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Savaitės 
Įvykiai

TARYBINĖJ MOKYKLOJ
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 21

Libano krikščionim po 6 sa
vaites trukusio apgulimo paga
liau pavyko užimti palestiniečių 
stovyklą Tel-al-Zaatar mieste. 
Kovojančios pusės stengiasi į- 
sitvirtinti jų užimtose srityse, 
įsteigti ten savo administraciją 
ir tuo būdu padalinti Libaną 
tarp krikščionių ir mahometonų.

Kissingeris Libano krizei iš
spręsti siūlė sušaukti visų su
interesuotų šalių apvalaus stalo 
konferenciją, kurioj galėtų daly
vauti ir JAV, jei būtų pakvies
tos.

Istanbulo aerodromo laukia
majame kambaryje teroristų iš
sprogdinta bomba ir automati
nių ginklų ugnis užmušė 4 ir 
sužeidė apie 20 keleivių, belau
kiančių Izraelio keleivinio lėk
tuvo. Du teroristai buvo sulaiky
ti.

50 New Yorko žydų Washing- 
tone reikalavo, kad 2000 iš Sov. 
S-gos į Izraelį emigravusių ir 
vėliau į Italiją atvykusių žydų 
būtų išimties keliu įsileisti į 
JAV.

Buvęs pirmasis demokratinės 
Portugalijos prezidentas Anto- 
nio Spinola grįžo iš Brazilijos 
ir buvo policijos organų sulaiky
tas. Jis buvo kaltinamas norėjęs 
perduoti Portugalijos valdymą 
į dešiniųjų rankas.

Rodezijos kariuomenės dali
niai puolė partizanų stovyklą 
Mozambiųue ir ją sunaikino, už
mušdami per 300 partizanų. Mo- 
zambiąue artilerija apšaudė pa
sieny esančią Rodezijos kariuo
menės įgulą ir užmušė 4 karei
vius.

Sov. S-gos ir R. Vokietijos 
karo laivam bandant sutrukdyti 
/Danijos karo laivų pratimus Bal
tijos jūroj, Danijos vyriausybė 
leido jom suprasti, kad Danija 
yra pajėgi užminuoti išėjimus iš 
Baltijos jūros.

Indijos parlamento opozicinių 
partijų nariai nutarė boikotuoti 
parlamento posėdžius, kuriuose 
būtų stengiamasi sustiprinti vy
riausybę ir sumažinti teismų tei
ses.

Lenkijoj vykusios riaušės dėl 
maisto produktų kainų pakėlimo 
gali priversti Lenkijos vyriausy
bę ieškoti kitokių kelių jos poli
tinėj sistemoj, nes vyriausybė 
yra nepajėgi išleisti kasmet apie 
3 bil. dol. žemom maisto pro
duktų kainom palaikyti.

Kenijos prez. Jomo Kenyatta 
ir Ugandos prez. Idi Amin pasi
rašė taiką užtikrinančius doku
mentus ir pasižadėjo užmegzti 
normalius santykius.

Komunistų vadovaujama so
cialistų ir socialdemokratų koa
licija perėmė Romos miesto va
dovybę. Be Romos komunistai 
dar valdo Toriną, Milaną, Vene
ciją, Boloniją ir Neapolį.

Valst. sekr. Kissingeris sten
gėsi atkalbėti Pakistano min. 
pirmininką nuo atominio reakto
riaus, kuris galėtų išskirti atomi
nei bombai pagaminti reikalin
gą plutonijų, statymo ir grasi
no priešingu atveju nutraukti ka
rinės ir ekonominės pagalbos 
teikimą.

JAV vyriausybė pareiškė savo 
susirūpinimą, kad pr. mėn. Sov. 
S-gos įvykdyti požeminiai ato
miniai sprogdinimai galėjo per
žengti sutarties dėl požeminių 
sprogdinimų galingumo apribo
jimo dvasią, nes ta sutartis nei 
vienos vyriausybės dar nėra rati
fikuota. Sovietų Tass, žinoma, 
įtikinėja, kad sutartis nebuvo pa
žeista.

Kanados karo laivyno organai 
praneša, kad netoli Newfound- 
lando nukrito sovietų tolimo 
skridimo karinis lėktuvas, skri
dęs iš Kubos į Sov. S-gą.
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Šiauliai. 1975 rugsėjo 16 Šiau
lių proftechnikinėje mokykloje 
tekintojų grupėje įvyko susirin
kimas, kurio metu norėta visą 
mokinių grupę surašyti į kom
jaunimą. Mokinį išsikviesdavo 
prieš klasę ir klausdavo: “Ar 
pats nestoji į komjaunimą, ar 
tėvai neleidžia?” Nestojančius 
į komjaunimą varė iš klasės ir 
liepė atsivesti tėvus.

Mokinys Urbutis paaiškino, 
kad jis verčiamas nestosiąs į 
komjaunimą:

— Aš prievartai nenusilenk
siu. Nei aš, nei mano tėvai 
nenori, kad aš būčiau komjau
nuolis.

Paklaustas, ar jo tėvai tiki 
ir lanko bažnyčią, mokinys at
sakė:

— Mes visi esame tikintys 
ir lankome bažnyčią.

Iš Urbučio buvo tyčiojamasi. 
Meistrai Gylys ir Milius liepė 
nestojantiems į komjaunimą 
mokiniams stovėti pusę valan
dos pakeltomis rankomis.

— Visi vagys, chuliganai, fa
šistai yra nekomjaunuoliai, — 
šaukė Milius. — Jei užpildy- 
site anketas, nereikės stovėti 
pakeltomis rankomis. O jei ne
pildysite, pašalinsime iš mo
kyklos.

Visą valandą terorizuojami

Britanijos žinių perdavimo 
agentūra BBC uždarė savo sky
rių Indijoj dėl cenzūros varž
tų-

Vietnamas nutarė užmegzti 
dipl. ir ūkinius santykius su 
Tailandu. JAV buvo įspėjusios 
Vietnamą sunormuoti savo san
tykius su Azijos kaimynais, jei 
Vietnamas nori susilaukti iš JAV 
paramos kraštui atstatyti.

Minėdamas savo laimėjimo 
sukaktuves, Vietnamas iškilmin
gai paradavo savo ir iš JAV 
kariuomenės atimtus ginklus ir 
prisipažino karo metu nutiesęs 
aliejaus tiekimo vamzdžių liniją 
iš šiaurės į pietų Vietnamą. 
Amerikos liberalų skelbtas mi
tas, kad JAV kariauja tik prieš 
vietinius pietų Vietnamo sukilė
lius, dėl šito prisipažinimo, nors 
ir per vėlai, susprogo.

Prez. Fordas įspėjo Etiopijos 
vyriausybę, kad dėl jos prieš- 
amerikinės politikos gali būti 
nutraukta jai teikiama karinė ir 
ekonominė pagalba.

Pagal ekonominio bendradar
biavimo organizacijos duomenis 
kiekvienam tūkstančiui gyven
tojų JAV tenka 657 telefonai, 
Švedijoj — 594, Šveicarijoj — 
550, Kanadoj — 528, Britani
joj, Japonijoj ir Australijoj —350, 
o Graikijoj, Italijoj, Prancūzi
joj ir V. Vokietijoj tik 217.

