino juos naudin
gais ir neprieštaraujančiais įsta
tymams. Jis sakė, kad nors ir gai
la, bet “Einamųjų įvykių kroni
koje” yra klaidų ir jis sutinkąs 
dalyvauti klaidų analizėje ir tu
rįs įrodymų, kad tai buvo tik 
klaidos, o ne sąmoningas melas.

Antrąją teismo dieną (gruo
džio 10) buvo apklausti 22 liu
dininkai.

Dniepropetrovsko spec. psi
chiatrinės ligoninės gydytoja 
L.A. Liubarskaja buvo klausinė
jama apie Pliuščio laikymą ir gy
dymą ligoninėje. Teisėjas patei
kė klausimus, remdamasis “Kro
nikos” Nr. 34 duomenimis. Liu- 
barškaja atsakė, kad ligoninėje 
viskas buvo vykdoma pagal 
instrukcijas.

Kovaliovas tvirtino, kad Ta
rybų Sąjungoje psichiatrinės li
goninės naudojamos s-------
rojimo su kitaip galvojančiais 
tikslams, ir pareiškė, kad jam ne
leido gintis savo liudininkų pa
rodymais. Teismas atmetė Ko
valiovo prašymą iššaukti liudi
ninke Pliuščio žmoną Žitnikovą.

Maskvos srities Čechovo rajo
no psichiatrinės ligoninės vyr. 
gydytojo pavaduotoja A.A. Ko- 
žemiachina liudijo apie P.G. 
Grigorenko laikymą prichiat- 
rinėje ligoninėje. Teisėjas at
metė visą eilę Kovaliovo klausi
mų liudytojams. Tarp kitko, li
ko be atsakymo klausimas: “Ko
kia prasme buvo pagerėjusi Gri
gorenko sveikata išrašymo 
metu?”

Dėl žinios išspausdintos “Kro
nikos” 32 numeryje, apie 
Chancio laikymą ligoninėje ir 
kalėjime buvo pakviesti liudyto
jais Kirovo srities centrinės psi
chiatrinės ligoninės gydytojas 
B.V. Polkinas ir Kirovo vidaus

reikalų valdybos vyresnysis 
kontrolierius (prižiūrėtojas) 
I.P. Kaftaniuk. Kalinimo metu 
kalinys buvo sumuštas ir tapo 
invalidu; karceryje sėdėjęs 7 
kartus ir po to buvęs patalpintas į 
vienutę. Prižiūrėtojas Kaftaniuk 
pastebėjo: “Kirovo m. kalėjime 
vienučių nėra, o 7 kartus išbū
ti karceryje fiziškai neįmanoma.”

Nagrinėjami dar keli “Kro
nikos” epizodai. Liudytojas Gu
das, buldozeristas iš Kauno ra
jono medžio apdirbimo kombi
nato, Skorcova iš Archangelsko 
dalinai paneigė kai kuriuos 
“Kronikos” tvirtinimus. Tei
sėjas daugelį Kovaliovo klausi
mų liudininkams atmetė.

Liudininkė G.E. Koroliova iš 
Maskvos liudijo, kad, kartą už
ėjusi į giminaitės butą, kurį 
jį buvo išnuomojusi Velika- 
novai, užtiko papkę su nuteis
tųjų laiškais ir, nusprendusi, kad 
papkės turinys įtartinas, prane
šusi milicijai.

Liudytojų grupė (V.N. Čiki- 
na, V.A. Garbatov, J.L. Dobra- 
čev, V.M. Meresin) buvo klau
sinėjami ryšium su Solženicyno 
knygos “Gulago salynas” perfo- 
tografavimu. Pagal jų liudijimą, 
Garbatov leido Dobračevui 
laboratorijoje nufotografuoti 
Šveicerio knygą. Dobračevui 
padėjo Meresin, o kai tas išėjo, 
padėjėjas pradėjo fotografuoti 

susido- “Gulago salyną”. Šitai užtiko 
Čikinos iššauktas Garbatov, 
paėmė knygą su filmu ir 
vėliau perdavė saugumui.

V. Mereska atsisakė atsakyti į 
klausimą, kam priklausė perfo
tografuojama knyga “Gulago 
salynas”, ir pareiškė, kad taip pa
sielgti — jį verčia grynai mora
liniai sumetimai.

V. F. Turčin, kalbėdamas apie 
liudytojus, sakė, kad jis seniai 
ir gerai pažįstąs Kovaliovą ir įsi
tikinęs, kad Kovaliovas negalė
jo užsiimti kokių tai šmeižikiš
kų dokumentų platinimu.

Teisėjas M. Ignotas, apklausęs 
paskutinį liudytoją V. Tur
čin ir išklausęs abi puses (pro
kuroras Bakučionis sutiko liūdi-, 
ninkus atleisti, o Kovaliovas tam 
prieštaravo), paskelbė, kad liu
dininkai gali būti laisvi ir bū
sianti pertrauka.

Liudininkai Boicovą, Turčin, 
Litvinov, Jasinovskaja, Meresin, 
Mizjakin liko savo vietose. Juos

primygtinai prašė palikti salę, 
kad būtų pravėdinta patalpa. 
Sargybos kapitonas rėmėsi net 
teismo sprendimu. Liudininkai 
stebėjos dėl to, kad leidimas 

jiems palikti salę laikomas įsaky
mu, juo labiau, kad toks teismo 
sprendimas prieštarauja BPK. 
Liudininkų reikalavimai nedarė 
jokio įspūdžio, ir buvo rengia
masi išvesti juos jėga. Tada V. 
Turčin gavo kapitono pažadą, 
kad po pertraukos jiems bus 
leista sugrįžti į teismo salę. 
Liudininkai išėjo iš salės. Li
kus keliolikai minučių iki per
traukos galo, šis kapitonas pa
liko Aukščiausiojo teismo pa
statą. Po pertraukos nieko iš liu
dininkų, išskyrus L. Boicovą, į 
salę neįleido. Uniformuota sar
gyba jėga juos stūmė nuo durų 
per “savo publiką”, pradėjusią 
eiti į salę; “publika” sutartinai 
piktinosi “maskviečių cha
miškumu”. M.M. Litvinovą (liu
dininką) ir J.F. Orlovą, ban
džiusius patekti į salę, nusivedė 
į specialų kambarį, grasindami 
areštu “už priešinimąsi valdžios 
atstovams”. Po valandos juos 
paleido.

Kovaliovas, išvedant jį iš sa
lės, matęs, kad daugelis liudi
ninkų liko vietose ir, girdė
damas po pertraukos triukšmą ir 
ginčus prie durų, o iš liudinin
kų salėje matydamas vieną L. 
Boicovą, pareiškė, kad nelik
siąs čia, kol nebus suleisti į salę 
visi liudininkai, kad nenusi
teikęs ilgiau dalyvauti šiame ' 
teisme, kad jis skelbiąs bado 
streiką iki to laiko, kol liudinin
kai ir visi norintieji nebus su
leisti į teismo salę, ir reikalaująs, 
kad jį išvestų. Teisėjas paskel
bė pertrauką iki gruodžio 11 die
nos 10 vai. ryto.

V. Turčin, V. Meresin, M. 
Litvinov, A. Mizjakin ir F. Ja- 
sinovskaja parašė LTSR Aukš
čiausiojo teismo pirmininkui pa
reiškimą apie neteisėtą liudinin
kų išvijimą iš teismo salės 
ir, remdamiesi LTSR BKP 313 
straipsniu, reikalavo leisti jiems 

. pasilikti salėje iki teismo galo.
Visi liudininkai gavo leidimą 
būti salėje.

(Bus daugiau)

PUTNAM, CONN.
Lietuvių susitikimo 

šventė
Šiemet švenčiant JAV-ybių 

dviejų šimtų metų nepriklauso
mybės jubiliejų, ypatingai buvo 
paminėta Liepos 4-oji! Neatsili
ko ir lietuviai. Jie daug kur pa
sirodė ir neliko nepastebėti. Dar 
kartą pasirodėm gyva tauta. Pa
rodėm savo tautinį susipratimą, 
kultūrą, papročius, tradicijas; 
savo darbštumą, veržlumą ir į- 
našą į savo gyvenamą kraštą. 
Palikom pėdsakus ateinančiom 
kartom, kurios švęs JAV Tri- 
centennial.

Po Liepos 4-osios minėjimo 
programos palaipsniui baigia
si .. . Tačiau ne lietuviam! Nau
josios Anglijos lietuviai, kaip ir 
kiekvienais metais, ruošiasi di
džiajai lietuvių susitikimo šven
tei Putnamo seselių sodyboj lie
pos 25.

Jei daug kur skundžiamasi to
kių švenčių dalyvių skaičiaus 
mažėjimu, tai lietuvių diena 
Putname tuo išsiskiria. Pasku-

tiniais keleriais metais čia su
sirenkančių skaičius didėja. 
Šiais Bicentennial metais nė 
vienas lietuvis be rimtos prie
žasties neturėtų pasilikti namie.

Garbingieji svečiai, vysk. 
Daniel Reilly ir Connecticut 
gubernatorė Ella Grasso, savo 
dalyvavimu atkreips į šią šven
tę amerikiečių spaudos, radijo ir 
televizijos dėmesį. Vyskupas yra 
labai palankus lietuviam ir 
domisi mūsų veikla. Guberna
torė yra pirmoji moteris katali
kė šiose pareigose Connecticut 
istorijoj.

Iki malonaus pasimatymo lie
tuviškam kampely!

Albina Lipčienė

SVARSTYBOS 
FLORIDOJE

Lietuvos Laisvės Forumas lie
pos 25, sekmadienį, rengia 
svarstybas aktualiais klausimais. 
Jos prasidės 9:30 v. ryto ir tęsis 
iki 5 v. popiet. Svarstybos vyks
ta Fort Myers Holiday Inn, 2066 
W. First St. Kviečiami visi Flo
ridos lietuviai kuoi g ausiausiai 
dalyvauti.

Svarstybose bus paliesti šie 
klausimai:

Veiklos suderinimo galimy
bės. Pranešėjais pakviesta V. 
Balčiūnas, J. Daugėla, P. Šilas, 
P. Stanelis. Moderuoja A. Kar- 
nienė.

Lietuvos byla ir JAV politika. 
Pranešimus padaro E. Bražė
nienė, A. Rūkštelė, V. Semaška, 
P. Walles. Moderuoja D. Liu- 
termozienė.

Bendros išvados. Pranešimus 
padaro prel. J. Balkūnas, V. Bra
žėnas, dr. Butrimas, K. Kleiva. 
Moderuoja F. Prekeris.

VISIT LITHUANIA WITH 
UNION TOURS

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., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

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

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

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

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 spalvotus ir DaDrastus. 
pilnas patarnavimasjdėdahf naujas dališ.-Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklna 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.

M O VE D TO LARGER ŲUARTERS - KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y?

’ 10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

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

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rlal, 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 Kurlnskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

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

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149. 

,107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

Putname seselių vienuolyne gegužės mėnesį įvyko jaunų
jų skautų sąskrydis (nuotraukoje), birželio mėnesį suruoš
tas lietuvių pasirodymas tautų festivalyje, o liepos 25 bus 
lietuvių šventė, kurioje dalyvaus vietos vyskupas Daniel 
P. Reilly ir Connecticuto gubernatorė Ella Grasso.

J!

U

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 changes and/or 

government approval)

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET 

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ...................................................... ............
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“Aušra” naujos gadynės

Darbininko redakcija gauna 
nemaža laiškų. Ant vieno stalo 
yra skirstomas visas čia gauna
mas paštas. Jį sudaro — vienuo
lynas, spaustuvė, Darbininko 
administracija, redakcija ir kiti 
čia spausdinami laikraščiai bei 
žurnalai.

Ir niekas dėmesio nekreipė, 
kad į Darbininko redakcijai skir
tą vietelę buvo padėtas rudas 
vokas, kuriuo siunčiami viduti
nio dydžio aplinkraščiai, žur
nalai. Daug tokių vokų ateina iš 
visų pasaulio kraštų.

Vokas turėjo tik redakcijos ad
resą, siuntėjo visai nebuvo.

Atidarius laiškus, buvo atida
rytas ir šis nereikšmingas vokas. 
Staiga jis pasidarė nepaprastai 
reikšmingu ir net istoriniu vo
ku. Nežinomas žmogus, pasinau
dodamas paprastu paštu, atsiuntė 
Darbininko redakcijai LKB Kro
nikos 21 ir 22 numerius ir Auš
ros 2 numerį.

Tai trys laikraštukai, surašyti 
piašinėle, surašyti labai taupiai, 
kad užimtų kuo mažiausiai vie
tos. Kitiem tai gali atrodyti juo
kingi, nereikalingi, nusitrynę 
kažkokie užrašai, o lietuviškajai 
bęndruomenei jie yra patys 
brangiausi puslapiai. Tai pusla
piai iš Lietuvos. Jie surašyti 
ten, surašyti apie mūsų lietuvių 
brolių vargus, persekiojimus, 
surašyti jų dokumentai, surink
ti paprasti faktai, bet tie faktai 
patys kalba, kaip žmogus ten 
persekiojamas, kai jis atkakliai ir 
ištvermingai kovoja dėl savo 
teisių.

Tie paprastučiai numeriai 
kada nors bus muziejinės bran
genybės, bus įdėti į brangiau
sius rėmus, kad visi matytų, 
kokiu ryžtu gyveno pavergta 
tauta.

LKB Kronika jau pažįstama. 
Atėjo jos 21 ir 22 numeris. 
Bet štai Aušra. Ir su nema
žesniu susijaudinimu paimi ją.— 

Aušrą. Ji turi jau kitą uždavinį, 
nei Kronikos. Kronikos dažniau
siai nagrinėja, kaip valdžia per
sekioja žmones ir varžo sąžinę, 
jų religinę sąžinę. Pasitaiko ir 
kitų istorinių faktų. Aušra jau 
apima platesnį gyvenimą. Ji ski
riama visiem, kad lietuvis iš
liktų gyvas patriotas ir kad Lie
tuva sulauktų laisvės.

Ar ne įspūdinga, kad naujieji 
Aušros leidėjai pasilenkė į pra
eitį ir ten susirado Basanavi
čiaus leistą Aušrą? Naujieji už
simanė pratęsti senųjų darbą ir 
jų ideologiją. Jie nęt senosios 
Aušros numeraciją pratęsia. Ta
da sustojo Aušra 1886, ėjusi tik 
trejus metus, dabar ji vėl atgai
vinama ir tęsiama, nes Aušra rei
kalinga lietuvių tautai.

Senoji Aušra ėjo tada, kai lie
tuvių inteligentų buvo maža. 
Jai rūpėjo išlaikyti Lietuvai be
simokančius studentus, kurie 
lengvai nueidavo tarnauti ru
sam. Dabar lietuvių inteligentų 
daug, bet ir dabar lengva tarnau
ti svetimiem.

Senojoj Aušroj buvo išspau- 
dintas Maironio eilėraštis: Ne
be užtvenksi upės bėgimo. Ar ne 
keistai atrodė tada tas eilėraš
tis? Kaip nerealu! Tautą slėgė 
tokia okupacija. Bet taip buvo — 
niekas nebeužtvenkė upės bė
gimo.