Iranas nuo pr. iki 1980 numato 
pirkti iš JAV ginklų už 50 bil. 
dol. JAV kongresas šituo labai 
nepatenkintas, bet Irano šachas 
tvirtina, kad JAV kitos išeities 
neturi, nes Iranas turi būti pajė
gus atsispirti ne tik prieš Iraką, 
bet ir prieš Sov. S-gą. JAV nu
mato per tą laikotarpį pirkti iš 
Irano aliejaus už 16 bil. dol.

Sovietų Tass pranešė, kad sta
čiatikių patriarchatas išleido N. 
Testamentą ir maldyną, tačiau 
nenurodo, ar tos knygos bus vi
siem prieinamos ir ar jų už
teks.

Valst. sekr. Kissingeris pa
galiau sutiko, kad JAV Indijai 
parduotas sunkusis vanduo galė
jo būti panaudotas plutonijui 
išskirti. Šis metalas yra reika
lingas atominei bombai ga
minti.

Sov. S-goj mokytojos sudaro 
71 proc., bet 72 proc. mokyk
lų direktorių yra vyrai. Moterys 
taip pat sudaro 70 proc. medi
cinos daktarų, bet ligoninių di
rektoriai yra tik vyrai. Komunis
tų partijai priklauso 3.6 mil. 

mokiniai nepasidavė. Nestojan- 
tiems į komjaunimą buvo ski
riami patys sunkiausi darbai. 
Pusė klasės liko nekomjaunuo- 
liais.

- o -
Šiauliai. 1975 lapkričio 27 

Šiaulių J. Janonio vid. mokyk
los direktoriaus pavaduotoja 
Žičkienė, išsikvietusi VHIb kla
sės mokinės Vaitkutės Rimutės 
motiną, klausinėjo, ar dukra Ri
mutė namuose meldžiasi, ar 
eina išpažinties ir pan.

— Koks čia gali būti klau
simas? Aš ir mano dukra esa
me katalikės, todėl ir atliekame 
savo katalikiškas pareigas, — 
atsakė Vaitkienė.

— Jūsų duktė dar ne kom
jaunuolė. Už bažnyčios lankymą 
ją pradės pašiepti mokykloje.

— Mano duktė to nebijo. Dėl 
savo įsitikinimų ji mokės pa
kentėti, nes žino, kad tai gar
binga.

- o -
Šiauliai. 1975 gruodžio 22 mi

rė Šiaulių 9-tos vid. mokyklos 
Vila klasės mokinės tėvelis 
Juozas Vidugeris.

Auklėtoja Elena Baškienė at
nešė su mokiniais vainiką ir 
pasiteiravo, kada bus laidoja
mas, o svarbiausia — ar su 
bažnyčia. Jeigu su bažnyčia, 
tuomet vaikų neleisianti. Prie
šingu atveju dalyvaus visa kla
sė. Laidotuvių išvakarėse auk
lėtoja Baškienė dar kartą atėjo 
pasiteirauti ir, sužinojusi, kad 
laidotuvės vyks su bažnyčia, 
vaikų iš mokyklos neišleido.

- o -
Plateliai. 1975 pradžioje Pla

telių bažnyčios
pradėjo giedoti
rinės mokyklos VII 
mokinė Vida Mikalauskaitė. 
Sužinoję apie tai, Platelių vi
durinės mokyklos direktorius 
Stripinis (jo iniciatyva Plateliuo-

chore 
vidu- 

klasės

Simas Kudirka liepos 14 Maryknoll, N.Y., JAV episkopato suruoštame simpoziume žmogaus 
teisių klausimu kalba apie žmogaus teisių varžymą okupuotoj Lietuvoj. Kudirkos kalbą 
vertė kun. K. Pugevičius. Kairėj dalis prezidiumo.

moterų, bet pagrindines partijos 
pozicijas užima tik vyrai. Įtakin- 
giausiame politiniame biure 
moterų iš viso nėra, o iš 287 
centro komiteto narių tik 8 yra 
moterys. Iš mokslų akademijos 
243 tikrųjų narių tik 3 yra mote
rys ir tik 9 moterys yra narės 
korespondentės. Tik jokios į- 
takos neturinčioj aukščiausioj 
taryboj moterys sudaro 31 proc. 
jos narių.

Pagal JAV vyriausybės duo
menis maistui pirkti mais
to ženklais naudojasi viena šei
ma iš 5 juodųjų šeimų, viena iš 
25 baltųjų šeimų ir viena iš 7 
ispaniškai kalbančių šeimų.

Sovietų Pravda priminė dem. 
partijos kandidatui į prezidentus 
Jimmy Carter, kad jo nusistaty
mas panaudoti prieš Sov. S-gą 
ekonominį spaudimą prieštarau
jąs Helsinkio susitarimam. 

se nugriautos kryžiaus kelių 
koplytėlės) ir mokytojai nutarė 
mergaitę nuo bažnyčios ati
traukti. Klasės auklėtoja Valavi- 
čienė įsakė Mikalauskaitės mo
tinai nebeleisti dukros į bažny
čią. Mikalauskienė paprašė, 
kad auklėtoja į šį reikalą ne
sikištų, nes konstitucija garan
tuoja tikėjimo laisvę.

— Na,, tai veskis kada nors 
'vakare, kad niekas nematytų, 
— mokė Valavičienė.

Mergaitei auklėtoja prie
kaištavo, kad, giedodama chore, 
ji žeminanti tarybinės mokyklos 
vardą.

- O -

Kretinga. 1976 sausio 16 Kre
tingos vid. mokyklos IX klasė
je vyko tėvų susirinkimas. Kla
sės auklėtoja Pempienė barė 
tėvus, kodėl jų vaikai nestoja 
į komjaunimą.

— Mes stengsimės komjau
nuolius išauklėti gerais, pavyz
dingais žmonėmis. Todėl ir jūs, 
tėvai, privalote savo vaikus pa
veikti, kad jie visi būtų kom
jaunuoliais.

— Taip jūs ir padarykite, — 
atsiliepė viena motina. — Iš- 
auklėkite komjaunuolius, kad jie 
būtų pavyzdingi, dori, gražiai 
elgtųsi; gal tada jų pavyzdys 
paveiks ir mūsų vaikus, ir ne
reikės prievartauti — patys stos 
į komjaunimą.

— O jūs savo dukras ar ne- 
verčiate bažnyčioje prie alto
riaus klūpėti? — replikavo auk
lėtoja Pempienė.

— Neverčiu. Mano dukra sa- 
i vo noru lanko bažnyčią ir net 

adoruoja. Todėl ji dora, gražiai 
, elgiasi. To jūs, mokytoja, ne

paneigsite, 
motina. t

- o -
Gargždai. Gargždų 2-osios vi

durinės mokyklos Vile klasės 
auklėtoja Kuneikienė 1975 pa
vasarį klasės susirinkime rinko 
mokinius į ateistinį būrelį. Lan
kančius bažnyčią paprašė atsi
stoti. Pradžioje atsistojo pusė

Baltų biuletenis Argentinoj
Išėjo biuletenio ispanų kalba 

“Noticieros de los Paisęs Bal- 
ticos” birželio numeris. Biule
tenis yra leidžiamas Buenos 
Aires, Argentinoj, bendradar
biaujant tenykščiam lietuviam, 
latviam ir estam. Finansiškai jį 
remia Vlikas.