Ir naujoji Aušra neša tą pačią 
dvasią: nebe užtvenksi upės bė
gimo, nebeužtvenksi. Tai naujų 
laikų pradžia!

-o-
Lenkiame galvas prieš naujų

jų laikų kovotojus — įedaktorius. 
Nebijodami didžiausių pavojų, 
jie redaguoja ir leidžia Kronikas, 
Aušrą.

Lenkiame galvas ir prieš tuos, 
kurie leidinius atveža į laisvą 
pasaulį. Tai bevardžiai knygne
šiai. Tegu būna jum garbė, nes 
tik jūsų dėka Kronikos pasiekė 
savo tikslą, ir taip buvo atideng
tas sovietinis melas.

Prieš šešis mėnesius, pasaulio 
lietuvių jaunimo trečiojo kong
reso metu belankant Braziliją, 
man teko pasikalbėti su vienu 
lietuviu kunigu, kuris buvo ne
labai seniai grįžęs iš to krašto 
džiunglių. Jis dirbęs tarp skur
džių puslaukinių žmonių. Pla
čiai man savo nuotykių jis ne
pasakojo. Tačiau iš vienos kuni
go frazės nemažai supratau apie 
jo ten atliktą apaštalavimo dar
bą. Anot jo, “negalima žmonėm 
kalbėti apie Dievą, kol jų pil
vai tušti”.

Šią vasarą rengiamas pasau
linis kongresas yra kitoks, ne
gu tas , kuris vyko Pietų Ame
rikoj. 41-asis Eucharistinis 

kongresas tęsis tik trečdalį to 
laiko, kuris buvo skirtas lietuvių 
jaunimo kongresui. Tačiau savo 
mastu Eucharistinis kongresas, 
vykstąs nuo rugpiūčio 1 iki 8, 
bus maždaug 1000 kartų dides
nis, jei palyginsim numatytus 
dalyvių skaičius. Eucharistinis 
kongresas yra išimtinė proga Ka
talikų Bažnyčios piliečiam su
eiti kartu garbinti Die
vo if ieškoti astakymų į visas 
graužiančias problemas. Šios va
saros kongreso tema yra “Eu
charistija ir žmonijos alkis”.

Lietuviškas kryžius Dainavos stovykloje. Ten šią vasarą 
vyksta gyvas judėjimas, rengiamos įvairios studijų savaitės ir 
jaunimo stovyklos.

41-SIS EUCHARISTINIS KONGRESAS

Džiaugiuos, kad Katalikų Baž
nyčia, šio kongreso rengėja, pa
sirinko nagrinėti tokią aktualią 
temą. Žmonijos alkis yra ne tik 
dvasinis (mes, materialinėmis 
gėrybėmis apsirūpinę amerikie
čiai, tai dažnai pamirštam), bet 
ir fizinis (kaip tas lietuvis kuni
gas Brazilijoj teisingai pastebė
jo). Katalikų Bažnyčia ir jos ti
kintieji turi pareigą ne tik stip
rinti žmonių dvasinį gyvenimą 
šioj žemėj, bet ir rūpintis kol 
kas neišsisprendžiamomis šio 
pasaulio materialinėmis proble
momis. Pastangos pastarojoj sri
ty, tur būt, turėtų teigiamą įna
šą pirmajai sričiai.

Kiekviena iš kongreso aštuo- 
nių dienų turės atskirą temą, 
surištą su kongreso bendra te
ma. Atidarymo, rugp. 1, tema yra 
“Eucharistija ir alkis Dievui”. 
Kitų dienų temos: rugp. 2 — 
“Eucharistija ir alkis duonai”; 
rugp. 3 — “Eucharistija ir alkis 
laisvei bei teisingumui”; rugp. 4 
— “Eucharistija ir alkis Šv. Dva
siai”; rugp. 5 — “Eucharistija ir 
alkis tiesai”; rugp. 6 — “‘Eu

charistija ir alkis susipratimui”; 
rugp. 7 — “Eucharistija ir alkis 
laisvei”. Bendra programa ba
zuojasi mišiomis —jos vyks kas 
dieną ir net po kelis kartus. Tai 
nereiškia, kad nebus paskaitų, 
simpoziumų ar pasitarimų 
opiais šių dienų klausimais.

Lietuviai išnaudos kongreso 
progą simpoziumui apie religinį 
persekiojimą Rytų Europoj, iš
leisti knygai apie Lietuvos ti
kinčiųjų kančias ir platinti infor
macinei literatūrai apie Lietuvą. 
Be to, kadangi Eucharistinis 
kongresas sušauks didelį būrį
lietuvių katalikų į tą pačią vietą, 
jo metu įvyks organizacijų, kaip
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos ir Pasaulio Lietuvių Kunigų 
Vienybės, suvažiavimai.

Vis dėlto kongrese daly
vaujančių skaičius apriboja orga
nizatorių galimybes, ruošiant

Religinis koncertas ir 
Šv. Valanda Philadelphijoje

Philadelphijos lietuvių Vilties 
choras Eucharistinio kongreso 
išvakarėse, liepos 31 d.,- 7 vai. 
30 min. vak., rengia religinį 
koncertą — Šv. Valandą Šv. 
Andriejaus bažnyčioje, 19 ir 
Wallace Sts.

Programoje: Vilties choras at
liks šias giesmes: Apsaugok 
Aukščiausias — Č. Sasnausko, 
Malda — Vanagaičio, Marija
— Prospes Guide Solo, sopranas 
Ona Šalčiūnienė, Tėve mūsų — 
kun. G. Šukio, Malda už tė
vynę — J. Dambrausko, Malda
— J. Naujalio.

Solistai: Skubink prie Kry
žiaus — J. Naujalio trio: Bri
gita Pumpolytė — smuikas, Ona 
Pliuškonienė — mezzo sopra
nas, vargonai — Anelė Kauli- 
nytė.

Dieviškoji meilė — J. Stei- 
nario duetas, Violeta Bendžiū- 
tė — sopranas, Edis Lūšys — te
noras. Vargonais palydės Anelė 
Kaulinytė.

Visa bažnyčia sugiedos: O 
dieviškoji ostija, Prieš taip didį 
sakramentą ir Garbinkime Švč. 
Sakramentą.

Vilties chorui diriguos Leonas 
Kaulinis. Vargonais palydės Vy
tautas Matonis.

Po koncerto Šv. Andriejaus 
parapijos salėje susipažinimo 
vakaronė su užkandžiais, pa
ruoštais p. Muraškienės, ir atsi
gaivinimu, paruoštu p. Sušins- 
ko. Laukiama svečių iš kitų ko
lonijų.

programą visiem. Juk simpoziu
mo salėn nepasodinsi pusės mi
lijono žmonių. Arba nesušauksi 
visų kongreso dalyvių, kad jie 
duotų siūlymus Bažnyčios atei
ties gairėm. Bendros religinės 
apeigos bus prieinamos visiem. 
Jos pabrėš, kad žmonės- atva
žiavo į kongresą pasimelsti, 
padėkoti Dievui, kartu kreiptis į 
jį pagalbos.

Šis kongresas skirsis nuo 
mum įprastų kongresų, nes jo re
zultatas nebus pluoštas po
pierių, ant kurių surašytos rezo
liucijos. Tačiau tikėkimės, kad 
Eucharistinis kongresas nebus 
tiktai manifestacija, kurią, visom 
ceremonijom užsibaigus, užmir
šim. 41-asis Eucharistinis kong
resas bus pasisekęs, jei jo daly
viai grįš namo labiau susipratę 
ir pilni vilties.

Viktoras Nakas

Koncerto programa plati, turi
ninga, atitinkanti Eucharistinio 
kongreso rimtį. Ją atliks apie 
60 dainininkų ir iškilieji Phila
delphijos solistai.

Vilties choras birželio 27 Šv. 
Petro ir Povilo Katedroje sugie
dojo J. Dambrausko Maldą už 
tėvynę ir paliko pasigėrėtiną įs
pūdį. Ir dabar jis neapvils 
klausytojų.

Neapvilkime rengėjų. Gausiu 
atsilankymu skatinsim juos di
desniems užsimojimams, o pa
tys, atsigaivinę religinių gies
mių aiduose, pamiršime kasdie
ninius rūpesčius, įsijungsime ir 
praturtinsime Eucharistinio 
kongreso prasmę.

Vytautas Volertas, Jr.

Dėmesio Lietuvių 
Katalikų Mokslo 

Akademijos nariams! 
Lietuvių Katalikų Mokslo 

Akademijos X-jo suvažiavimo 
metu š.m-; lapkričio 24-28 dieno
mis Detroite įvyks Akademijos 
leidinių ir Akademijos narių 
raštų paroda.

Prašau LKM Akademijos na
rius savo raštus ar veikalus, pa
rašytus bet kuria kalba, atsiųsti 
minėtai parodai šiuo adresu: 
Miss Riga Garas, 1949 Hub- 
bard Avė., Detroit, Mich. 48209.

Pageidaujama leidinius gauti 
kaip galima greičiau.

Rita Garas,
LKMA parodai ruošti 
sekcijos vadovė
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EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Gal tokiai nesąmonei pri
dengti gamtamokslio, net filoso
fijos vardu, Anaksimandras ir su
galvojo amžinai “vykstan
čius” procesus. Priežastingumo 
dėsnio negali ir negalės pakeis
ti net amžinai “vykstą” bet ko
kios rūšies patys procesai: patys 
procesai nesivysto ir nieko ne
gali išvystyti, panašiai, kai pats 
dainavimas nedainuoja ir jokios 
dainos negali užtraukti. Toks 
“dainavimas” garsiausiai skam
ba, pradedant Anaksimandro 
evoliucine idėja ir baigiant 
Teilhardo “vizijų” apreikštuoju, 
sakykime, mokslu, kuriame la
biausiai yra pasimetę Antanas 
Paškus, Leonardas Dambriūnas 
ir L.D., kaip vėliau matysime.

Pagaliau Anaksimandro ir tas 
Pradmuo yra ne savaime prasi
dėjęs, bet jo paties prasimany
tas dėl mum jau žinomų tų kos
mogoninių mitų ir jų madin- 
gumo, gyvavusio kurį laiką, bet 
vegetavusio daugiau kaip 2000 
metų. Bent tiek apie priežastin

gumo dėsnio pakaitalą, kilusį iš 
Anaksimandro evoliucinės idė
jos, kuri baigiasi tikslinės prie
žasties pakaitalu.

3) Tikslinės priežasties pa
kaitalas — tai tikslui siekti prie
žasties pakaitalas. Gali pripažin
ti ir išpažinti kūrimo idėją, prie
žastingumo dėsnį, jei neturėsi 
tikslinės priežasties — nieko ge
ra nepasieksi. Tikslinė priežas
tis yra pati svarbiausia. Tiksli
nės priežasties idealas ir aukš
čiausias bei galutinis Tikslas, 
anot kreacionistų klasiškos dokt
rinos, yra visagalis Kūrėjas (lot. 
Creator).

Tai tikslinė priežastis pačioj 
savo visumoj, kurią Anaksi
mandras pakeitė aukščiausiu ir 
galutiniu tikslu — Pradmeniu, 
sudarydamas jį iš divejų pri
gimčių: iš “dieviškumo” ir me
džiagiškumo, į kurį nesikiša net 
pats “dieviškumas”. Tai Anaksi
mandro madingos sampratos 
aukščiausias ir galutinis visų or
ganizmų tikslas — Pradmuo, iš 

kurio medžiagiškumo esą iš
plaukė visi organizmai, todėl jie 
turį ir sugrįžti į tą medžiagiš
kumą, kaip žinome. Kadangi 
toks visų organizmų tikslas — 
Pradmuo neegzistuoja ir negali 
egzistuoti, tai ir visas tas orga
nizmų išplaukimas ir sugrįžimas 
yra neįmanomas, betikslis daly
kas.

Todėl ir neverta daugiau kal
bėti apie Anaksimandro tiksli
nės priežasties pakaitalą, kuriuo 
jis apvainikavo savo evoliucinę 
idėją, “nuvainikuodamas” pa
čius gamtos faktus, gamtamoks
lio ir gamtos filosofijos visuoti
nai galiojančius dėsnius, nekal
bant jau apie metafizikos princi-. 
pus. Ir kaip gi kitaip pasielgsi, 
kai nėra jėgų, privalumų ma- 
dingumui atsispirti, nes 
evoliucinės ar kitokios rūšies 
vyraujantis madingumas yra ne 
tik galingas, bet ir “stebuklin
gas”. Įdomu, kodėl Anaksiman
dro evoliucinėj idėjoj tiek daug 
jūros, o ne kitokio dumblo? 
Kodėl Anaksimandro toji idėja 
yra įklimpusi jūros dumble?

4) Anaksimandro evoliucinė 
idėja įklimpusi jūros dumble 
svarbiausia todėl, kad jūros 
dumblas esąs visuotinai gyvas, 
savo gyvybe pasižymįs kiekvie
nos jūros dumblu, kuris, atro
do, nieko bendra neturi su visais 
kitais dumblynais, išskiriant 
NILO upės dumblą, kuris esąs 
irgi gyvas.

Iš kur Anaksimandras sužino
jo, kad jūros dumblas yra vi- 

visuotinai gyvas? Iš senovės 
egiptiečių mitologinių pasakoji
mų jis tai sužinojo. Tuose mi
tuose Nilo upė yra ne tik bran
ginama, bet ir dievinama, nes ji 
“teka iš dangaus”: jos versmių 
nesužinosi, neištirsi, jos dievas 
yra Hapi. Ir dievas Osiris neuž
miršdavo Nilo upės, kol tie mi
tologiniai pasakojimai jam leido 
rūpintis Nilu. Vėliau Osiris 
buvo padarytas dangaus ir po
mirtinio gyvenimo viešpačiu.

Hapi — tikrasis ir pats svar
biausias Nilo upės dievas. Jo ga
lios ir palaimos dėka toji upė iš
siliejanti iš savo krantų, apdo
vanojanti savo slėnį šviežiu ir 
derlingu dumblu, kuriam atsira
dus, atsirasdavo labai daug pievų 
pelių.

Tikėta, kad Nilo upės toks 
dumblas turi savyje gyvybę, iš 
kurios ir pievų pelės “išsivysty- 
davo”. Nepagalvota, kad tos pe
lės veisiasi nuo dviejų iki šešių 
kartų per metus, o Nilo upė iš
siliedavo tik vieną kartą per me
tus. Pievų pelės nemėgsta drėg
nų, o ypač dumblėtų vietų. Nilo 
upės dumblo šviežumas ir der
lingumas nieko bendra neturi su 
tokiu “išsivystymu”. Nevienas 
senovės graikų mąstytojas, neiš
skiriant ir Anaksimandro, kaip 
tik priešingai teigė.

Tų mąstytojų supratimu Nilo 
upė turinti mažiau gyvybės, ne
gu jūra ir jos dumblas. Todėl jū
ros dumblas esąs visuotinai gy
vas. Juo labiau, kad ir sausu
mos gyvūnai esą kilę iš jūros, 

kuri net ir šiandieną nevienam 
reiškia tokios kilmės priežas
tį-

Senovės egiptiečių mitologi
niai pasakojimai apie gyvybę, 
“esančią” tame Nilo upės 
dumble, suklaidino Anaksi- 
mandrą. Ir šiandieną Nilo upė 
apdovanoja savo slėnį šviežiu 
ir derlingu dumblu, kiek tai į- 
manoma, šių dienų civilizacijai 
viešpataujant.

Kai kurie astronomai teigia, 
kad vien tik mažyčiu meteoritų 
iškritimo dėka mūsų planetos 
masė padidėja nuo 2 iki 3 milijo
nų tonų. O tokių meteoritų pati 
didžiausia dalis tenka ne sausu
mos, bet jūrų dumblui, nes 
mūsų planeta daugiau yra van
denynų planeta, kurios sausu
mos plotas užimąs tik 29,2%

Šiandieną turime daug dau
giau, daug įvairesnio, o gal ir 
subtilesnio jūros dumblo, negu 
jo turėta Anaksimandro laikais 
— prieš 2500 su viršum metų. 
Knibždėte knibžda visokiausi 
gyvūnėliai ir gyviai visuose 
dumblynuose, ne tik jūros 
dumble, bet pačiame dumble, 
pačioje jo sandaroje (nežiūrint, 
kokios rūšies dumblas būtų) gy
vybės nėra ir negali būti.

Anaksimandras nusprendė, 
kad jūros dumblas savyje yra vi
suotinai gyvas, kuris ir suteikė 
gyvybę Anaksimandro evoliuci
nei idėjai, kuri, anot Kasparo 
Wolffo, madingai atnaujinta, 
tapo jūros dumblo kilmės evo
liuciniu madingumu, pralenku

siu Nilo upės dievinimą ir tą 
pievų pelių “išsivystymą”.

Bent tiek kritinių pastabų apie 
jūros dumblo kilmės evoliucinį 
madingumą. Dabar pasvarsty
sime dumblių kilmės evoliucinį 
madingumą, kurį labiausiai “į- 
prasmino” Teilhardo “vizijų” 
mokslas, pagal kurį jau pirma
pradė medžiaga turinti gyvybės 
pradmenų (“prevital”). O tie 
pradmenys vis labiau tobulėju 
visokeriopos gyvybės formomis, 
kurias Teilhardas apdovanojo 
dvasia, sąmone, psichofi- 
ziškumu ir net kristiškumu 
(“le christiąue”), kuris Teil
hardo supratimu reiškia trečiąją 
Kristaus prigimtį, “papildančią” 
Kristaus dieviškąją ir žmogišką
ją prigimtį . . . Kristus dalyvau
jąs vadinamoj evoliucijoj, pats 
tobulėdamas ir kitus tobulinda
mas, toliau čia nesileidžiant nei 
teilhardinės evoliucijos Alfos, 
nei Omegos taškų klausimais.

Tai tik pagrindinės užuomi
nos apie tai, kodėl medžiaga, bū
dama visuotinai ir visokeriopai 
“gyva” Anaksimandro ir Teil
hardo dėka, geriausiai tinka štai 
kokiam dumblių kilmės evoliu
ciniam madingumui, praside
dančiam ne AMEBA, kaip tai 
būdavo iki Teilhardo laikų, bet 
DUMBLIAIS, kaip ir turėtų bū
ti, esant kai kuriem dumbliam 
daug vyresniem už amebą.

Per milijonus ar bilijonus me
tų išsivysčiusi augalinės gyvy
bės žemiausia forma — dumb-

(Bus daugiau)

i
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GRAŽI MOZAIKA?
ĮVAIRIASPALVIS IR DAUGIA- 
RAŠTIS KILIMAS?
AR BEFORMĖ MASĖ?

A. MASIONIS 
Elmwood Pk., N.J.

Reikalas koordinuoti etninėm 
grupėm skiriamus fondus 

Kaip jau skaitėm praėjusiuo
se Darbininko numeriuose, et
ninių grupių projektai buvo fi
nansuojami iš kelių fondų; bū
tent — iš valstybinio švietimo 
instituto fondo, iš humanistinių 
studijų fondo, iš fondo įvairiem 
menam ir iš fondo dvikalbiš- 
kumo reikalam. Iš minėtų fondų 
etninės grupės gaudavo kasmet 
beveik po tiek pat finansinės pa
ramos, kiek iš Title IX fondo, 
o kartais net ir daugiau. Tiesa, 
kiekvienas fondas turi skirtin
gus tikslus ir, iš tikrųjų, turėtų 
finansuoti skirtingus projektus, 
bet būta nemaža pasikartojimų. 
Kad šito būtų išvengta ir kad tie 
fondai būtų skirstomi tikslingiau 
ir racionaliau, buvo konferen
cijoj pasiūlymų, kad jie būtų 
administruojami vienos įstaigos 
ir kad juos skirstytų tokie žmo
nės, kurie gerai nusimano apie 
etninių grupių reikalus arba gali 
pasitelkti sau į pagalbą etninių 
grupių patarėjus (pvz., prie 
Ethnic Heritage Studies 
Programs (Title IX) yra National 
Advisory Council on Ethic 
Heritage Studies iš 15 asmenų, 
kurie atstovauja įvairiom 
etninėm grupėm ir pažįsta jų 
reikalus).

Kadangi ši patariamoji taryba 
etninių kultūrų reikalam yra 
veikli, stipri, atstovauja įvairiom 
grtlpėm, yra įsigijusi centrinėse 
švietimo įstaigose pasitikėjimą 
ir su ja skaitomasi bei tariamasi 
įvairiais su etninėmis grupėmis 
susijusiais reikalais, tai tikimasi, 
kad šis reikalas bus išspręstas 
etninių grupių naudai.

Administracijai jau nėra 
kelio atgal

Iš viso, kiek ten tdš finansi
nės paramos šiais laikais, kada 
valdžia ir kraštas dar pergyvena 
tam tikrą finansinę krizę, yra ski
riama, t.y. vienu ar dviem mili
jonais mažiau ar daugiau, nėra 
jau toks gyvybinis reikalas. Svar
biausias dalykas yra pats princi
pas, kad finansinė parama jau 
pradėta duoti ir kad valdžios 
žmonės yra paskelbę, jog etni
nių grupių tirpinimo katilas yra 
užgesintas visiem laikam, ir ne 
tik užgesintas, bet yra net skel
biama, kad jis kraštui ne tik nėra 
atnešęs jokios naudos, bet buvęs 
tiesiog žalingas. Pvz., senatorius 
Schweikeris yra taip apie tą ka
tilą išsireiškęs; “Istorikai ir so
cialinių krašto reikalų komenta

PAS PENNSYLVANIJOS LIETUVIUS

Sch. Co. lietuvių Bicentennial 
komitetas laimėjo trečią premiją 
Cressona bicentennial parade, 
kuris buvo birželio 12. Lietuvių 
vežimas (float) vaizdavo lietuvių 
tautinę kultūrą.

Šis komitetas buvo įkurtas lie
tuviškai kultūrai puoselėti ryti
nėj Pennsylvanijoj, palaikyti lie
tuvius gyvus Pennsylvanijoj. 

Pennsylvanijos lietuviai Cressona, Pa., Bicentennial parade. 
Priekyje sėdi Anna Pankari ir jos Hu anūkai, už jų — 
Mr. Mrs. Joseph Martunas iš Seltzer, Pa.

toriai mėgdavo iškelti Amerikos 
“tirpinimo katilą” kaip didžios 
vertės teoriją, pagal kurią iš viso 
pasaulio perkeltos kultūros ir 
tradicijos mūsų naujoj šaly susi
jungs į vieną homogeninę kul
tūrą, kuri sukurs kiekvienam in
dividui naują ir geresnį gyveni
mą. Tačiau kada, laikui bėgant, 
ypač visokių problemų ir sunke
nybių laikotarpy po 1960 metų, 
visa tai giliau paanalizuojam, 
prieinam išvadą, kad mes į “tir
pinimo katilo” svajonę esam su
dėję perdaug vilčių ir perdaug 
pasitikėjimo. Viso to tirpinimo 
procese mūsų žmonės yra prara
dę savo tapatybės sąmonę 
(sense of identity). Mes dabar 
matom tiek daug amerikiečių 
savotiškoj netikrumo padėty, su 
labai menkais tarpusavio bend
ruomeniškumo ryšiais, stokojan
čiais bet kokių tvirtesnių šaknų, 
tvirtesnio gyvenimo pagrindo. 
Kas, kaip buvo manoma, suteiks 
galimybę begaliniam, neribo
tam suklestėjimui, tas, iš tikrųjų, 
atnešė netikrumą ir reikšmingų 
bendruomeniškumo, tradicijų ir 
šeimos solidarumo vertybių pra
dinių”. (Iš kalbos, pasakytos 

senate 1971 sausio 25, pristatant 
Title IX).

Toliau toj pačioj kalboj jis taip 
yra išsireiškęs: “Aš jaučiu, 
kad Amerikos svajonė turėtų 
būti ne “tirpinimo katilo” prie
monėmis sujauktas tautų miši
nys, bet mūsų populiarus motto 
“E pluribus unum”, t.y. vienas 
iŠ visų vienas kitam lygių. Tad, 
užuot ignoravus visų amerikie
čių etninius, kultūrinius ir tradi
cinius skirtumus, jau atėjo laikas 
juos tinkamai įvertinti ir ypatin
gai iškelti aikštėn, kad, su
jungę visų etninių grupių indi
vidualius sugebėjimus į vieną 
bendrą talką, šitokiu būdu galė
tumėm pasiekti bendrą, darnų, 
harmoningą viso krašto žmonių 
sugyvenimą.”

Tatai ir yra daroma. Priimtas 
Title VII, pagal kurį jau keliose 
valstijose duodama galimybė 
visų naujai atvykusių imigrantų 
vaikam per trejus metus moky
tis visus mokslo dalykus savo 
gimta kalba, o anglų kalbą kaip 
svetimą kalbą, kol tiek pažengs, 
kad jau galės sekti visus daly
kus anglų kalba ir susilyginti su 
amerikiečiais mokiniais. Priim
tas Title IX, su kuriuo šiuose ra
šiniuose plačiau supažindinau 
skaitytojus, ir paskirta 15 žmonių 
etninių grupių atstovų, pataria
moji taryba, kurios uždavinys 
patarti ir patikrinti, kaip tas įsta
tymas yra vykdomas ir fondai 
dalijami. Jau išleistos milijoni- 

parėmė lietuvių tautinius šokius 
ir palaikė gyvą lietuvių dvasią.

Šiame komitete dirba: pirm. 
Bernice'Mikatavage, Minersvil- 
le, Pa., vicepirm. Jos Martu- 
nas, Minersville, Pa., sekret. An- 
na Klizas Wargo, St. Clair, Pa., 
ižd. Nell Klizas — St. Clair, 
Pa., dvasios vadas — kun. Al

gimantas Bartkus, St. Clair, ir 

nės sumos įvairiausiem etni
nių grupių projektam, kad 
per etninių grupių viena kitos 
pažinimą ir pasiektų laimėjimų 
įvertinimą būtų pasiektas dar
nus ir taikingas sugyvenimas ir 
bendradarbiavimas, kuriant 
laimingesnį visos Amerikos ir 
tuo pačiu kiekvienos etninės 
grupės gyvenimą.

Administracija visa tai pripa
žįsta, visai šiai veiklai pritaria 
ir, kaip matėm, ją remia. Dėl to 
ir šaukiamos net Baltuosiuose 
Rūmuose konferencijos su etni
nių grupių atstovais ne tam, kad 
išklausytų pagyrimus, bet kad 
pasiklausytų įvairių įvertinimų, 
nuomonių, kad sėkmingiau visi 
projektai galėtų būti vykdomi ir 
kad būtų pasiekti geresni rezul
tatai. Visi žinom, kad dar netoli
moj praeity tokie dalykai ne tik 
buvo visai negalimi, bet net ir 
neįsivaizduojami. Kaip tik dėl 
to joks posūkis atgal jau nėra 
įmanomas. Tada vėl prasidėtų 
visokie neramumai, bruzdėji
mai, o to šitokia akcija, kuri 
dabar pradėta, tarp kitų tikslų, 
kurie jau buvo suminėti, da
bar ir stengiamasi išvengti.

Ne viena duona žmogus 
yra gyvas

Buvo konferencijos metu net 
ir gana aštrių pasisakymų dėl 
fondų nepakankamumo. Vienas 
žydų tautybės atstovas iš Ohio 
išsireiškė, kad, ką dabar valdžia 
skirianti etninėm grupėm, nepa
kanką nė segtukam popieriam 
susegti. Viena korėjietė pasakė, 
kad tai, kas yra dabar duodama, 
esą tik lyg saldainis (lollypop) 
vaikui tam kartui nuraminti. Kitą 
žydė, mokytoja, teigė, kad visa 
ta finansinė parama turinti būti 
greita ir efektyvi. Anot jos, rei
kią dabar vaikus dar pradžios ir 
vidurinės mokyklos klasėse 
supažindinti su etninėmis kultū
romis ir tradicijomis, nes vėliau, 
kai jie pateksią į kolegijas ir 
universitetus, būdami neparuoš
ti atitinkama dvasia, jie būsią 
etninėm grupėm žuvę. Lietuvių 
atstovas dr. A. Klimas diskusijų 
metu pabrėžė lietuvių tautinės 
grupės jau nuveiktus darbus į- 
vairiose srityse, pvz. šeštadieni
nes mokyklas švietimo srity, , 
spaudos darbus, kaip Encyclo- 
pedia Lituanica ir Lituanus, ir 
kėlė klausimą, ką būtų galima 
padaryti, kad šiais dalykais dau
giau susidomėtų atitinkami et
nines grupes remią fondai ir 
kitos įstaigos. Šio straipsnio au
torius kreipėsi į senatorių 
Schweikerį, atkreipdamas jo ir 
kitų konferencijos organizatorių 
dėmesį į per didelį biurokratiz
mą ir visokius gana painius for
malumus, kuriuos reikia atlikti 
tautinėm grupėm, prašančiom 
finansinės paramos, primin
damas Kanados atitinkamų įstai
gų finansinę paramą, kuri buvo 
gauta lietuvių šokių ansambliui 
be jokių ypatingų formalumų, 
nestatant jokių sąlygų ir nerei
kalaujant paruošti jokių pro
jektų. Buvo taip pat atkreiptas 
dėmesys, kad lietuvių šeštadie
ninėm mokyklom labai reikalin
ga parama, nes jau pradeda 
trūkti ir mokytojų ir vieniem 

tėvam išlaikyti mokyklas našta 
darosi per sunki.