Biuletenio turinys didžia da
lim skirtas birželio įvykiam. 
Plačiai paminėti prez. Fordo 
ir Kanados parlamento patikri
nimai, kad Baltijos valstybių 
inkorporacija į Sov. Sąjungą ne
pripažįstama. Plačiai aprašomas 
rezistencinis baltų judėjimas, 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika, Aušra ir kiti samiz- 
datai, kaip,pvz., Lietuvoj slapta 
deklaracija Vasario 16-osios pro
ga. Paminėtas ir Sacharovo var
do tribunolas, kur buvo kal
tinama Sov. Sąjunga. (E)

KAIP ATRODO IŠ KITOS PUSĖS
ROMUALDA ŠIDLAUSKIENĖ

Atstovų rūmuose 1976 birže
lio 18 buvo balsuojama, ar JAV 
turėtų ir toliau neribotą laiką 
kontroliuoti Panamos kanalą ir 
kanalo zoną, kaip JAV teritori
ją, ar atiduoti kanalą Panamai.

Čia perduodam keturių ap
linkinių valstijų — New York, 
New Jersey, Connecticut ir 
Pennsylvania — kongresmanų 
balsavimo rezultatus, kurie bu
vo paskelbti THE SPOT- 
LIGHT, 300 Independence 
Avė. S.E., Washington, D.C. No- 
rintiem sužinoti, kaip balsavo 
kitų valstijų kongresmanai dėl 
Panamos, reikia kreiptis į The 
Spotlight arba Congressional 
Record, Washington, D.C.

NEW YORK
Prieš atidavimą: Ambro, Biag- 

gi, Delaney, Fish Jr., Gilman, 
Kemp, Murphy, McEwen, 
Mitchell, Stratton, Walsh, Ze- 
feretti. Lent, Wolff,

Už atidavimą: Abzug, Addab- 
bo, Badillo, Bingham, Conable, 
Downey, Holtzman, Hanley, 
Horton, Koch, McHugh, Nowak, 
Ottinger, Pike Pattison, Rosen- 
thal, Rangel, Scheuer, Solarz, 
Wydler.

Nebalsavo: Chisholm,
Falce, Peyser, Richmond.

NEW JERSEY
Prieš atidavimą: Hughes, 

Minish, Roe.
Už atidavimą: Fenvvick, Flo- 

rio, Forsythe, Howard, Maguire, 
Meyner, Patten, Rodino, 
Thompson.

Nebalsavo: Daniels, Helstos- 
ki, Rinaldo.

CONNECTICUT
Prieš atidavimą: Sarasin.

La

klasės. Auklėtoja, piktai nužvel
gusi mokinius, viešai lankan
čius bažnyčią, kreipėsi į neat
sistojusius. Kai tik auklėtoja pa
minėdavo kurio nors mokinio 
pavardę ir norėdavo įrašyti į 
ateistinį būrelį, mokinys atsi
stojęs pasakydavo: “Aš einu į

ramiai atsakė bažnyčią, į ateistus netinku”.
Pagaliau visa klasė, kurioje bu
vo 32 
reiškė, 
čią ir 
šysią.
ir pradėjo visus 
šiai auklėtoja Kuneikienė pasi
rinko keturis mokinius ir prie
varta įrašė į ateistų būrelį.

mokiniai, 
kad visi 

į ateistų 
Mokytoja

vieningai pa
einą į 
būrelį
labai
barti.

bažny- 
nesira- 
supyko 
Galiau-

MIRĖ DR. P. KARVELIS
Dr. Petras Karvelis, ekono

mistas ir visuomenininkas, rug
piūčio 10 mirė Baden Badene, 
V. Vokietijoj.

Velionis buvo gimęs 1897 Ši
lavoto apylinkėj, Marijampolės 
apskr. Mokėsi Marijampolėj, Va- 
roneže, Petrapily, Miunchene, 
Berlyne, Breslave.

1917 buvo išrinktas į Lietuvių 
seimą Petrapily. Buvo krikš
čionių demokratų generaliniu 
sekretorium ir pirmininku, sei
mo nariu, mokesčių departa
mento direktorium, Žemės ban
ko valdytoju, dviem atvejais fi
nansų ministeriu.

Dr. P. Karvelis įsteigė Ryto 
dienraštį, rašė politinėm ir eko
nominėm temom. Išeivijoj dir
bo Vlike, buvo politinės komi
sijos pirmininku, Tautos fondo 
ir Baltijos tarybos nariu.

Už atidavimą: Cotter, Giaimo, 
McKinney, Moffet. )

Nebalsavo: Dodd. 
PENNSYLVANIA 

Prieš atidayimą: Dent, Floid, 
Gaydos, Goodling, John- * 
son, Murtha, Schultze, Schus- 
ter, Vigorito, Yatron.

Už atidavimą: Biester, Cough- 
lin, Edgar, Eilberg, .Heinz, Mc 
Dade, Moorehead, Morgan, 
Myers, Nix, Rooney, Scheebeli.

Nebalsavo: Eshleman, Green.
Pažiūrėkit patys, kaip jūsų 

kongresmanas balsavo — UŽ 
atidavimą strateginės Amerikos 
teritorijos valstybei, kuriai va
dovauja Castro šalininkas, ar 
PRIEŠ. Neužtenka, kad kuris 
nors kongresmanas sykį metuo
se pasirodo mūsų tarpe, paspau
džia ranką ir nusišypso. Žiū
rėkim, ką jis daro, ne ką kal
ba! Neklausykim, ką kiti siūlo 
ar remia. Spręskim patys iš 
kongresmano darbų, ar jį per
rinkti, ar, laikui atėjus, kitą jo 
vieton statyti. Nepamirškim, kad 
toks kongresmanas, kuris savo 
žemę tokiais gabalais dalina sa
vo priešam, niekados nepasirū
pins, kad mūsų žemė būtų iš
laisvinta iš komunistinio jungo.

REZOLIUCIJOS
Šiuo metu kongrese turim 

porą mum svarbių rezoliucijų.
House Res. 639 ir SHR 118
Kongresmanas John H. Buch- 

anan Jr. (R. - Ala.) atstovų rū
muose pasiūlė rezoliuciją (HR 
639) daryti spaudimą Rusijai, 
kad paleistų Georgi Vins (bap
tistą) iš Sibiro. Jis buvo nu
teistas penkeriem metam už re
ligiją. Šią Buchanan rezoliuciją 
remia abiejų partijų vadovai.

Kadangi Sovietų Sąjunga pa
vadino nelegaliu krikščionišką 
baptistų sąjūdį Rusijoj, Res. 639 
reikalauja paleisti iš Sibiro Vins 
ir leisti jam ir visiem kitiem 
krikščioniam nevaržomai prakti
kuoti jų pasirinktą religiją. Tai 
Sovietų Sąjunga žada savo kons
titucijoj. To taip pat siekia Jung
tinių Tautų susitarimas dėl ci
vilinių ir politinių teisių, kurį 
Sov. Sąjunga ratifikavo.

Tos pačios rezoliucijos (SHR 
118) rėmėjais senate yra, tikė
kit manim, H. Jackson (D. — 
Wash.), H. Hūmphrey (D. - 
Minn.), C.P. Case (R. - N.J.) 
ir T. Stevens (R. - Alaska). Šen. 
Jackson pareiškė, kad reikia pa
rodyti Sov. Sąjungai, jog tikra 
detente reikalauja daugiau res- 
pekto fundamentalinėm žmonių 
teisėm.