Iš esmės visi dalyvavusieji 
diskusijose ir tie, su kuriasi 
teko išsišnekėti, sutiko su anks
čiau minėtu referentu dr. Pap, 
kad įstatymo Title IX vertė netu
rėtų būti matuojama tuo, kiek 
kuri etninė grupė yra gavusi pa
gal jį finansinės paramos. “Ši 
programa”, kalbėjo jis, “sumobi
lizavo žmonių pajėgas ir išjudi
no visuomenę įsijungti į plaha- 
vimą ir išvystymą aktyvios veik
los kultūrinėj ir švietimo srity; 
jei tai vertintumėm pinigais, 
siektų šimtus milijonų dolerių. 
Šiandien mes esam sukūrę sąly
gas laisvai, šaltai ir be jokio karš- 
čiavimosi pasikeisti vieni su ki
tais idėjomis . . . Mes esam pa
siekę naujus horizontus bendra
darbiavimo pačiose etninėse 
grupėse ir vienų etninių grupių 
su kitomis etninėmis grupėmis, 
nes mes visi suprantam, kad et
ninių kultūrų studijų programos 
turi didžiausios vertės mūsų 
švietimo institucijom. Šimtai 
kolegijų ir universitetų šian
dien turi savo programose etni
nių kultūrų kursus, ruošia šiom 
programom mokytojus ir t.t.” Jo

New Jersey lietuvių tautinių šokių ansamblis Liepsna, dalyvavęs lietuvių pasirodyme 
liepos 4 Mabhattaųe prie memorialinės A. Kuršiaus lentos. Vadovė Birutė Vaičiūnaitė iš d. 
antroj eilėj'pirmoji. Nuotr. L. Tamošaičio

TAUTYBIŲ FESTIVALIS
VVAYNE, N.J.

Čia esanti William Paterson 
kolegija liepos 11 surengė dau
giatautį festivalį JAV 200 metų 
sukakčiai paminėti. Visiem ren
gimo darbam vadovavo šios ko
legijos profesorė dr. Lena Lang 
Zappo. Ji prieš kurį laiką buvo 
užklaususi įvairių tautybių orga
nizacijas, kuo kiekviena galėtų 
prisidėti prie JAV 200 metų su
kakties paminėjimo. Lietuviam 
atstovauti buvo pakviesta LB 
New Jersey apygarda. Tautybių 
atstovai buvo paprašyti šiame 
festivaly nekelti politinių klau
simų, bet tik pavaizduoti, kuo 
kiekviena tautybė yra prisidė
jusi prie įvairiaspalvio Amerikos 
kiiltūrinio gyvenimo. Gavus 
New Jersey gyvenančių daili
ninkės ir skulptorės Aleksand
ros Vitkauskaitės-Merker, juostų 
ir kitų tautinių audinių audėjos 
Mildos Kvedarienės ir apygar
dos globojamos tautinių šokių 
grupės Liepsnos sutikimą šioj 
šventėj dalyvauti, buvo apsi
spręsta ir lietuviam prie šios 
šventės prisidėti.

Šventė buvo sukoncentruota 
studentų centro ir Ben Shahn 

įsitikinimu, 'etninių kultūrų stu
dijų programa sujungė akademi
nes ir etnines bendruomenes 
tikroj “E pluribus unum” dva
sioj. Šitai ir yra šiuo metu lai
koma didžiausiu laimėjimu, nes 
nei tokios konferencijos, kokios 
dabar vyksta Baltuosiuose Rū
muose, nei administracijos, nei 
senato, nei kongreso atstovų nu
sistatymai etninių grupių atžvil
giu prieš kokius dvidešimt metų 
tikrai nebuvo įsivaizduojami. 

(Bus daugiau)

ŠVENTĖS PROGRAMOS BILIETAI (kainos apačioje nuo 
$8.00 iki $4.00; balkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami 
“MARGINIUOSE”, 2511 W. 69 st. Chicago, III. 60629, Tel. 
(312) 778-4585.

BANKETAS McCormick Place (IX.5.7 vai. vak.). Bilietai 
po $15.00 ($10.00 šokėjams) gaunami “PARAMOJE”, 2534 
W. 69 st. Chicago, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai 
po 10 asmenų

ŠOKĖJŲ SUSIPAŽINIMO VAKARAS Jaunimo Centre (IX.4) 
Bilietai po $3.00 gaunami “ŠTASE’S FASHIONS”, 6237 
So. Kedzie Avė. Chicago, III. 60629, Tel. (312) 436-4184.

Čekius rašyti: Lithuanian FolkDanceFestivals, Ine. vardu.

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

meno galerijos pastatuose ir tarp 
jų esančioj gana didelėj terasoj. 
Dalyvavo 13 tautybių: afro- 
amęrikiečiai, airiai, • armėnai, 
belgai, gudai, graikai, italai, len
kai, lietuviai, olandai, skotąi, vo
kiečiai ir žydai.

Kai kurios tautybės buvo įsi
rengusios ir savo maisto stalus, 
kur šventės dalyviai už pinigus 
galėjo pasigardžiuoti tautiniais 
patiekalais. Daugelis tautybių 
pasitenkino išstatydamos masi
nės gamybos įvairius dirbinius. 
Išimtį, be lietuvių, sudarė dar ir 
gudai, parodydami rankdarbių, 
lėlių ir kitų meniškai padarytų 
dirbinių. Olandai pateikė eilę 
istorinės vertės dokumentų ir 
pastatų fotografijų iš jų kūrimo
si New Amsterdame, dabartinia
me New Yorke, ir kitose koloni
jose. Eksponatai buvo parūpinti 
Olandijos atstovybės.

Esant nors ir karštam, bet sau
sam orui, kai kurie programos 
dalykai buvo atliekami lauke, te
rasoj, tačiau pagrindinė progra
ma vyko studentų centro salėj, 
kurioj nuolat buvo gal kokie 4 
ar 5 šimtai žmonių, nes salė bu
vo vėsinama. Afroamerikie- 
čiai pradėjo programą savo auto
rių poezijos skaitymu, solo dai
nomis. Po to vyko airių šokiai, 
atliekami Gullivan grupės. Lie
tuvių tautinius šokius atliko 
Liepsnos šokėjai, pašokdami 
Malūną, Audėjėlę, Gyvatarą, 
Abrūsėlį ir Subatėlę. Kai ku
riuos šokius akordeonu palydėjo 
grupės šokėja Rūta Raudytė. Šo
kius publika sekė su dėmesiu, 
smarkiai plojo. Besimaišant tarp 
publikos, iš daugelio teko girdė
ti reiškiamą susižavėjimą mūsų 
tautiniais šokiais ir ypač mergai
čių tautiniais apdarais. Ir vėliau, 
šokėjam persirengus kasdienos 

PENKTOJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS

RENGIAMAS 1976 RUGSĖJO 5 D. 2 VAL. P.P.
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGOJE

drabužiais, prie jų priėję 
žmonės jiem dėkojo už žavin
gus ir gyvus šokius.

Būtų buvę geriau, jei prieš 
kiekvieną šokį publika būtų bu
vusi supažindinta su šokio turi
niu, nes tik vardo paminėji
mas kitataučiam mažai ką te
pasako. Mikrofonai veikė gerai. 
Kitose vietose atliekant progra
mą, publika būdavo supažin
dinama kiek plačiau su šokio 
tema, tačiau čia šito pasigesta.

Dailininkės A. Vitkauskaitės- 
Merker darbų paroda buvo taip 
pat gausiai lankoma, ir pačiais 
darbais rodyta daug susidomėji
mo. Buvo išstatyta keliolika pa
veikslų tautinėmis temomis, sep
tynios modernios technikos su 
tautiniais motyvais supintos 
skulptūros ir keletas reljefinių 
darbų. Dailininkei čia gražiai 
talkino tautiniais drabužiais pa
sipuošusios Angelė ir Renata 
Stankaitienės, budėdamos salėj 
apie septynias valandas. Daili
ninkės rūpesčiu šios galerijos 
direktoriui Lietuvoj gimusiam 
Beri Shahn pagrindinės progra
mos salėj buvo įteikta Magdale
nos Galdikienės dovanota ir jos 
rūpesčiu išleista Adomo Gal
diko monografija. Žiūrovam ne
atėjo į galvą, kad dailininkė 
išstatytus darbus turėjo ne tik 
sukurti, bet ir atgabenti ir iš
dėstyti taip, kad jie sudarytų 
kultūringą ir skoningą vaizdą. 
Ji su savo vyru plušo čia nuo 
pat ryto, ir buvo nuostabu, kad 
turėjo dar energijos ne tik domė
tis kitais šios šventės ekspona
tais, bet ir teikti įvairių paaiš
kinimų apie savo darbus gau
siem parodos lankytojam:

Milda Kvedarienė buvo įruo- 
?-usi vieną gintaro darbų, juostų 
’r lietuviškų lėlių vitriną ir ilgus 
atvirus stalus su įvairiausiomis 
juostomis, pagalvėlėmis ir kito-

(nukelta į 5 psl.)
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VARPO CHORO KONCERTAS 
TORONTE

Gegužės 8 įvyko Varpo choro 
konceftas-pobūvis. Mišrus cho
ras atliko dešimtį dainų. Be to, 
paskirai dar pasirodė moterų ir 
vyrų chorai. Darniai ir skambiai 
ątlikti visi kūriniai. Įspūdingai 
skambėjo dainos, palydimos pia
ninu:

Chore pastebima naujų jaunų 
veidų. Ypač nemaža jaunų cho
risčių. Moterys buvo pasipuo
šusios naujom, žaviom, žalsvai 
melavom sukniom. Chorą veda 
muk J. Govėdas. Rudenį cho
ras ruošia 25-erių metų jubilie
jaus koncertą.

Karalaitės rinkimai .
Lietuvių Namuose gegužės 15 

Toronto apylinkės v-ba suruošė 
pobūvį ir pravedė įvykstančiam 
tautybių festivaliui, vadinamam 
karavanu, Vilniaus karalaitės 
rinkimus. Iš 6 ar 7 kandidačių 
karalaite išrinkta torontiškė 
Ramona Siminkevičiūtė, Lon
dono (Ont.) pritaikomojo meno 
studentė. Princese buvo išrinkta 
torontiškė Vida Barakauskaitė.

Pobūviui pasitaikė šiltas ir 
gražus oras, todėl svečių* į po
būvį atsilankė nedaugiausia.

Karavano šventė
Praėjo ir tautinių grupių 

šventė — karavanas. Lietuviai 
paviljoną “Vilnių” buvo įsiren
gę Prisikėlimo parapijos salėj. 
Karavane dalyvavo įvairios tau
tybės. Kiekviena grupė stengėsi 
tautiniais patiekalais ir prašmat
niom programom prisivilioti kuo 
daugiausia lankytojų. Karavano 
šventė tęsėsi visą savaitę.
Tektų pašymėt, kad lietuvė ka

ralaitė Ramona Siminkevičiūtė 
nugalėjo kitas varžoves ir buvo 
paskelbta 1976 metų karavano 
karalaite. Jos atvaizdas su 
trunipu aprašymu buvo išspaus
dintas keliuose Toronto dien
raščiuose.

Birželio trėmimai
Birželio trėmimų į Sibirą mi

nėjimas, kaip ir kiekvienais 
metais, buvo ruošiamas trijų 
Baltijos tautų — estų, latvių ir 
lietuvių.

Petrinės
Anapilio parapijos nariai ir 

Springhurste vasaroją lietuviai 
liepos 4 vasarvietės klebonijos 
kieme atšventė Anapilio par. 

•klebono kun. Petro Ažubalio 
vardines. Sudainuota darbingę 
ir laimingų metų ir palinkėta il
go amžiaus ir sveikatos. Klebo
nas padėkojo atsilankiusiem ir 
pakvietė juos į parapijos ir va
sarvietės ponių suruoštas vaišes. 
Šiuo metu klebonass ypač 
užsiėmęs pradiniais naujos baž
nyčios statybos darbais.

Springhursto vasarvietė
Į šią vasarvietę prie Georgian

dienų pasirodymu miesto centre. Tai buvo birželio 5 ir 6. 
Sekmadienį po mišių, kurias aukojo kun. A. Dranginis, 
buvo eisena nuo Šv. Alfonso bažnyčios iki Hopkins Pla
za. Eiseną lydėjo Amerikos Legiono lietuvių posto 154 
vyrai. Jie nešė vėliavas. Nuotr. Algio Šalčiūno

TAUTYBIŲ FESTIVALIS
(atkelta iš 4 psl.)

kiais rankų darbo audiniais. Čia 
prie jos buvo prisijungusi ir pri
taikomojo meno mokslus bai
gusi Audronė Bartytė su labai 
žaviais deginto medžio darbais. 
Jos taip pat čia dirbo nuo pat 
ryto, kol įvairių darbų sugrupa
vimas ir išdėstymas galėjo suda
ryti žiūrovam patrauklų vaizdą. 
Todėl nenuostabu, kad čia visą 
laiką buvo žmonių spūstis. Be
je, čia pat lietusiu kilmės Ann 
Hunter, Mildos mokine, de
monstravo ir patį juostų audimą.

LB N J apygardos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiem tau

Bay pakraščio suvažiuoja iš To
ronto ir apylinkių daug lietuvių. 
Jau nemaža ir pastoviai atosto
gaujančių. Bet, palyginus praeitį 
su dabartim, pastebimas dide
lis skirtumas. Nauji, jauni, nepa
žįstami veidai —jaunos poros su 
vaikais. Rečiau bematyti DP 
vardo žmonių. Nebegirdėti 
savaitgalių paryčiais,- kaip kad 
prieš dešimtį ar dvidešimtį metų 
būdavo, skambių grupinių “Kur 
lygūs laukai” ar “Gieda gaide
liai” dainų. Tik ankstyvais rytais, 
kai jaunuoliai ir vaikai dar kietai 
miega, galima užtikti DP am
žiaus moteris ir vyrus, tyliai 
bebraidančius smėlėtos įlankos 
krantais. la.

MIRĖ
MATAS P. ZUJUS

VVilkes Barre, Pa.
Ištiktas širdies smūgio, birže

lio 24 Veteranų ligoninėj mi
rė Garso redaktoriaus sūnus 
Matas P. Zujus, 48 metų am
žiaus.

Pašarvotas buvo Ch. J. Lea- 
gaus šermeninėj. .

Birželio 28 nulydėjus Kingsto- 
no Šv. Marijos bažnyčion, gedu
lo mišias aukojo vietos klebonas 
kun. A. J. Norkūnas, asistuojant 
prel. J.F. Baltusevičiui ir kun. J. 
M. Truskauskui.

.Iš bažnyčios, palydėtas į Šv. 
Marijos kapinių koplyčią, kur 
kun. A.J. Norkūnas sukalbėjo 
maldas ir pasakė jautrų pamoks
lą. Palaidotas šalia motinos, 
mirusios 1975 kovo 3.

Velionis buvo gimęs 1928 bir
želio 29 Brooklyne. 1930 sausio

Prie lietuviškos sodybos. 
Baltimorės miesto centre" p. 
Karalienė demonstruoja 
žiūrovam verpimą. Pager
biant Amerikos Bicenten- 
nial, buvo padarytas lietu
viškas namas, dengtas šiau
dais. Buvo ir lietuviškas kry
žius ir šulinys.

tiečiam, kurie savo darbu ir da
lyvavimu prisidėjo prie šios 
Šventės išpopuliarinimo, o ypač 
dailininkei Aleksandrai Merker, 
Mildai Kvedarienei, Audronei 
B arty te i ir tautinių šokiti grupės 
Liepsnos šokėjam su jų vadove 
B,irute Vaičiūnaite už puikų lie
tuvių repręzentavimą šios šiau
rinės NJ srities kokiem 2000 
šventėt lankytojų. Tokia pat pa
dėka priklauso ir dąilininkės pa
rodoj yisa laiką tokią gražią 
dieną budėjusiom Angelei ir Re
natai S tankai tienėm.

, K. Jankūnas

Baigė Hartfordo Švyturio lituanistinę mokyklą. Iš k. mokyklos vedėja Dalia Dzikienė, moki
niai Leonas Bernotas, Vida Zdanytė, Rimas Kapeckas, Zina Dreslytė, Linas Banevi
čius, Verutė Kodytė, Jonas Kodis ir Elytė Baltrauskaitė. Nuotr. Alfonso Dziko

mėnesį su tėvais persikėlė į 
VVilkes Barre, Pa. 1946, baigęs 
Hanover Township aukštesniąją 
mokyklą, įstojo JAV armijon; čia 
išėjo radijo operatoriaus, Morse 
tarptautinių kodų ir kompiuterio 
kursus. Tarnavo Japonijoj, As- 
maroj (Eritica); 1951 buvo pa
skirtas JAV militarinėn misijon, 
kuri buvo pasiųsta Graikijon, 
kad padėtų graikam apsiginti

CHICAGOJ
Artėja tautinių šokių 

šventė
Penktoji lietuvių tautinių šo

kių šventė įvyks Chicagoj rug
sėjo 5. Prasidės 3 v. p.p. Am
fiteatro salėj.

Rugsė;o 4.- šventės išvakarė
se, 3 v. p.p. Playhouse įvyks 
spaudos i/ radijo darbuotojų po
būvis, į kiirį kviečiami vietiniai 
įr iš kitur atvykę šių sričių 
darbuotojai.

Pobūvį rengia Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos centro valdyba, 
kuriai vadovauja kun. J. Vaiš- 
nys, SJ.

Pobūvio metu bus nagrinėja
ma tema “Dabarties lietuvių 
skauda”. Pagrindiniu referentu 
pakviestas rašytojas Vytautas 
Alantas iš Detroito. Bus paliesta 
ir daugiau aktualių spaudos 
temų. Tuo rūpinasi LŽS centro 
valdybos nariai — Vyt. Kasniū- 
nas, J. Janušaitis, Vi. Būtėnas, 
A. Pužauskas ir kiti.

Susidomėjimas tautinių šokių 
švente yra didelis. Jau parduota 
trys ketvirtadaliai bilietų.

Laukiamus gausios ekskursi
jos iš Kanados, Kalifornijos ir 
New Yorko.

J. Kaunas

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių Bendruomenės 

Baltimorės apylinkės metinė ge
gužinė bus rugpiūčio 15, sekma
dienį, gražiame Conrad Ruth 
Vilią parke. Pradžia 1 vai. po
piet, baigsis 6 v.v. Šokiam gros 
geras orkestras. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Šv. Vardo Draugijos globoja
mas “Baseball vakaras” įvyks 
liepos 23, penktadienio vakarą. 
Visi raginami dalyvauti. Iš pelno 
bus skiriamos stipendijos jau
nuoliam, siekiantiem aukštesnių 
mokslų. Kun. A. Dranginis žada 
dalyvauti su vyrais tame vakare.

Šv. Alfonso bažnyčioj Stebuk
lingo Medalikėlio novenos pa
maldos būna pirmadieniais ir 
antradieniais. Per vidurdienio 
pamaldas bažnyčia pilna. Maldi
ninkai džiaugiasi jos gražumu. 
Baltimorės lietuviai didžiuojasi, 
kad jų Šv. Alfonso bažnyčia yra 
viena iš gražiausių Baltimorėj.

Juozas Aštašauskas, naujos 
kartos lietuvis, pradėjo mašinų 
taisymo pramonę. Juozas, ener
gingas darbininkas ir geras me
chanikas, kviečia savus lietuvius 
ateiti pas jį, kai reikia mašinas 
taisyti.

Feliksas ir Ona Rekai, abu 
pensininkai, ištikimi Šv. Alfonso 
parapijos nariai ir susipratę lie
tuviai, uoliai dalyvauja lietuviš
kuose parengimuose. Juodu iš
vyko į saulėtą Floridą praleisti 
kelių savaičių atostogas. Jie ap
lankys gimines ir pažįstamus.

Jonas Obelinis 

nuo komunistų kėslų ten įvesti 
savo režimą. Po to tarnavo JAV 
ambasadose Olandijoj, Libane 
(Beirute), Maskvoj; tarnybą už
baigė pirmos klasės seržantu Va
karų Vokietijoj.

1966 pabaigoj grįžęs iš milita- 
rinės tarnybos, dvejus metus 
studijavo kompiuterio mokslą 
Kings kolegijoj ir dirbo kompiu
terių departamente.

1974 rudenį, sunkiai susirgus 
motinai, operacijos dieną, spalio 
15, sūnų Matą ištiko sunkus šir
dies smūgis, po kurio jis buvo 
sustiprėjęs, bet smūgiai kartojo
si, kol galutinai pakirto gyvybę.

Velionis iš jaunų dienų pri
klausė prie Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo, o grįžęs iš mili- 
tarinės tarnybos, priklausė prie 
Amerikos Legijono 609 ir Am-- 
vets 59 postų.

Liūdesy paliko tėvą, brolį Ka
zį, seserį Oną Lanningienę ir jų 
šeimas, tarnybos draugus ir 
kitus.

Amžiną atilsį suteik Mato 
vėlei, Viešpatie!

K.Z.

EKSKURSIJOS { LIETUVĄ
iš

BOSTONO, MONTREALIO, NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse:

RUGSĖJO 30 — $750.00 (DOUBLE OCCUPANCY)
GRUODŽIO 22 — 875.00 (DOUBLE OCCUPANCY)

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu j 
mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS iŠ ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS
i

1977 metų ekskursijos į LIETUVĄ prasideda balandžio 6. ' 
Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 W. Broadvvay, P.O. Box 116

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 617 268-8764 |

Savininkė: Aldona Adomonienė

Air Fares Subject to Changes and Governmerit Approval 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalauja- | 
mus iškvietimo dokumentus į

New York $104
Boston 117
Nevvark 104
Hartford 109
Philadelphia 99
Baltimore 92

j Iš šių miestų išvykstama rugsėjo 3 d. po pietų, grįžtama 
! iš Chicagos rugsėjo 6 d. vakare. Grįžimo laiką galima 
j pakeisti be pridėtinio mokesčio. Skrendama American, 
i United, Northvvest ir Alleghany oro linijomis.
j Registruotis prisiunčiant 25 dol. Likusi suma įmokama ne

vėliau rugpiūčio 10.
Čekius rašyti ir siųsti kelionių agentūrai

VYTIS
2129 Knapp St.

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

PAPIGINTOS KELIONĖS 
Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJ

HARTFORD, CONN.

Baigti mokslo metai

Hartfordo lietuvių šeštadieni
nė mokykla “Švyturys” užbaigė 
1975-76 mokslo metus su 52 
mokiniais ir ją sėkmingai baigė 
net 8 abiturientai: Leonas Ber
notas, Vida Zdanytė, Rimas Ka
peckas, Zina Dreslytė, Linas 
Banevičius, Verutė Kodytė, Jo

nas Kodis ir Elytė Baltauskaitė.
Užbaigtuvės buvo pradėtos 

mišiomis lietuvių kalba Švč. 
Trejybės bažnyčioj, kurias auko
jo klebonas kun. Juozas Matu
tis. Po mišių bažnyčios salėj 
įvyko trumpa programa su diplo
mų ir dovanų įteikimais.

Šiais mokslo metais mokyklos 
mokytojai buvo: D. Dzikienė 
(vedėja), K. Raskevičienė, M. 
Heslin (Šerkšnaitė), D. Šlioge
rytė, B. Zabulienė, I. Simonai
tis ir kun. V. Bitinas. Mokyklos 
tėvų komitetą sudarė: Z. ir B. 
Dapkai, I. ir A. Jalinskai, R. ir
L. Kapeckai.

Lionginas Kapeckas

— “Westem New York Catho- 
lic”, Buffalo katalikų laikraštis, 
paskutiniu laiku pakartotinai iš
spausdino žinių apie sovietų 
okupuotą Lietuvą, religijos per
sekiojimą ir išeivijos lietuvių 
veiklą.

— Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės turi 31 užregistruotą 
apylinkę. Apylinkių veikloj pa
grindinis dėmesys tenka tradici
nėm šventėm bei minėjimam— 
Vasario 16-ajai, Motinos Dienai, 
tautos ir kariuomenės šventėm, 
Kalėdų eglutėm. Pereitais me
tais šiuos renginius papildė 
vysk. M. Valančiaus ir M. K. 
Čiurlionio minėjimai. Menines 
programas atlieka Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai, Muen- 
cheno “Ratukas”, Memmingeno 
dainininkių ir vaidintojų būre
lis Nordrhein-Westfalijos lie
tuviam — Ž. Vilčinskaitės tauti
nių šokių grupė, P. Odino sku
dutininkų orkestrėlis. Progra
mose taipgi dalyvauja solistai 
— Izabelė ir Herbertas Schroe- 
deriai, dvynukai Asta ir Alfre
das Šalčiai, M. Simaniūkštytė- 
Panse. Muencheniečių me
no jėgas sustiprino buvusi Lie
tuvos estrados sol. Violeta Ra- 
kauskaitė-Landienė.

— Birutės Pūkelevičiūtės 
romaną “Rugsėjo šeštadienis”, 
laimėjusį Draugo konkursą, į 
latvių kalbą išvertė Janis Zarinš. 
Knygą išleido latvių leidykla 
“Gramatu Draugs”.

— Tautos Fondas 1975 turėjo 
94,824.61 dol. pajamų. Tą su
mą sudaro gautos aukos: iš JAV 
visuomenės — 61,774.63 dol., 
iš Kanados — 25,000 dol., iš 
Australijos — 2,600 dol. ir ki
tos pajamos — 5,479.34 dol.

— Lietuvos vyčių 63 meti
nis seimas šiemet vyks rugpiū
čio 25-29 Dayton, Ohio.

— Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacijos suvažiavimas 
šaukiamas spalio 23-24 Chica
goj. Suvažiavimo metu numaty
ti simpoziumai, naujos valdy
bos rinkimai, banketas ir 70- 
ties metų federacijos gyvavimo 
sukakties minėjimas. Suvažiavi
mas vyks Brighton Parko Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių para
pijos salėj. Klebonas prel. D. 
Mozeris yra federacijos dvasios 
vadas.

—Dr. Antanas Klimas, Roches
terio universiteto profesorius, 
bus moderatorius Lietuvių 
Fronto Bičiulių stovykloj, kuri 
įvyks Dainavoj rugpiūčio 1-8.

— Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, vadovaujamas solisto 
muz. Vaclovo Verikaičio, spalio 
30 koncertuoja Worcestery. Cho
rą kviečia Lietuvių Labdaros 
Maironio Parko draugijos valdy
ba.

— Muz. A. Mikulskis diriguos 
jungtiniam liaudies instrumen
tų ansambliui, kuris paritars tau
tiniam šokiam V-toj tautinių šo
kių šventėj, rugsėjo 5 Chicagoj. 
Jungtinį ansamblį sudarys Čiur
lionio, Toronto, Detroito ir Chi
cagos liaudies instrumentų mu
zikantai, viso 70 asmenų su vir- 

' šum. Šokiam gros ir amerikie
čių profesionalų orkestras, ku
riam vadovaus A. Modestas.

— Eucharistinio kongreso me
tu nuo 12 vai. iki 2 vai. p,p. ir 
nuo 5 iki 8 vai. vak. Lietuvių 
klube, 2715 E. Allegheny Avė., 
Philadelphijoj, veiks bufetas. 
Lietuvių klube nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. veiks informaci
nis centras.

— Kanados Lietuvių 22-oji 
diena šiemet įvyks Montrealy 
spalio 9-10, Padėkos savaitgaly.

— Ateitininkų sendraugių są
jungos visuotinis suvažiavimas 
įvyks rugpiūčio 7 Philadelphi- ‘ 
joj, Tarptautinio Eucharistinio 
kongreso metu.

Manto Aukštuolio eiliuota
• knyga “Mūsų senolių žodžiai iš 
i anapus” vaizduoja mūsų tautos 
būdą, žmoniškumą ir pasaulio 

i sampratą. 306 psl. Kaina 5 dol. 
Apmokėtus užsakymus siųsti 
adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza
beth Avė., Springdale, Conn. 
06907. (Skelb.)
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ST. PETERSBURG,
FLORIDA

Tragiškų birželio įvykių 
minėjimą lietuvių klubas suren
gė birželio 13. Kalbą pasakė sve
čias torontiškis dr. J. Kaškelis. 
Meninę programos dalį atliko 
klubo choras, vadovaujamas A. 
Mateikos.

Tėvų diena klube paminėta 
birželio 20. Už nuopelnus lietu-

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

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

vybei ypatingai atžymėtas ketu
rių vaikų tėvas Juozas Ugenskis. 
Dienos programą paruošė klubo 
moterų skyrius. Programoj pasi
rodė ir jaunoji karta: sesutės 
Jurgelaitės ir trys Radvilavičių 
šeimos jaunieji. Dr. Zelbienė 
perskaitė linksmus apdūmoji
mus apie tėvus.

Dail. A. Rūkštelės 70 m. am
žiaus sukakties minijimą nutarta 
rengti spalio mėn. Minėjimo or
ganizavimo reikalam išrinkta 
komisija: dail. J. Juodis, O. 
Galvydienė, O. Petrikienė, I.

“THE VACATION CAMPGROUND” 
SVVIMMING FISHING CANOEING CANOE RENTAL 

ALLCONVENIENCES
BROCHURE ON REOUEST ROUTE NO. 2. BOX 
246 MAYS LANDING, NEW JERSEY 08330 PHONE 

(609) 625-3191

WINDING RIVER 
CAMPGROAUND

(Uampijrnimiifi

BICENTENNIAL CAMPING CENTRAL LOCATION 
PHILA. TRENTON SHORE POINTS 

OPEN YEAR ROUND VVITH LIMITED FACILITIES

f

MT. DESERT NARROVVS 
CAMPGROUND

“ON THE VVATER”
1 mi. from Mt. Desert Island entrance 

on Statė Hwy. 3
NEVVEST CAMPGROUND ON THE ISLAND 

SPACIOUS OPEN & VVOODED SITES . 
FULL HOOKUPS AVAILABLE 

RESERVATIONS RECOMMENDED 
(207) 288-4782

u

SVVIMMING POOL PLAY AREA 350 
SPACIOUS VVOODED CAMPSITES 

ELECTRIC VVATER SEVVER HOOKUPS 
TOILETS SHOVVERS LAUNDRY 

PLANNED RECREATION FISHING 
GROCERIES ON SITE MINI GOLF 

BASKET BALLCOURTS 
VVE 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 
Edvvin L. & Greata A. Haldeman, 

Ovvners

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

Valauskienė ir A. Plepys.
Lietuvių Bendruomenės

Petersburgo apylinkės 
suomeninių reikalų komisiją
daro dr. Henrikas Lukaševičius, 
L. Jakušovienė ir A. Gruzdys. 
Komisija seka spaudoj, televi
zijoj, radijo pranešimuose ir ki
tur minimus įvykius, sąryšy su 
Lietuva ir lietuviais. Gegužės 
30 University of South Florida 
radijo stotis transliavo “sovieti
nė:;” Lietuvos muziką. Komisija 
pasiuntė WUSF stočiai raštą, 
atkreipdama jų dėmesį, kad Lie
tuva yra smurtu sovietų okupuo
ta ir JAV tos okupacijos nepri
pažįsta. Komisija prašo visų lie
tuvių, pastebėjus panašius įvy
kius, apie juos painformuoti ko
misiją. Komisija taip pat rūpinsis 
paskaitų ruošimu ir kitais visuo
meniniais reikalais.