Abi rezoliucijos reikalauja re
liginės laisvės ne vien baptis
tam, bet ir visiem Rusijos krikš
čioniam.

S-3524 — Freedom of 
Emigration Act 

Emigracinės Laisvės Aktas, 
kurio autorius — šen. Carl T. 
Curtis (R.- Neb.), papildytų 
1974 Prekybos Aktą: “ ... su 
tomis valstybėmis, kurios ne
duoda teisės savo piliečiam ap
silankyti ar emigruoti pas savo 
gimines Jungtinėse Valstybėse 
(vyram-žmonom, tėvam-vaikam, 
broliam-seserim), nesileisti į jp- 
kias prekybos sutartis, neduoti 
kredito ar jokių prekybinių ga
rantijų . . .”

Argi bepasitaikys geresnė pro
ga priversti badaujančią Rusiją- 
kilstelėti geležinę uždangą — 
nors laikinai?

- o -
Abi šios rezoliucijos tiesiogiai 

liečia mūsų tautiečius: viena —, ‘ 
religinę laisvę, antra — teisę 
emigruoti į Ameriką.

MIRĖ SOL. J. MAŽEIKA
Lietuvos operos solistas Juo

zas Mažeika liepos 31 mirė Vil
niuj.

Velionis buvo gimęs 1907 Pa
gramanty, Tauragės apskr. 1927 
pradėjo dainuoti operos chore, o 
nuo 1930 kaip solistas. Pirmas jo 
pasirodymas buvo “Fauste”. 
Turėjo gražų lyrinio baritono 
tembrą ir scenai dėkingą iš
vaizdą.

1937 Vienoj pirmas iš lietu
vių laimėjo tarptautinį jaunųjų 
dainininkų konkursą. Yra gastro
liavęs užsieniuose ir muzikos 
kritikų buvo gerai vertinamas. 
Nuo 1958 buvo pensijoj.
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VIDURIO ATLANTO APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Paskutinis apskrities suva
žiavimas prieš metinį vyčių sei
mą įvyko gegužės 23 Švč. Tre
jybės parapijos salėj, Nevvark, 
N.J. Dalyvavo 28 atstovai iš še
šių kuopų ir apskrities valdy
bos nariai.

Tai buvo paskutinis a.a. kun. 
J. Barkaus dalyvavimas visuo
menėj, nes jis staiga mirė ne
trukus po suvažiavimo. Velionis 
suvažiavimą atidarė malda ir ak
tyviai dalyvavo suvažiavimo 
darbuose.

Suvažiavimo dalyvius pasvei
kino Nevvarko 29-os kuopos 
pirm. K. Šipaila, pirmininkavo 
apskrities pirm. Larry Janonis. 
Jis pranešė, kad į apskrities laiš
ką sovietų išnaudojimo mirusių 
išeivių lietuvių palikimų šei
mom okup. Lietuvoj klausimu, 
gautas iš JAV Valstybės depar
tamento atsakymas, kad ten 
žmonės palikimą gauna kuponų 
vertybėse. Atsakymo kopijos 
bus pasiųstos veiksniam.

L. Janonis, apskrities II-sis 
vicepirmininkas, pranešė apie 
atnaujintą organizacinį judėjimą 
Scranton Pa. kuopoj, kurioj porą 
metų buvo sunkumų.

Mary Kulis, apskrities narių 
ryšių sekretorė .pranešė, kad 
Bayonne, N.J., kuopoj žymiai 
pakilo narių skaičius. Iki šiol 
buvo 5 nariai, dabar — 22.

Informacijos komisijos pirmi
ninkas E d. Baranauskas pra
nešė apie sėkmingą pasikalbėji
mą radijo programose, tuo iš
keliant lietuvius ir Lietuvos var
dą.

Kultūrinių reikalų komisijos 
pirmininkė Helen Shields pa
stebėjo, kad naujoji Washing- 
tono, D.C., kuopa 142 tyrinėja 
miesto bibliotekas. Ten, kur

63-SIS 
VYČIŲ 
SEIMAS

Šiais metais vyčių seimas 
vyksta Stouffers Dayton Plaza 
viešbuty, Dayton, Ohio. Rengia 
Dayton vyčių 96 kuopa.

Seimas prasideda trečiadienį, 
rugpiūčio 25, vakare. Visi kartu 
lankys Daytono teatrą, po to 
— vakarienė. Rugpiūčio 26 ryte 
bus centro valdybos posėdis, po 
pietų pirmasis seimo posėdis. 
Vakare bus “pionierių” vakaras 
Eintracht parke, kur bus prisi
minta Bicentennial sukaktis.
Penktadienį vyks seimo posė

džiai ir bus aukojamos mišios; 
vakare kultūrinis vakaras Day
tono lietuviųklube. Programos 
metu šoks Daytono “Vėjelių” 
šokių grupė. Šeštadienį vėl sei
mo posėdžiai ir mišios, vakare 
seimo banketas viešbuty, sek
madienį seimas uždaromas mi
šiomis Šv. Kryžiaus bažnyčioj ir 
atsisveikinimo vaišėmis.

Junjoram vyčiam rengiama 
dar platesnė programa. Trečia
dienį — susipažinimo vakaras 
Ada Sinkwitz namuose. Ketvir
tadienį junjorai aplankys žymes
nes Daytono vietoves ir nemo
kamai gaus MacDonaldo resto
rane pietus. Penktadienį bus 
lankomas aviacijos muziejus, po 
to. pi’ kas. Šeštadienio rytą 
vyks specialus junjorų seimo 
posėdis, tada bus įdomus susiti
kimas su kitais junjorais vyčiais 
iš visos Amerikos.

Visi vyčiąi yra gavę birželio 
Vyties žurnalą. Jame yra anketa, 
kurią visi prašomi užpildyti.

nėra ar trūksta knygų apie Lie
tuvą, stengiasi užpildyti spragas. 
Centro valdyba skiria 100 dol. 
kuopom ar apskritim, kurios 
galėtų pasinaudoti šia proga ir 
įteiktų bibliotekom reikiamas 
knygas. Šią programą tvarko 
centro valdybos kultūrinių rei
kalų komisijos pirm. Aldona 
Ryan. Helen Kulber pažymėjo, 
kad apskrities Lietuvos reikalų 
komisija apsiėmė parūpinti to
kias knygas bibliotekom. Taip 
pat ši komisija rūpinasi medžia
ga Bicentennial parodai Rocke- 
feller centre ir Birželio trėmi
mo minėjimu prie lietuviško 
kryžiaus Flushing parke. Anne 
Klem, margučių meistrė iš Kear
ny, N.J., dalyvavo Bay Ridge, 
Brooklyn, Arts Festivaly su savo 
margučių eksponatais parodėlėj. 
H. Kulber pranešė, kad Batunas 
pirmą kartą yra gavęs oficialų 
Jungtinių Tautų atsakymą į Ba- 
tuno pareiškimą SO 215-1 prieš 
Sovietų Sąjungą. Tai pirmas ofi
cialus Jungtinių Tautų pripaži
nimas baltų laisvinimo veikloj 
prieš vieną iš jų (JT) narių — 
Sovietų Sąjungą. Diskusijose 
paaiškėjo, kad Pennsylvanijos 
grupė lietuvių, vadovaujant 
Shenandoah Šv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. Neverauskui, ruo
šiasi išleisti knygą apie Tadą 
Kosciušką. Knygoj būtų įro
dyta, kad jis buvo lietuvis.