Algis Zaparackas, kandidatuo
jąs Detroit, Mich., į JAV atsto
vų rūmus, dėkoja Lietuvių klu
bui ir St. Petersburgo lietuviam 
už 422 dol. auką, skirtą jo 
kiminei akcijai remti.

Lietuvių klubo statybos 
misija praneša, kad klubo

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

plėtimo planai jau baigti ir pa
duoti statybininkam varžybom. 
Varžybose dalyvauti penki staty
bininkai________________ ____

A. Ragelis, Lietuvių klubo 
knygyno vedėjas praneša, kad 
šiais metais išleistų ir klubo 
knygynui įgytų knygų sąrašas 
yra iškabintas ant raštinės durų. 
Klubo nariai kviečiami pasinau
doti lietuviška skaityba.

Lietuvių klubo choras, per šių 
metų sezono pasirodymus su
dainavęs 40 dainų, išsiskirstė 
vasaros pertraukai. Su esamais 
ir naujais dalyviais choro repe
ticijos prasidės rugsėjo 10. 
L.Ž. nr. 2.

IROM MT. HOUSE
IftCKSON 22 N.H. Tel. 603-383-6388

PLEASANT ACRES FARM 
CAMP GROUNDS

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

PHONE (201) 875-4166
PLANNED RECREATION LIVEENTERTAINMENT 

MASS ON CAMP GROUNDS

Dam-Old Mill Site
CAMPING AREA

Hot Showers — Flush Toflets — Water 
Fireplaces — Table* 

Fishing & Svvimming 
Rec. Hali — Private Pond 

Golf, Mountain Climblng Neafby 
Telephone 207*66**3341

U J. Hwy. 201 Jackmen Station, Meino

A

rin-

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

ko- Į
pra-'

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

All VVedding Govvns 
404 Maine St. Center Moriches L.l.

516 878-2324

r ~ Manor and Motei
In the White Mountains 
A Complete Resort 
A t Reasonable Prices 

Color Brochure 
Telis lt All

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

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

i

i

l
I

I

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

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

ACCESSORIES & ROAD SERVICE
PHONE 201 256-0600

EXTERMINATING 
TIGER BOMB PEŠT CONTROL 

Low Rates. Guaranteed 
Licensed for Homes & Commercial 

Places For advanced Appt.
Call 243-3499

HOUSEKEEPING
ROCKY MOUNT COTTAGES 

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

80 mi. NYC. Large filtered pool, 
fishing, play area, all sports, play- 
house. Season, monthly vveekly. VVe 
supply dishes, pillovvs, blankets. 
Prices right. Brochure.
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OCEAN GROVE, NEVV JERSEY 
A Family Seaside Resort of Christian 

Influence
A National Historical Slte 

VVeekly programs of inspirational preachlng, 
great music, and of cultural interest, daily pro
grams and activities for children, youth, and 
adults, beach and pool bathing. Program from 
June 13-September 12 includes Daily Bible Study, 
Preaching Missions, Camp Meeting program, 
organ recitals, drama and chorai programs. 
Excellent hotels, cottages, guest houses and 
tent eolo ny. VVrite forą detailed printed program to 

OCEAN GROVE CAMP MEETING ASSOCIATION 
OCEAN GROVE, NEVV JERSEY 07756

A&W MOVING & STORAGE
LOW RATES EMERGENCY MOVING FREE 

ESTIMATES ESTABLISHED 38 YEARS 
USED FURNITURE BOUGHT & SOLD 

(212) 574-4102 CAPE COD
EASTHAM MOTEL

GREEN CREEK CAMPGROUND 
“C’est Si Bon” 6 miles from Wildwood From 
Garden Statė Parkway turn VVest on Exit 4-A 
(Rio Grande) on St. Hwy. 47. 3 miles to camp
ground at Bayshore Drive & St H.wy. 47. 330 
Šilęs with Water & Electric Laundry Large Swim- 1 
ming Pool, Well-equipped Rec. Hali Chlldren’s 
Playgrounds Group Activities P. O. BOX 196

GREEN CREEK, N.J. 08219 (609) 886-7119

Programs for the Family 
YMCA OF PASSAIC CLIFTON 
45 River Drive Passaic, N.J.

(201) 777-0123

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

SHADOW BROOK KOA
Tunkhannock, Pennsylvania

Ph.: (717) 836-2151
VVATER ELECTRIC & SEVVER HOOKUPS HOT 
SHOVVERS LAUNDROMATS CLEAN RESTROOMS 
PLAYGROUND BOVVLING GOLF RECREATION 
HALL POOL FISHING MINIATURE GOLF 

CROCERIES HUNTING POOLTABLES
2 MILES EAST OF TUNKHANNOCK ON 
US HWY 6 TAKE ROAD DIRECTLY BEHIND 

STATĖ POLICE BARRACKS.

HIDDEN ACRES 
CAMPING GROUNDS

RFD 2 COATESVILLE, PA. 19320 
PH: (215) 857-3990 MODERN FACILITIES 

SVVIMMING LAUNDROMAT GROCERY
SHADED AREA OFF U.S. HWY. 30 AT STATĖ 
HWY. 10 THEN 5 MILES EAST ON STATĖ HWY. 
340 (SIGNS). 20 MILES EAST OF LANCASTER 

35 MILES VVEST OF PHILADELPHIA

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

. FRUITS & VEGETABLES 
GRAND OPENING! I!

Mon. Julv 19, 
Snecioliiing in Fruit basket 
Fancy Fruits & Vegetoble 
Delicious & Tosty Treats 

You Mušt See.
Grand Centrai Market 

28.^4 Steinway St., Astoria 

(212) AS 8-5458

/

*

HEMLOCK HILL CAMPGROUND
GOSHEUCT.

In the foothills of the Berkshires
Enjoy camping in a pine shaded forest along a bab- 
bling stream. Heated $wimming pool. Planned chil- 
dren's activities. Modern bathrooms with free hot 
shower$. Sites on daily, vveekly or monthly basis.

Write or oN for information and brodrare
P.O. BOX 6, GOSHEN, CT. 06756 

203-567-0920

<zM^fio^rcBeachLodge
CAPE COD BAY

Close to all major 
White Mountain Attractions

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

(617) 224-2800
oįp*

'Weo<ied Sites with Water & Electric Hookups 
Modern Restrooms & Free Hot Showers 

Swimming Pool—Ice—Picnic Tables 
Firewood—Dumping F’acillty 

Privocy and Teclusion

Season: Mid May Thru Mid October

P.O. BOX 129-C (603) 869-2215
TWIN MOUNTAIN, NH 03595

A & J MAINTENANCE
Rug Shampooing Special

9 X 12 RUG ...$19.95
7 C PER SQ. FT.

PHONE 212 661-8212

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

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

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

WEIRS BEACH, N.H.

Clįerry ^ųoll 
Cottages

CAPE COD
Indępendence Day Week- 
end or Summer holidays 
— phone 617-255-1441 
or vvrite Cherry Knoll Cot
tages, P.O. Box 849, East- 
ham, Mass. 02642.

I *

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

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

PERSON

PLAN A WHITE MOUNTAIN 
VACATION AND STAY AT 
KINGS COURT INN 

(FORMERLY HOLIDAY INN)

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

STAY

Wtat a pfoasant day for a drive to the 

Harbor Beach 
Club 

Mattapoisett, Mass.
On the water 

Open at noon on Sunday 
Rt. 195 East to Exit 25S then East on Rt. 6 

approKimately 2 miles to signs.
OotHvvty M AaSteinway intheųpper LoungestartingM So'dock.* 

What a vieurt What foocK What prices! 
Forreservation* 1-617-758-3738

■X;

New Hampshir*

CAMP PERIODS: 
JUNE 28-JULY 9 

JULY 12-JULY 23 
JULY 26-AUGUST 6 

AUGUST 9-AUGUST 20

ON CRYSTAL LAKE — ELLINGTON, CONN.

CAMP GLEN HAVEN (DAY CAMP)
(For boys and girls) 

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

UTTLETON, N.H.
New 6 bedroom Ranch vvith 
19 x 28 beamed livingroom 
and large fireplace. Dining 
room hos sliders to deck, 
kitehen is modern with coun
ter top range, table bar, 
and dishwasher. This home 
has 3.3 acres and includes 
lake lot, boot house, horse 
Stable and is private yet ac- 
c-essible to roads etc. Priced 
right!

$75,000

603-444-5425 
603-444-7712

BONDED
MOVING & STORAGE CO. j 

Local & long distance 
SERVING THE BRONX FOR 

OVER 32 YEARS.
LOW HOŪRLY 'RATES'’" 

EXPERIENCED MEN ONLY. 
Daily trips to Pa., Cohn., N. J.

Cail (212; 465-2500 ■

THE SNOWBROOK » 
A Gracious Vermont Inn 

Tennis«Swimming* Riding 
In the Green Mountains 

Chalets withtheirown private 
ciay courts. Also available 
Championship Golf Course 3 
iniles. 3-5l/2 day Tennis

Box T, WestDover,VT.05396 
802-464-5154

Linda & Mickey Warburton

KITCHEN CABINETS
Strlpped & Refinished, Formica Counter Tops 

Available. Also Appliances Available. Call 
COLONY CABINETS

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

t

; Licensed movers (D. 6?T. 465) at

GEORGE MITCHELL
CAMP ADMINISTRATION

JIM O BRIEN
CAMP DIRECTOR

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

YOURS FOR BETTER CAMPING

INDIANHEAD RESORT
Gatevay to the Cape • Family Camping Only 

3 Day Minimvm on Advanco Resarvations
P.O. Box 511 • Plymouth, MA 02360 • (617) 888-3688

180 Wooded Sltes • Modern Comfort Station
Laundries • Playground • Grocerles • Gilt Shop 

Swimming • Fithing • Paddle Boats

Locatlon: I2 milo* South of Plymouth on St. Hwy. 3A, |u»t 4 mile* 
North of Cape Cod Canal—- a 45 minute* drive. from Bo»ton.

armers

248 Eait 52nd St.
FINE SEAFOOD 

PREPARED TO ORDER 

DAILY SPECIALS 

Ll’NCHEON AND DINNER 

HOME MADE SOUPS & DESSERTS- 

A HAITING LlŲl'OR LICENSE 

RES. 371-3353 CLSD. SUN.

HART’S
TURKEY FARM 
RESTAURANT

BREAKFASTS 
SANDV/ICHES 

DINNERS 
The Largest Restaurant 

in the Lakęs Region

Ample Parking Space 
Open 7:30 A.M. to Midnight 

Summer Only
Recommended by Ruse Hart 

& Mobile Travel Guldė
Restaurant Liąuor License — 

Air CandMoned 
Children’s Menu

Junctions of Routes 3 & 104 
Meredi+h, NH 03253

Wild Turkey Roost, Lounge 
Sandwich.es Served In Lounge

SKY MEADOVVS LODGE
SPRUCETON RD. WESTKILL, N.Y. 12492 

518 989-6739 HOME AWAY FROM HOME
Excellent German-American Food, Family Style 

•/ Home Grown Products Home Baking Daily. Rooms 
with Hot & Cold Water. Recreational Facilities 

Swimmlng Pool 
EMMA JAUCH

I

FIRST SEETHEOTHERS
THEN CALL TRINJAC CONSTRUCTION, SPECIAL
IZING FIRE JOBS BATHRM, PLUMBING KITCHENS 
PORCHES BSMTS. LIC. NO. 737596. CALL MR. 
JAMES WEEKDAYS & WEEKENDS AT 346-6210.

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

l^asolinoA MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS

1933 + l 976

BAVARIAN MANOR
A BIT OF BAVARIA IN THE CATSKILLS 

THE FRIENDLY RESORT
FAMILIES COUPLES & SINGLES 
GERMAN AMERICAN CUISINE 

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

“ALPINE BEERGARDEN."
3 DELICIOUS MEALS GROUPS AND OUTINGS

WELCOME

FREE COLOR BROCHURE FREE RATES & 
SAMPLE MENU

DIAL 518 622-3261 BILL & JOHANNA BAUER- 
HOSTS

PAULING 3, N.Y., ZIP. 12470

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

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

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

N.J. (201) 774-9596

CARDiNAL RANCH MOTEL
RTE. #11 Exit15 ROCHESTEH. IN. 03867 

Gateway to Lakas Reglon and 
Whlte Mountains

OPEN YEAR ROUND—All FACILITIES 
53 UNITS—REASONABLE RATES 

DINING NEARBY—SHOPPING MALI 
TEL. 1-603-332*1902

AEGEAN ISLES 
RESTAURANT & CATERERS 

OPEN 7 DAYS A VVEEK
FOR VVEDDINGS, SHOVVERS, COMMUNION 

AND CONFIRMATION
781 E. lįst STREET, BROOKLYN

TELE: 434-7496

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END VVORK ELECTRICAL WORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

PAINTING ASSEMBLING . 
PACKAGING

any job for you, high or low 
custom quality work at low cost 
Ransburg Electrostatic System, i

I

Will handle 
volume runs 
High speed 
paints anything all configurations. Automated
assembly parts or appliances. Full range pack- 
aging machinery. United Telecontrol Electronics 
Inc. 3500 Sunset Avė. Asbury Park, N.J. 07712 
(201) 922-1000.

JlR- ■ - .......... - , ---------------- -
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STAMFORD, CONN.

Bicentennial programos rė
muose Stamforde birželio 24,25, 
26 ir 27 gražiame Mill River par
ke miesto centre vyko meno, 
dainos ir šokių festivalis, kuria
me etninių grupių paviljone gra
žiai pasirodė vietos lietuviai. 
Reikia stebėtis, kokį didelį dar
bą gali nuveikti maža pasišven
tusių entuziastų saujelė. Šių 
metų Vasario 16 minėjime daly
vavo patsai miesto burmistras. 
Tai buvo pirmas kartas Stam
fordo lietuvių istorijoj. Manėme, 
kad tai bus ir paskutinis kartas, 
nes mūsų ten buvo nedaug, 
apie 60. Su tiek balsų miesto 
burmistro neišrinksi. Bet štai 
tautybių festivaly burmistras ir 
vėl aplankė lietuvius ir pa
reiškė: “I love Lithuanians, I 
really do”.

Tautybių paviljonas buvo la
bai gražiai suplanuotas. Jis buvo 
viso parengimo centre. Prie į- 
ėjimo išrikiuotos įvairių tautų 
vėliavos maloniai traukė visų 
lankytojų dėmesį. Pats paviljo
nas buvo lyg vartai į didžiulį 
parengimą.

Lietuviškas skyrelis buvo la
bai skoningai ir patraukliai į- 
rengtas vietos moterų paskolin
tais audiniais. Buvo čia ir dro
žinių ir gintaro papuošalų.