Juozas Boley rūpinasi “Vy
ties” žurnalo įrišimu į knygas, 
kurios bus laikomos Kultūros 
Židinio (Brooklyne) bibliotekoj, 
kad būtų visuomenei prieinama 
istorinė medžiaga apie Lietuvos 
vyčius. Dešimties metų komp
lektai jau yra bibliotekoj; greit 
bus įrišti likusiųjų metų “Vy
ties” komplektai.

Helen Shields pranešė apie 
lietuvių dalyvavimą Eucharisti
niame Kongrese Philadelphijoj 
ir apie vyčių organizuojamą eks
kursiją iš New Yorko.

Apskritis paskyrė auką Atsi
mainymo (Maspeth) ir Aušros 
Vartų (New York) lietuvių para
pijom, kurių patalpose apskritis 
dažnai suvažiuoja bei susirenka. 
Tuo pat nustatyta nauja tvarka: 
norį gauti iš apskrities valdybos 
aukų, turi įteikti prašymą valdy
bos protokolų sekretorei (šiuo 
metu Jeanne Janonis) 30 dienų 
prieš apskrities suvažiavimą. 
Valdyba pristato suvažiavimui 
prašymą su rekomendacijomis.

Apskritis apsiėmė platinti 
knygą “40 Years of Darkness”, 
norėdami supažindinti ameri
kiečių visuomenę su Lietuvos ir 
lietuvių kančiomis. Į vyčių sei
mą Dayton, Ohio, išrinkti ap
skrities atstovai: Mary Kulis ir 
Vytautas Radzivanas.

LB VIH-sios tarybos rinki
muose iš New Yorko išrinktas 
Petras Sandanavičius, vyčių 41- 
os kuopos vicepirmininkas. Ap
skritis pareiškė užuojautą Mary 
York, kurios motina neseniai 
mirė.

Kuopų atstovam pranešus 
apie savo veiklą, suvažiavimas 
uždarytas vyčių himnu.

PAGERBTAS KUN. 
JUTKEVIČIUS
Birželio 27 Lietuvos vyčių 

41 kuopa ir nemažas skaičius 
Apreiškimo parapiečių dalyvavo 
mišiose kun. Jono Jutkevičiaus 
mirties penkerių metų sukakties 
proga. Mišias aukojo ir turiningą 
kalbą apie velionies darbus ir 
siekius vyčių organizacijoj pasa
kė kun. Stasys Raila.

60 žmonių su viršum susirin
ko mažojoj parapijos salėj. Ten 
buvo pavaišinti kuopos parengta 
kavute su pyragais. Prieš progra
mą susirinkę apžiūrėjo iškabin
tas laikraščių iškarpas, fotografi
jų bei įvairių laiškų kopijas, ku
rios parodė kun. Jutkevičiaus 
pastangas organizacijos bei Lie
tuvos reikalus išjudinti. Laiškų 
grupėj buvo nuorašai JAV Kong
resui, prezidentam, vyčiam, 
mūsų veiksniam. Parodėlę ir di
džiulę velionio nuotrauką parū
pino akt. Juozas Boley-Bulevi- 
čius; jis taip pat surengė minė
jimo programą, papasakojo apie 
šio tauraus vyčio darbus ir nuo
pelnus. Paįvairino garsinėmis

juostelėmis, įkalbėtomis velio
nio vyčių seimuose 1953 ir 1968.

Jau nuo 1930, dar būdamas 
gimnazistu VVestfield, Mass., J. 
Jutkevičius pasižymėjo veiklu
mu vyčiuose. Savo gyvenime jis 
dirbo daugely parapijų, vis gi
liau įsileisdamas į lietuviškus 
reikalus, skaudžiai išgyvenda
mas okupaciją Lietuvos, kurios 
pats niekad nebuvo matęs. Ame
rikos lietuviam, ypač Lietuvos 
vyčiam, kun. Jonas buvo drąsos 
ir pasididžiavimo švyturys tam
siomis valandomis.

Po to kalbėjo Vyčių centro 
valdybos pirm. Anthony Miner, 
daug dirbęs su kun. Jutkevi- 
čium vyčių ir Lietuvos reikaluo
se. Simas Kudirka kalbėjo aiš
kiai pasisakydamas, kaip ir ve
lionis, uždegdamas visų susirin
kusiųjų tautinius jausmus. He
len Kulber prašė neužmiršti 
dalyvauti artėjančioj Pavergtų 
Tautų savaitėj.

Minėjimas baigtas malda už 
vytės Jeanne Janonis nesenai 
mirusią motiną ir Lietuvos 
himnu.

PGS

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON
Nuo pat įsisteigimo 1913, Lie

tuvos vyčių organizacija duoda 
savo nariams progą susipažinti 
su savo lietuviška praeitimi, 
bręsti ir augti tos praeities į- 
prasminime šiandieniniame 
gyvenime ir surasti tą lietuviš
kos kultūros palikimą, kuris tei
sėtai priklauso visiem lietu-

BAISUSIS 
BIRŽELIS

Lietuviai iš vakarinės Mas- 
saclmsets valstijos susirinko 
Westfield, Mass.,.Šv. Kazimiero 
parapijoj birželio 13 į Lietuvos 
Vyčių 30-sios kuopos rengiamą, 
minėjimą. Po iškilmingų mišių, 
bažnyčios varpai skambėjo 
kiekvieną valandą ištisą dieną, 
tuo primindami visiem apie So

vietų įvykdytas lietuvių ir kitų 
baltų deportacijas.

Hitlerio budelių Auschwitz 
ir kitų vietovių žudynės lieka 
tik liūdnas ir baisus prisimini
mas. Po Nuerembergo teismo 
visiem atrodė, kad taika ir lais
vė viešpataus pasaulyje. Dar 
teismo metu už geležinės už
dangos girdėjosi lietuvių kan
čios ir verksmai nuo raudonų
jų okupantų teroro, vykdomo vi
same krašte. Kodėl buvo leista 
trečdalį lietuvių tautos ištrem
ti? Kodėl šiuo metu tai tautai 
gręsia išnykimas?

Amerikos demokratiniai prin
cipai buvo visai panašūs Vytau
to Didžiojo Lietuvoj priimtiem 
nuostatam: buvo lygiai skaito
masi su visais kitų tautybių 
žmonėmis, katalikais ar kitų pa
žiūrų žmonėmis, visiem buvo 
leidžiama laisva prekyba, kul
tūra, tikybos laisvė, valstybės 
valdymosi forma — parlamenta
rinė tvarka.

Turime didvyrių Amerikos 
istorijoj, kilusių iš Lietuvos. Jau 
Vytauto laikais didvyrių vardai 
buvo žinomi kituose kraštuose. 
Lietuvoj gimęs Tadas Kosčiuška 
buvo pasekėjas tos laisvės sąvo
kos, kuria tautos rėmėsi jau tuo 
laiku. Tadas Kosčiuška dėjo pa
stangas ne tik savame krašte, bet 
ir Naujame Pasauly. Po sėkmin
gos kovos JAV kuriant JAV ne
priklausomybę, grįžęs Lietuvon 
davė laisvę savo dvaro bau
džiauninkam, pats įsijungė į lie
tuvių ir lenkų sukilimą prieš 
rusų okupaciją.