Lietuviški eksponatai susilau
kė didelio dėmesio. Angliškai 
kalbąs jaunimas domėjosi litera
tūra apie Lietuvą. Viską apžiū
rėję ir išklausinėję su pasidi
džiavimu pasakydavo, kad ir jo 
senutė dar kalbėjusi lietuviškai, 
“mamė” jau nemoka, bet jis pats 
norėtų tą kalbą išmokti. Kiti do
mėjosi lietuvių skyriumi dėl to, 
kad kolegijoj pažinoję gražią lie
tuvaitę, ir nuo to laiko “amber 
became my favorite color and 
stone”.

Didžiojoj šokių estradoj šalia 
ukrainiečių, graikų, lenkų, ispa
nų, lietuviškus šokius pašoko 
New Jersey tautinių šokių grupė 
Liepsna, kuriai vadovauja Biru
tė Vaičiūnaitė.

Stamfordo lietuvių kolonija 
džiaugiasi šia gražia veikla. Ko
lonija yaa maža ir dar nesulai
komai tirpsta. Tai kiekvienas 
pasirodymas reikalauja daug 
darbo. Ir dabar reikia džiaug
tis mūsų Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos Stamfordo klubo 
energija ir veikla. Ir šiam pasi
rodymui labai daug iniciatyvos 
ir darbo padėjo Aušra Vaitužie- 
nė, Adelė Kozmą, talkinant Va- 
liušaitienei, Liūtienei, Juodai- 
tienei, Drūtytei, Žemaitaitienei 
ir visom kitom klubo narėm.

L PADĖKA___I
Š. m. birželio 24 mirė mano 

mamytė a.a. Marija Kerpienė. 
Buvo palaidota Marijos Nekalto 
Prasidėjimo • vienuolyno Dan
gaus Vartų kapinėse, Putnam, 
Connecticut.

Nuoširdžiai dėkoju prel. Pr. 
Jurui už labai gražias pamald’as, 
pamokslą ir palydėjimą į ka
pines.

Nuoširdi mano padėka Mari
jos Nekalto Prasidėjimo sese
rim už tokį gausų dalyvavimą 
šermenyse, už dalyvavimą pa
maldose, už gražų giedojimą ir 
atsisveikinimą kapinėse.

Mano ypatinga padėka Matu
laičio Namų seserim ir slaugėm 
už labai nuoširdžią globą ir da
lyvavimą laidotuvėse.

Dėkoju širdingai visiem už 
užprašytas Šv. Mišias už velio
nės sielą, už pareikštas užuojau
tas ir dalyvavimą laidotuvėse.

Nuliūdusi duktė

Stasė Kerpytė-Žadeikienė

Tai gražus bendro darbo ir susi- 
klausimo pavyzdys.

Baisiojo birželio tragedijai 
priminti Aušros Vaitužienės rū
pesčiu Stamfordo burmistras 
Clapes paskelbė lietuvių savai
tę. Parke prie rotušės buvo iš
kelta lietuviška trispalvė, vietos 
dienraštis Advocate paminėjo iš
vežimus specialiu straipsniu. 
Lenkų radijo valandėlė ta proga 
skyrė didžiausią laiko dalį Lie
tuvai, paminėdama tragiškuo
sius įvykius ir duodama lietu
višką muziką. A.D.

TORRINGTON, 
CONN.

Birželio 12 ir 13 šioj mažoj 
lietuvių kolonijoj buvo didelė 
šventė.

Nuo seno čia veikiąs lietuvių 
klubelis buvo pakviestas į tauty
bių festivalį — City’s Heritage 
Days.

Pačiame miesto centre, gra
žiame parke, tarp įvairių tauty
bių paviljonų, vietos lietuviai 
buvo įrengę gražią tautodailės 
parodėlę ir lietuviškų užkandžių 
stalą, kur per dvi dienas vaiši
nosi apie pusantro tūkstančio 
lankytojų, kurie turėjo progos 
užuosti lietuviško skonio dešrų, 
kopūstų ar ruginės duonos.

Prieš lietuvių palapinę tarp 
tautinių vėliavų buvo pastaty
tas aukštas koplytstulpis, kurį 
sukūrė ir pagamino jaunas dai
lininkas John Kelmelis. Ati
tinkamas užrašas skelbė, kad tai 
Lietuvos pakelių ir sodybų sim
bolis ir puošmena, kuri dabar 
okupanto sunaikinta.

Didelio dėmesio susilaukė Si
mo Augaičio iš Watertown, 
Conn., išstatyti medžio drožiniai 
ir “Spaudos” knygyno iš Water- 
burio gintaro papuošalų rinki
niai.

Labai seni, dar pereitame 
šimtmety Kelmelių šeimos se
nelių iš Lietuvos atvežti įvairūs 
audiniai buvo reti ir originalūs 
eksponatai.

Lietuvių komitetas, vadovau
jamas Mrs. R. Cashman ir Mrs. 
G. Perosino (Kelmelis), šešta
dienio vakaro tautybių pasirody
mo meninėn programon pakvie
tė Waterburio tautinių šokių 
grupę “Ratelis”, kuris, A. Bulo
tienės vadovaujamas, įspūdingai 
pašoko keletą tautinių šokių. 
Gausiai susirinkusi tarptautinė

publika lietuvių šokius sutiko su 
ovacijomis.

Sekmadienio popietės progra
moj lietuvių liaudies dainas dai
navo dainininkės iš Hartfordo, 
bet publikos dėmesys buvo 
menkas, nes jų dainavimo lygis 
buvo žemas.

Negausiai vietos lietuvių 
bendruomenei šios dienos buvo 
didelio pasiryžimo ir gausiai 
įdėto darbo dienos. Komitetui 
entuziastingai talkino visa eilė 
trečios bei ketvirtos kartos lietu
vių, o taip pat ir nelietuvių 
kilmės draugų ir šeimos narių. 
Jų pavardžių sąrašas atrodė taip: 
Mrs. Vete Kelmelis, Mr. ir Mrs. 
John Kelmelis, Russell Cash
man, Gregory Perosino, Michael 
Cashman, Ellenmary Cashman, 
Mr. ir Mrs. James Mazzarelli, 
James Marshall, Daniel Mar- 
shall, Mr. ir Mrs. Alex Gradows- 
ki, Mr. ir Mrs. Michael Zawads- 
kas, Miss Elizabeth Zawadskas, 
Mrs. Joseph Matusevičius, Mrs. 
Anna Krochalis, Stanley Diska- 
vich, Michael Diskavich, Char- 
les Gailunas, Mrs. Jacob Der- 
witsch, Edward Derwitsch, Ro- 
bert Derwitsch, Raymond La
pinskų Miss Patricia Silvemail, 
Mr. ir Mrs. Anthony Alexander, 
Mrs. H. Wilson.

Dar daug buvo kitų gerų žmo
nių, kurie skolino ir rinko ekspo
natus parodai ar talkino ją į- 
rengiant. Šiem žmonėm pri
klauso lietuviškosios visuo
menės padėka ir pagarba, nes jie 
išg aršino Lietuvos vardą tūks
tantinei lankytojų miniai iš pla
čios apylinkės, vav

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. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

Bostono lietuvių tautinių šokių sambūrio jauniausiųjų grupė, vadovaujama Onos 
Ivaškienės, šoks Minkų radijo valandėlės piknike rugpiūčio 8 Romuvos parke 
Brocktone.

L VĮL , L 1Įjgftga:. %
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Magdalena Jankauskienė iš 
Cambridge, Mass., sulauku
si 75 m. amžiaus, buvo pa
gerbta savo vaikų. Iš k.: sū
nus Antanas Magdalena Jan
kauskienė, sūnus Albinas ir 
dukra Valerija Mikšienė iš 
Walpol, Mass. Magdalena 
yra didelė pranciškonų gera
darė ir daug metų vasaros 
metu talkina Kennebunk- 
porto vasarvietėj.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

CONNECTICUTO 
VALSTYBĖ PAGERBĖ 

IMIGRANTUS
Apdovanotas 

Juozas Ambrozaitis

sos-Connecticuto valstybės 
tinėj Hartforde, Kapitoliaus vė
liavų salėj, gubernatorė E 11a 
Grasso birželio 26 apdovanojo 
92 tos valstybės gyventojus 20 
amžiaus piligrimo žymeniu. Tas 
žymuo yra skiriamas Amerikos 
200 metų sukakčiai atžymėti.

Žymuo skiriamas ne Amerikoj 
gimusiem, kurie, įvažiavę į šį 
kraštą, išvystė savo gabumus ir 
pasižymėjo savo veikla. Žmones

šiam žymeniui gauti parinko 
vietos sukakties minėjimo komi
tetai. Iš vakarinio Connecticuto 
buvo parinkta 13. Jų tarpe yra ir 
Juozas Ambrozaitis iš Middle- 
bury, stalius, kuris turi savo 
dirbtuvę Whittemore Road. Jis 
yra gimęs prie Raseinių, Žemai
tijoj. Lietuvoj jau turėjo savo 
dirbtuvę. Sovietai ir naciai buvo 
jį areštavę. Po karo gyveno Vo
kietijoj, į Ameriką atvyko 1948 
ir įsikūrė VVaterbury, Conn. 
Čia pasižymėjo, kaip pirmaeilis 
meisteris, stalius, suorganizavo 
savo didelę dirbtuvę ir atliko 
įvairius medžio darbus, dirbo 
baldus, statė namus, lietuviš
kus kryžius. Yra pastatęs ištisus 
kaimus.

ATOSTOGOS EASTPORT, MAINE

ant Atlanto kranto, lietuviška gamta, gražūs vaizdai, ra
mybė, didelė erdvė vaikam, patogus krantas laivui. Ra
šykit: L. Ciplijauskas, County Road, Eastport, Maine, 04631. 
Telef. 1-207-853-4872.

Maldos už Lietuvą ir 
persekiojamą Bažnyčią 
Apreiškimo parapijos bažny

čioj liepos 3, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Lietuvos vyčių kuopos 
nariai bendrai išklausė mišias ir 
tuoj po mišių, vadovaujant kun. 
S. Railai, sukalbėjo maldas už 
Lietuvos laisvę ir persekiojamą 
Bažnyčią.

Po pamaldų kuopa turėjo mė
nesinį susirinkimą. Buvo nutarta 
prisidėti prie Apreiškimo para
pijos pikniko suruošimo ir gau
siai jame dalyvauti. Piknikas 
įvyks rugpiūčio 1, sekmadienį, 
Plattdeutsche Park, Franklin 
Sąuare, L.L Taip pat nutarta 
gausiai dalyvauti Eucharisti
niame kongrese Philadelphijoj 
rugpiūčio 7, pasinaudojant Lie
tuvos vyčių Vidurinio Atlanto 
apskrities pasamdytu autobusu. 
Pirmininkas A.J. Mažeika pra
nešė, jog iki šiol iš šios kuo
pos jau yra užsiregistravę 8 
nariai.. Buvo aptarti ir artėjan
čio Liet, vyčių 63-ojo seimo rei
kalai. Seimas įvyks rugpiūčio 
25-29 Daytone, Ohio. Pristaty
ta naujai į šią kuopą įstojusi na
rė panelė Elaine Nikola.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 4. Jame bus ren
kami atstovai į Liet, vyčių sei
mą.

A.J.M.

I

Minint

A.A. MOKYTOJO 
STASIO TIJŪNAIČIO

dešimtąsias mirties metines, už jo vėlę bus aukojamos mi
šios liepos 24, šeštadienį, 9 vai. ryto, Pranciškonų kop
lyčioje, Brooklyne.

Bičiulius irpažįstamus prašome maldose jį prisiminti.

Jadvyga Tijūnaitienė su šeima

Licensed by V NE SHPOSYLTORG

. Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- 7707 147Št.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
Nevv York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 VVest Broadvvay 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.VV. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
Nevv Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodvvay 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
VVaterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 VV. Federal Street 
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court

1

\

Tel.: 612-432-7083 
AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

VVA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

345-2028 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 
FI 6-1571 
PL 6-6766 

432-5402 
441-4712 

SVV 8-2868 
RI 3-0440 

609-585-4867

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

8 D. LIETUVOJ

Rugpjūčio 8 $1,180
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 19

Į kainą įsiskaito:

1.

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

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

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

VYTIS INTERNATIONALTRAVEL SERVICE
2129 Knapp Street 

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

SUNNY HILLS, FLA

kal- 
nauja lietu-

savo gamta 
patikti.

Šiaurinėj Floridos trijų metų sezonų dalyje 
nuotoj ir ežerais puošiamoj aplinkoj kuriasi 
vių kolonija.

Šis naujas miestas — SUNNY HILLS — 
ir klimato švelnumu lietuviam turėtų

Šiuo metu yra sudarytas iš lietuvių žemės savininkų 
Sunny Hills Floridoj įsikūrimui padėti komitetas, į kurį įeina 
iš Nevv Yorko apylinkės: Vyt. Beleckas (212 382-6440), 
Jul. Čepukienė, Birutė Labutienė, kun. A. Račkauskas, 
Petr. Šlapelis ir Henr. Zitikas. Iš Nevv Jersey apylinkės: 
Jonas Zubavičius (201 381-3198), Marytė Balčiūnienė, Vinc. 
Mamaitis, kun. J. Pragulbickas, prof. Jok. Stukas, Julius ► 
Veblaitis.

Platesnių įsikūrimo informacijų reikalu prašome 
kreiptis į minėtus komiteto narius arba tiesiog į DELTONA 
KORPORACIJOS ATSTOVĄ:

ED CALDERARO 
FLORIDA PROPERTIES 
700 MATTISON AVĖ. 
ASBURY PARK, N.J. 07712 
TEL. 201 988-0660
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Lietuvių dieną Putnamo sese
lių vienuolyno sodyboje bus lie
pos 25, šį sekmadienį. 11 vai. 
koncelebruotos mišios, pa
mokslą sako vysk. D. Reilly. 
12 vai pietūs ir pramogos, 3
v. popiet — Neringos mergaičių 
stovyklos programa. Laimė
jimam leidžiamas dail. A. Galdi
ko paveikslas ir kitos dovanos. 
Atvyksta Connecticuto guberna
torė E 11a Grasso.

Liet. Fronto Bičiulių su
kaktuvinė 20toji studijų ir poil
sio savaitė rengiama rugpiūčio 
1-8 dienomis Dainavoje, Man- 
chester, Mich. Paskaitų mode
ratorius prof. dr. Antanas Kli
mas. Prof. dr. Vytautas Vardys 
kalbės apie Sovietų ir Kinijos 
santykius, PLB garbės pirm. 
Stasys Barzdukas apie visuome
nines įtampas ir toleranciją, Vy
tautas Kutkus apie Liet. Bend
ruomenės ir LF Bičiulių santy
kius, Elena Bradūnaitė — antro
pologija iš senosios lietuvių 
emigracijos Amerikoje. Bus 
Liet. Fronto Bičiulių konferen
cija, koncertas, kuriame daly
vauja Anita Pakalniškytė ir ra
šytojas Aloyzas Baronas.

Pulk. Antanas Rėklaitis, sve
čiuodamasis New Yorke, apsi
lankė Kultūros Židinyje, apžiū
rėjo visas patalpas, A. Galdiko 
galeriją, Darbininko redakciją ir 
Kultūros Židiniui paaukojo 25 
dol. Už auką Židinio administ
racija nuoširdžiai dėkoja. Jis taip 
pat susitiko su Kario redaktoriu
mi Z. Raulinaičiu ir administra
toriumi L. Bilieriu.