Margaret Picard

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir oaorastus. 
Pilnas patarnavimasjdėdahr’naujaš daFišrAptarnaujam 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 investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

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

yiam. Šiandien, vyčių 63-uose 
metuose, atsiranda Lietuvos 
dukros ir sūnūs, gimę ir augę 
JAV, kurie ieško progos daugiau 
sužinoti apie savo lietuvišką kil
mę. Tuo paskatinti, grupė lietu
vių, padedant vyčių centro val
dybos vicepirmininkam Marian 
ir Philip Skabeikiam iš New 
Yorko, susiorganizavo į vyčių 
kuopą Washington, D.C. Įsistei
gimo data oficialiai laikoma 
1975 lapkričio 22. 142-ji vyčių 
kuopa apima Washingtono, 
D.C., Maryland ir Virginia apy
linkes.

Naujoji kuopa giliai įsisąmo
nino vyčių tikslą ir siekimus: 
katalikiško tikėjimo puoselėji
mas, gilesnis supratimas Kris
taus mokslo ir tvirtesnis dalyva
vimas maldos apaštalavime. 
Naujoji kuopa kovo 6 dalyvavo 
mišiose Šiluvos Marijos koply
čioj, Nekalto Prasidėjimo šven
tovėj. Mišias aukojo dr. kun. 
Tomas Žiūraitis. Šv. Kazimiero 
minėjimą ir programą koordi
navo Bertha Stann.

Kuopa ieško žmonių, kurie pa
dėtų surengti lietuvių kalbos pa
mokas nemokantiem, renka lie
tuviškas knygas ir plokšteles, 
kad galėtų įteikti universitetui 
ir viešiem knygynam.

Kuopos susirinkimai vyksta 
kiekvieną mėnesį Šv. Mato ka
tedroj, 1725 Rhode Island Avė., 
N.W., konferencijos kambary. 
Valdybą sudaro Eva M. Migonis
— pirmininkė, Joseph Simanis
— vicepirm., Frances Gedra, 
sekretorė. Norį susisiekti su 
kuopa prašomi skambinti (202) 
298-6605, arba rašyti: Knights 
Lithuania, Council 142, Suite 
310, 1750 Pennsylvania Avė. 
N.W., VVashington D.C. 20006.

Dayton, Ohio
Daytono 96-ji kuopa smarkiai 

ruošiasi ateinančiam vyčių sei
mui. Kuopa kiekvieną mėnesį 
ką nors surengia. Buvo sureng
ta lietuviška paroda Daytono 
universiteto bibliotekoj, vėliau 
Daytono miesto bibliotekose. 
Šv. Kazimiero minėjimas vyko 

-kovo 6-7. Šeštadienį priėmimas 
ir vaišės įvyko Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj. Kalbėtojai buvo dr. 
Jokūbas ir Loreta Stukai, J. Stu
kas mišių metu tarė žodį apie 
šv. Kazimierą ir jo gyvenimą. 
Kuopos junjorai papuošė šv. Ka
zimiero altorių gėlėmis ir atliko 
programą pusryčių metu. 21 
vyčiui buvo suteikti I-as ir II-as 
laipsnis.

Kuopa, susirinkus centro val
dybai posėdžio, darbo sesijas 
paįvairino pramogomis; sėkmin
gai suruošė pyragų pardavimą 
Verbų sekmadienį, Velykų rytą 
margučių ritinėjimą vaikam, ve
lykinius pusryčius parapiečiam. 
Naudodamiesi centro valdybos 
skirtomis lėšomis, Daytono 
vyčiai dovanojo šešias knygas 
apie Lietuvą Daytono bibliote-

(nukelta į 3 psl.)

juietuvos vyčių 142 kuopos 
Washingtone, D.C., pirmi
ninkė Eva M. Migonis. Kuo
pa yra pati jauniausia.

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y.- 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!TIJ — , — - -
DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wlnes & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

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

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

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

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė.,' Brooklyn, 
N.Y.11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

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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LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA

Pašnekesys tarp savųjų
Prašyt, sako, visada galima, 

nors prašymas gali būti ir ne
patenkintas, jeigu nėra parem
tas kokiu pažadu ar atsiteisimu. 
Pavyzdžiui, toks prašymas gali 
būti laikraščio redakcijos. Ji 
gauna korespondencijų ir 
straipsnių iš malonės. Tai ko
kie čia gali būti prašymai? Vis 
dėlto atsiranda prašymų, net 
dažnai kartojamų, bet vis neiš
klausomų. Norisi čia kai kuriuos 
vėl priminti.

- o -
Korespondentai prašomi nera

šyti taip suglaustai, kad nė uo
das negalėtų nosies įkišti. Jei 
kas mano, kad taip tobulai ir 
netaisytinai rašė, kad nė kab
lelio nereikia pridėti, tai ne
žino, kad redakcijai tenka daug 
ką perrašyti. Kodėl? Rinkėjam 
sumirga akyse ir susilieja tos 
suspaustos eilutės, suslėgtos it 
sūris: renkant nejučiomis eilu
tės peršokamos. Gali taip atsi
tikti, kad prasmė lieka, bet jau 
kita. Korektorius viso skaitinio 
su tekstu nelygina — tai už
imtų labai daug laiko. Jis pa
stebi tik tokius praleidimus, kur 
jau nėra nuoseklumo ir logi
kos. O jeigu tokia yra? Pavyz
džiui, nuo pagrindinio kalbėto
jo pavardės peršoko prie po
būvio vadovo pavardės, surink
damas vieno pavardę, o kito — 
prakalbą. Skaitant surinktą teks
tą, atrodo viskas tvarkoj. At
spausdinus ateina barimas ir 
atitaisymas, kurių lengvai buvo 
galima išvengti, jei eilutės ne
būtų buvę sulietos rankraštyje. 
Taigi, nereikia gailėti tarp ei
lučių šviesos ir reikia pasigai
lėti redaktorių, rinkėjų ir korek
torių. Jie taip pat žmonės.

- o -
Lietuvių kalba prašosi dau

giau pagarbos. Negalime jos da
ryti kitokios, negu ji yra. Pa
vyzdžiui, jei gamtos nuskriaus
tieji neištaria kai kurių pučia
mųjų priebalsių (č, š, ž), tai 
nereiškia, kad būtų galima be 
jų ir apsieiti, o taip pat be 
ilgųjų ir nosinių balsių. Lietu

vių kalbos rašyba reikalauja tam 
tikrų ženklų — stogelių, brūkš
nelių, uodegėlių. Kas rašo ki
toniškai, lietuvių kalbą darko. 
Kalta nelietuviško raidyno ma
šinėlė? Visai ne. Ženklus ga
lima sudėti ranka. Kam tai sun
ku, tai arba nemoka lietuviškai 
rašyti arba to nepaiso. Redak
cijos dar apsunkinamos nerei
kalingu triūsu: atidžiai skaityk 
ir dėliok tuos ženklelius net 
tokiem raštam, kuriais garsina
mas savos organizacijos reikalas.

Arba kitas bando vienu šūviu 
keturis zuikius nušauti. Sukrau
na eilę popierių, į tarpus įkiš
damas nudėvėtą anglinį popie
rių ir rašo. Po to siunčiamas 
keliom redakcijom tas pats pa- 
sigarsinimas. Laiminga dar ta 
redakcija, kuri gavo pirmesnius 
egzempliorius. Bet jei pakliuvo 
ketvirtas ar penktas, tai ir spė
liok, kas čia norėta pasakyti. 
Tokius raštus reikėtųz be ato
dairos išmesti į šiukšlių dėžę. 
Tikras daiktas, kad svetimiem 
taip nerašoma dėl pagarbos. Ar 
mažiau tos pagarbos verta savo 
kalba ir savo spauda?

- o -
Poleminiai raštai dažnai su

kelia kartumo, o redakcijom pri
daro nemalonumų. Negalima be 
to apsieiti, kai nuomonės skir
tingos. Tačiau vienas dalykas 
yra savo nuomonę išreikšti kul
tūringai, taktiškai bei manda
giai ir po ja padėti savo vardą. 
Visai kitas dalykas pulti šiurkš
čiai, piktai, užgauliai ir padėti 
tik inicialus ar slapyvardį. Sla
pyvardžiai naudotini tik bendro 
pobūdžio straipsniam ir bele
tristikai. Tad nereikia rūstau
ti, jei redakcija slapukų raštų 
nededa. Nededa kartais ir pasi
rašytų. Sakytume, varžoma lais
vė savo nuomonę pareikšti? 
Visai ne. Net ir kalbėdamas 
žmogus neturi tokios laisvės, 
kad galėtų sakyti, kas tik lie
žuvyje niežti. Spaudai yra sta
tomi dar didesni reikalavimai: 
parašytas žodis turi būti gerai 
apdairus ir saikus.

Kvietimas ALTos valdybai 
santykių išlyginimo reikalu 
Lietuvių Bendruomenės kraš

to valdyba liepos 19 pasiuntė 
ALTos valdybai į Chicagą laiš
ką, kuriame rašoma:

“1973 ir 1974 metais krei
pėmės į Jus raštu, kviesdami 
pasitarimui, kad santykiai tarp 
ALTos ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės būtų jei ne visiškai 
išlyginti, tai bent sušvelninti. 
Deja, abu kartus mūsų kvieti
mą atmetėte. Nors ir galime 
vieni su kitais nesikalbėdami 
dirbti, bet mūsų nesutarimai 
yra įnešę tikrai nemaža kartė
lio į visuomenę, gi visiškas 
santykių nepalaikymas atmeta 
galimybę bet kokiam darbų de
rinimui. Pvz.: esame užplana
vę eilę leidinių anglų kalba, 
ir būtų nepateisinamas lėšų ir 
pastangų eikvojimas, jei ir Jūs, 
nežinodami, panašius leidinius 
ruoštumėte. Tiesa, kad, Jums 
remiant šio krašto vyriausybę 
Helsinkio konferencijos reika
lu, išryškėjo labiau, nei kada 
praeity, skirtumai tarp ALTos 
ir Lietuvių Bendruomenės, bet 
šiandieną stovime neabejotinų 
pasikeitimų JAV administracijo
je išvakarėse, kurie pareikalaus 
ir mūsų veiklos pasikeitimų. 
Šių faktų akivaizdoje kviečiame 
Jus pasitarimui su LB krašto 
valdyba”.

Laiško pabaigoj pasitarimui 
siūloma 1974 metų kvietime 
pasiūlytoji darbotvarkė: 1) ryši
ninkų paskyrimas ALTos ir LB 
veiklos derinimui ir informaci
jos pasikeitimui; 2) jungtinių 
ALTos ir LB delegacijų sudary
mas lankant Baltuosius Rūmus 
ir valstybės departamentą; 3) 
laisvo apsisprendimo teisės au
kotojui suteikimas ALTos ruo
šiamuose Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimuose;
4) jungtinio fondo įsteigimas 
ALTos, LB ir VLIKo darbų fi

nansavimui. Taip pat tolimes
niam ALTos ir LB susijungi
mui siūlomas studijuoti dr. A. 
Butkaus spaudoj skelbtas pro
jektas.

Raštas iš JAV misijos prie 
Jungtinių Tautų

Krašto valdyba liepos 5 gavo 
iš JAV misijos prie Jungtinių 
Tautų raštą, kuriame ambasa
dorius Scranton dėkoja LB k.v. 
pirmininkui Juozui Gailai ir val
dybos nariam už birželio 8 vi
zitą ir paliečia kai kuriuos LB 
memorandume iškeltus klausi
mus. Tarp kitko rašoma: “Mes 
su įvertinimu priėmėm dėmesin 
Jūsų rekomendacijas, raginan
čias energingiau remti Jūsų or
ganizacijos interesus. Kaip mes 
mūsų pasikalbėjime Jum tvirti - 
nom, didžiausias JAV rūpestis 
ir yra siekti, kad Jungtinėse Tau
tose žmogaus teisių reikalais 
būtų vienodai rūpinamasi, nes 
žmogaus teisių klausimas yra 
vienas iš svarbiausių”.

LB delegacija lankymosi metu 
tarp kitų klausimų ypatingai 
reiškė susirūpinimą, kad Jung
tinėse Tautose, nors daug kal
bama apie žmogaus teises, bet 
visiškai neminimi Sovietų prasi
žengimai žmoniškumui. Paga
liau ir Amerikos delegacija 
Jungtinėse Tautose teprimena 
tik vienos tautybės persekioja
muosius ir nekelia Sovietų pra
sižengimų žmoniškumui ir tarp
tautinei teisei, kurie vykdomi 
okupuotose Baltijos valstybėse.

LB atstovai Baltųjų Rūmų 
konferencijose

Pastaraisiais mėnesiais Wash- 
ingtone, Baltuosiuose Rūmuose, 
buvo dažnai šaukiamos tautinių 
grupių konferencijos įvairiais 
jas liečiančiais reikalais. Šias 
konferencijas šaukia prezidento 
patarėjas tautybių reikalam 
Myron B. Kuropas, gi paskaiti- 
ninkais-pranešėjais dalyvauja

Philadelphijos lietuvių veikėjai, susitikę su buvusiu JAV 
ambasadoriumi prie JT Daniel P. Moynihan. Iš k. LB krašto 
vicepirm. Balys Raugas, LB Visuomeninių Reikalų Tarybos 
pirm. Algimantas Gečys, LB Krašto valdybos pirm. Juozas 
Gaila, Rima Mironienė, D.P. Moynihan, Kęstutis Pliuško- 
nis ir Vytautas Radikas. Demokratam laimėjus rinkimus, 
Moynihan būtų valstybės sekretorius. Nuotr. K. Čikoto

aukšto rango administracijos pa
reigūnai, atitinkamų sričių spe
cialistai. Visose šiose konferen
cijose dalyvauti kviečiami ir LB 
krašto valdybos vicepirmininkai
— Alg. Gečys, Rimas Česonis 
ir Aušra Zerr-Mačiulaitytė.