Ateitininkų sendraugių sto
vyklos vyksta rugpiūčio 15-22 
Dainavoje ir Kennebunkporte, 
Maine.______

L. Juočepienė buvo susirgusi, 
buvo paguldyta ligonėnėje. Šios 
savaitės pradžioje jau grįžo iš 
ligoninės.

Vilniaus operos teatro solistės

Danguolės Juodikaitytės

KONCERTAS
rugpiūčio 8, sekmadienį, 3 v. popiet
CAMI Hali, 165 W. 57 St. New York, N.Y. 
(priešais Carnegie Hali)
Bilietai gaunami pas Litas Travel Service,
86-01 114 Str. Richmond Hill, N.Y.

ir Alices gėlių krautuvėje, 107-04 Jamaica Avė. 
Richmond Hill.
Bilietų kainos: 5 ir 4 dol.

Dėl smulkesnių informacijų prašom kreiptis į Aloyzą 
Petriką, Wilton, Conn.

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ

Gub. Ella Grasso

Dienos programoj: 11 vai. Šv. Mišios, pamokslas, procesija 
12 vai. pietūs, pramogos
3:30 vai. mergaičių stovyklos programa

VISI NAUJOSIOS ANGLIJOS IR APYLINKIŲ LIETUVIAI 
LAUKIAMI PUTNAME LIEPOS MĖN. 25 D.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kazys Karuža, šaulių veikėjas, 
poetas ir žurnalistas, iš Los An
geles, Calif., liepos 13, lydimas 
Juozo Andriušio, lankėsi Darbi
ninko redakcijoj.

Dail. Vladislovas Žilius sužmo- 
na Ida liepos 15 lankėsi Darbi
ninko redakcijoje, susipažino su 
spaustuve ir pasidžiaugė jos mo
derniom mašinom, nes Lietuvo
je jam teko dirbti spaustuvėse 
— buvo spaustuvės dailininkas. 
Apžiūrėjo ir visą Kultūros Židi
nį, vienuolyno koplyčią, A. Gal
diko galeriją ir džiaugėsi čia su
telktu lietuvišku menu. Atvykęs 
į Ameriką birželio 24, jis buvo 
apsistojęs pas Vytautą Augusti
ną Richmond Hill, N.Y. Liepos 
16 jis išsikėlė į savo butą.

Lietuviški muzikos kūriniai 
buvo groti Forest Parko koncer
tinėje estradoje. Liepos 11 sek
madienį grojo Steufferto diri
guojamas dūdų orkestras. Diri
gentas visai publikai priminė, 
kad šiandien minimos pavergtos 
tautos, kad prie Laisvės Statu
los vyksta iškilmės. Tas pa
vergtas tautas jie prisimena 
ir ta proga pagrojo lietuvišką 
maršą. Dirigentas taip pat prisi
minė, kad jam talkino ir gaidas 
parūpino Helen Johnson iš 
Richmond Hill. Goldmano diri
guojamas dūdų orgestras grojo 
liepos 25, ketvirtadiėnį 8 v.v.

Orkestras atliko Karnavičiaus — 
Lietuvišką rapsodiją. Koncertai 
būna kiekvieną ketvirtadienį 8 
v.v., groja Goldmano orkestras, 
sekmadieniais 3 v. popiet, groja 
Steufferto orkestras. Woodha- 
vene gyvenantiem lietuviam la
bai patogu koncertus aplankyti, 
nes muzikinė estrada yra ant 
Forest Parko kalno, netoli 
Woodhaveno Blvd. Lengva 
pasiekti iš bet kurios gatvės.

— PIKNIKAS

PUTNAME

1976 VII 25

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 25. Autobusas išeina 
sekmadienį 6:30 vai. ryto, nuo 
pranciškonų vienuolyno (Kultū
ros Židinio) 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 — 
7 vai. sustoja prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhavene. Kelionė as
meniui 15 dol., įskaitant ir įėji
mą į pikniką. Registruotis Dar
bininko administracijoje — Tel. 
827-1351 arba pas M. Šalinskie- 
nę — Tel. 296-2244. Gautas 
modernus ir patogus kelionei 
autobusas. Prašome užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku 
atvykti. Dar yra keletas laisvų 
vietų. Kas nori keliauti, prašom 
tuoj pat skambinti autobuso or
ganizatoriams.

Philadelphijoje atidaromi lie
tuvių kultūros namai. Jie bus pa
vadinti Čiurlionio vardu. Atida
rymas bus per Eucharistinį 
kongresą.

Redakcijoje yra plakatų, iš
leistų Lietuvos Bažnyčios pro
vincijos 50 metų sukakčiai at
žymėti. Plakate yra skulpt. Vy

tauto Kašubos skulptūra — Min
daugas. Žemai įrašyta Mindaugo 
krikšto data (1251), Lietuviškos 
bažnytinės provincijos įkūrimo 
data (1926) ir šių metų data. 
Plakatai skoningi, gražiai at
spausdinti. Kas norėtų papuošti 
lietuviškas įstaigas, parapijos 
raštines, prašom kreiptis į Dar
bininko redakciją.

Kun. Petras Urbaitis, salezie
tis, liepos 15 grįžo atgal į Ro
mą. Amerikoje jis išbuvo ilgesnį 
laiką, platino knygas, lankė sale
ziečių auklėtinius, rūpinosi bu
vusio saleziečio auklėtinio Po
vilo Vaišvilos byla. Išvykda
mas jis dėkoja visiem rėmėjam, 
ypatingai dėkoja tėvam pranciš
konam, Apreiškimo parapijos 
klebonui kun. Pranui Raugalui, 
kuris davė patalpas knygom. 
Dar yra likę lietuviškų knygų. 
Kas norėtų tų knygų įsigyti, pra
šom rašyti: Kun. Stasys Raila, 
Apreiškimo parapija, 259 North 
5th Street, Brooklyn, N.Y. 11211.

Maironio lituanistinės mokyk
los nauja vedėja Gintra Ivaškie- 
nė liepos 16 posėdžiavo su pora 
mokytojų ir aptarė naujus moks
lo metus, darbų planą, šventes, 
susipažino su įvairiom proble
mom. Viena iš tokių problemų 
yra, kaip išlaikyti aukštesniąją 

lituanistinę mokyklą. Visur ap- 
aplinkinės mokyklos turi aukš

tesniąją mokyklą. Maironio mo
kykla suorganizavo, jau išleido 
ir antrą laidą, bet ji sunkiai lai
kosi, nes trūksta mokinių. O bū
tų labai gera, kad pakiltų litua
nistinis švietimas ir jaunimui 
duotų daugiau lituanistinių ži
nių ir jį labiau nuteiktų lietuviš
kam darbui.

Parduodamas žemės sklypas 
arti Hudson upės ir 20 mylių 
į pietus nuo Albany. 80 pėdų ant 
grįstos gatvės, su miesto vande
niu ir kanalizacija. 1,5 akro plo
to, arti N.Y. 385 kelio. 5000 
dol. Rašyti: Mr. V. Jonikas, 15 
Third St., Athens, N.Y. 12015.

Vysk. D.P. Reilly

PAGERBTI LAKŪNAI 
DARIUS IR GIRĖNAS 

Liepos 17, šeštadienį, 3 v. po
piet prie Dariaus Girėno pa
minklo, Lituanica Sąuare, 
Union Avė., Brooklyne, buvo 
pagerbti drąsieji lietuviai lakū
nai — Darius ir Girėnas. Jie 
1933 metais liepos 15 pasikėlė iš 
Floyd Bennett Field aerodro

mo. (Jis veikia ir dabar). Per
skridę Atlantą, liepos 17 žuvo 
ties Soldinu Vokietijoje.

Prieš savo kelionę jie gyveno 
Brooklyne ir skridimo išvakarė
se buvo toje aikštelėje, kuri pa
vadintąją lėktuvo vardu, Brook- 
lyno lietuviai rėmė jų žygį, 
todėl kasmet čia ir pagerbiami 
lakūnai.

Rengė Dariaus-Girėno 
komitetas

Šį pagerbimą rengė Dariaus ir 
Girėno komitetas. Jis susidarė 
greitai po jų žygio. Komiteto 
tikslas buvo pastatyti lakūnam 
paminklą. Tas paminklas buvo 
suprojektuotas miesto architek
to. Lakūno bronzinius reljefus 
padarė dail. Jonas Subačius. Pa
minklas pradėtas 1957 balan
džio mėn., baigtas gegužės gale.

Tuo metu komitete buvo 
net 12 žmonių. Dabar beliko tik 
3. Du iš jų yra ligonys. Vei
kia tik viena Bronė Spūdienė. 
Ji tuo metu, kai lakūnai skrido, 
gyveno Montrealyje. Ji ten rinko 
aukas ir surinko 25 dol. (kai dar
bininkai už savaitę uždirbdavo 5 
dol.). Į JAV persikėlė 1938 m. ir 
jau 1940 įsijungė į Dariaus-Gi
rėno komitetą.

Bronei Spūdienei, rengiant šį 
pagerbimą, dar padėjo Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 7 kuopa, 
kuriai ji pati pirmininkauja.

Kalbėtojai
Minėjimą pradėjo Dariaus Gi

rėno komiteto pirmininkė Bronė 
Spūdienė. Himnus sugiedojo 
buv. Operetės moterų choro da
lis (7 moterys), invokaciją su
kalbėjo kun. J. Čekavičius. Il
gesnę, šiai progai pritaikytą kal
bą pasakė SLA generalinė 
sekretorė Genovaitė Meiliūnie- 
nė.

Be jos, dar kalbėjo ilgametis 
Dariaus-Girėno komiteto narys, 
fin. sekretorius adv. Steponas 
Briedis.

LB I-mo apylinkės vardu kal
bėjo pirm. Vytautas Radzivanas. 
Jis paminėjo, kad niekur ne-

Nauji mokslo metai Maironio 
lituanistinėje mokykloje šiemet 
pradedami rugsėjo 11, šeštadie
nį, 9 v. ryto. Mokyklos vadovy
bė ir tėvų komitetas kviečia 
kuo daugiau vaikų leisti į šią 
mokyklą.

Apreiškimo parapijoje rugsėjo 
12 minima tautos šventė. Pa
maldos bus 11 vai. Po pamaldų 
— minėjimo akademija ir kon
certas. Pianu skambina Vytautas 
Puškorius iš Clevelando, daly
vauja ir Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas Algirdo 
Kačanausko. Po minėjimo — 
pietūs parapijos salėje.

Daily News liepos 17 paskel
bė iš Maskvos Tasso agentū
ros pranešimą apie Bražinskus. 
Sovietai Bražinskų išleidimą iš 
Turkijos palaikė nedraugišku 
aktu prieš Sovietų Sąjungą. To
liau sakoma, kad Pranas ir Al
girdas Bražinskai yra lietuviai, 
kad jie 1970 grobė lėktuvą ir jį 
privertė nusileisti Turkijoje, kur 
jie paprašė egzilio teisių.

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

Manyland Books knygų lei
dykla, kuriai vadovauja Stepas 
Zobarskas, greitai išleidžia kny
gą, kuri vaizduoja lietuvaitės 
imigrantės gyvenimą Amerikoje. 
Knygą parašė Eve Bates. Bus 
net iliustruota senomis lietuviš
ko gyvenimo nuotraukomis. 
Knygą pavadinta lietuvišku So
džių Sudiev! — Good-bye!

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

Forest Parke po koncerto, kuriame buvo prisimintos pa
vergtos tautos ir buvo sugrotas lietuviškas maršas. Iš k. 
Andrius Ignaitis, Eugenija Karpiutė, Helen Johnson, daug pri
sidėjusi, kad būtų sugrota lietuviška muzika, Jonas Pašu
koms, Jonas Pranskus.

reikia kelti šio paminklo. Jis liu
dija, kad čia kadaise gausiai gy
veno lietuviai. Kai bus išleista 
knyga apie Brooklyną, bus pažy
mėta ir Lituanicos aikštė ir pa
minklas.

LMK Federacijos vardu kal
bėjo pirm. Irena Banaitienė, 
Moterų Vienybės vardu — Ele
na Venienė, Liet. Kat. Moterų 
Sąjungos 29 kuopos vardu 
Eugenija Kezienė, Lietuvos vy
čių vardu—Helen Kulber. Lilija 
Stilsonaitė-Šateikienė kalbėjo 
Liet. Darbininkų Draugijos 7 
kuopos vardu. Ji prisiminė, kad 
Darius ir Girėnas buvo patrauk
lūs vyrai. Justinas Šiugžda pa
pasakojo prisiminimų, kaip la
kūnai buvo laukiami Kaune. Jis 
tuo metu tarnavęs Lietuvos ka
riuomenėj Kaune.

Pagerbimą užbaigė pirm. Bro
nė Spūdienė trumpu žodeliu. 
Pabaigai moterys sudainavo 
Lietuva brangi.

Šiemet į pagerbimą atsilankė 

KVIEČIAME Į KENNEBUNKPORT, MAINE

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

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
LIETUVIŲ DIENA 

— PIKNIKAS
ĮVYKSTA

RUGPIŪČIO 1 D. — SEKMADIENĮ,

i PLATTDEUTSCHE PARKE
1132 HEMPSTEAD TURNPIKE 

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

I PROGRAMA:
i ' • Vėliavų iškėlimas; Sv. Mišios 2:15

• Prakalbą sakys Simas Kudirka ir
Assemblyman Frederick Schmidt

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

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

• Vaikams sportinės varžybos

• Laimėjimai — įėjimo dovanos
• Šokiai — grojant Joe Kasias orkestrui

(nuo 5 ligi 9 vai. vak.)

Vienintelė proga apylinkės lietuviam pabendrauti lietuvių 
iškyloje-piknike!

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

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

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME!

APREIŠKIMO PARAPIJOS RENGIMO KOM.

kur kas daugiau nei kitais metais.
-o-

Po visos programos B. Spūdie- 
nės namuose buvo vaišės, kur 
prisirinko nemaža žmonių.

Vaišių metu buvo paklausta 
pirmininkė, ar verta paminklą 
perkelti į kitą vietą, pvz. į Kul
tūros Židinį. Apie tokį sumany
mą jau kalbama kokią porą metų. 
Esą, ten dabar nebėra lietuvių, 
paminklas dažnai aprašomas, 
apmėtomas, nes nėra kam tuoj 
prižiūrėti. Perkeltas į tokį Kul
tūros Židinį, jis būtų labiau pa
stebimas, labiau pagerbiamas.

Pirmininkė atmetė bet kokius 
sumanymus paminklą iškelti. 
Ten kadaise gyveno lietuviai. 
Ten buvojo ir abu lakūnai. Te
gu ir lieka kaip liudininkas apie 
anas dienas. Be to, netoliese 
ten yra ir .dvi lietuvių parapi
jos. Tai senoji Brooklyno Lietu
va, tegu ir ji palieka tokia, nors 
iš jos lietuviai jau išsikėlė kitur 
gyventi, (p.j.)


	1976-07-23-DARBININKAS 00001
	1976-07-23-DARBININKAS 00002
	1976-07-23-DARBININKAS 00003
	1976-07-23-DARBININKAS 00004
	1976-07-23-DARBININKAS 00005
	1976-07-23-DARBININKAS 00006
	1976-07-23-DARBININKAS 00007
	1976-07-23-DARBININKAS 00008