Krašto valdybos nariai ne vi
sada į tas konferencijas gali 
nuvykti; be to, ir nėra kai ku
rių specifinių sričių žinovai; 
todėl jie dažnai rekomenduoja 
kvalifikuotus lietuvius atstovus
— profesorius, spaudos žmones, 
pedagogus.

Konferencijos įvyko š.m. ge
gužės 5 ir 18, birželio 1 ir 
14. Svarstomos temos buvo: 
Tautybės ir jų kolonijų atnauji
nimas, Etniškumas ir švietimas, 
Tautybės 1980 metų JAV gy
ventojų surašyme. Etniškumas 
ir psichinė sveikata.
Krašto valdybos narių kelionės

K.v. pirm. J. Gaila gegužės 
11 lankėsi Amerikos Balse 
Washingtone, kursu R. Saka- 
dolskiu įrašė pasikalbėjimą, lie
čiantį LB tarybos rinkimus, atei
nančią sesiją, Eucharistinį kong
resą, tautinių šokių šventę ir 
LB pastangas laisvinimo srity. 
Šiomis dienomis iš okup. Lie
tuvos gautomis žiniomis, šis pa
sikalbėjimas ten buvo girdimas.

Birželio 9 J. Gaila, R. Če
sonis, A. Gečys, A. Zerr ir D. Ke- 
zienė turėjo pasitarimą New 
Yorke su VLIKo valdybos na
riais dr. B. Nemicku, B. Bieliu- 
ku, su BATUNo pirm. K. Miklu 
ir Laisvės Radijo darbuotojais 
M. Jurašiene ir A. Landsbergiu.

Liepos 5 PLB pirm. Br. Nai
nys ir k.v. pirm. J. Gaila da
lyvavo garbės svečiais pasaulio 
estų kongreso — Esto '76 iš
kilmingame atidaryme Baltimo- 
rėj. Ta proga susitiko su dide
liu lietuvių draugu estu prof. 
A. Rannit, o vėliau turėjo pa
sitarimą su LB Baltimorės apyl. 
pirm. J. Sirgalių ir vicepirm. 
V. Eringiu.

Liepos 11 pirm. J. Gaila Ne
ringoj, Vermont, buvo susitikęs 
su LB Hartfordo apyl. pirm. 
S. Zabuliu, LB tarybos nariu 
A. Dziku ir kitais LB veikė
jais; liepos 20 vicepirm. R. Če
sonis Baltimorėj tarėsi su iš Flo
ridos atvykusiu LB Palm Beach 
County apyl. pirm. J. Jakubaus
ku; liepos 24 Putname, Conn., 
vicepirm. A. Gečys susitiko su 
LB Bostono apyl. pirm. A. Mat- 
joška, LB tarybos nariu V. Vait
kum, gi liepos 28 Detroite ta
rėsi su LB tarybos prezidiumo 
nariais. Liepos 31 į Philadel- 
phiją atvyko LB Floridos apy
gardos pirm. K. Gimžauskas da
lyvauti Eucharistiniame kongre
se ir aptarti bendruomeninių 
reikalų su krašto valdyba.

j. g-

MIDDLEBURY, CONN.
Graži Ratelio gegužinė

Viena Connecticut lietuvių 
tautinių šokių grupė yra susi
organizavus Waterbury ir pasi
vadinus Rateliu. Jau antri me
tai ji intensyviai ruošiasi V- 
ajai šokių šventei Chicagoj. Gru
pėj yra jaunimo ne tik iš Water- 
burio, bet ir iš apylinkių: ke
turi Budriai iš Bethel, Viktutė 
Kronkaitytė iš New Haven, kiti 
iš arčiau.

Suorganizuoti jaunimą iš skir
tingų vietovių į vieną grupę 
nėra lengva. Čia ponia A. Bu
lotienė parodė savo ypatingus 
sugebėjimus. Daug reiškia ir tė
vų parama.

Ratelis jau puikiai susišokęs 
ir dažnai kviečiamas pasirodyti 
kitur. Birželio 28 gražiai pasi
rodė New Haveno Bicentennial 
tautybių festivaly. Vietos dien
raštis rytinėj laidoj įsidėjo šo
kėjų nuotrauką.

Kelionės išlaidom į šokių 
šventę apmokėti Ratelio vadovė, 
tėvai ir pats jaunimas suruošė 
gražią gegužinę St. ir K. Urb- 
šaičių nepaprastai gražioj sody
boj. Susirinko nemaža ir graži 
žmonių grupė. Ypač malonu bu
vo toj gegužinėj matyti garbin
gus lietuviškos veiklos vetera
nus — prof. A. Aleksį su žmo
na Marcele, dr. P. Vileišį, Ado
maičius ir kitus.

Suk, suk ratelį, mielas jau
nime!

Albina Lipčienė

DAYTON, OHIO
(atkelta iš 2 psl.)

kai: keturis tomus Lietuvių En- 
cyklopedijos (anglų kalba), Ma
rijos Gimbutienės “The Balts” 
ir A. Geručio “Lithuania 700 
Years”.

Gegužės 2 vyko kuopos blynų 
pusryčiai. Pelnas skirtas kuopos 
kelionei į Chicagą, į Vidurio va
karų apskrities vyčių kegliavimo 
turnyrą.

Iš jaunųjų gretų — “Vėjelių” 
šokėjai Edward Sluzas ir Mi- 
chael Petkus šiais metais baigia 
gimnaziją ir yra uolūs vyčiai 
jau nuo 9 metų amžiaus. Ed Slu
zas studijuos scenos meną 
Writht Statė universitete. Jau 
gimnazijos pastatyme “The 
Crucible” jo talentas buvo pa
stebėtas. Stipendininkas Micha- 
el F. Petkus žada studijuoti pre
kybos ir griežtus mokslus 
Wittenberg universitete.

Kuopa su liūdesiu praneša 
apie mirusius narius Margie 
Grushas ir Michael P. Petkus. 
Jie buvo d arbštūs vyčiai ir daug 
prisidėjo prie kuopos gerbūvio.

EVOLIUCINIO
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

7—--------------------------------

Chro- 
mosomos vaidina didelį vaid
menį ir organizmų savybių pa
veldimame perdavime iš kar
tos į kartą. Kai kurie geneti
kai teigia, kad 25% paveldimų 
savybių gaunama iš tėvų, o 
75% tų savybių gaunama per 
tėvus iš protėvių.

Kaip matome, jau vien tik 
aukščiau pateiktas chromosomų 
apibūdinimas nieko bendra ne
turi su tariamąja medžiagos gy
vybe, kuria labiausiai pasižymi 
dumblių kilmės evoliucinis ma- 
dingumas. Toliau!

d) Branduolinės arba nukle
ininės rūkštys. Iki šiol yra du 
žinomi nukleininių rūkščių ti
pai: DNA — deoksiribonuklei- 
ninė rūkštis ir RNA — ribo- 
nukleininė rūkštis.

Nukleininės rūkštys — tai 
nuolatinė ir būtina visų gyvų in
dividų — visų organizmų sudė
tinė dalis. Tos rūkštys turi pa
grindinės reikšmės net baltymų 
biosintezėje, kuri reiškia tam 
tikrų materijos elementų orga
nišką sintezę, vykdomą jų apy-

džiais kalbant apie medžiagą 
ir tariamąją jos visuotinę gy
vybę, kurią evoliucionistų avan
gardas tebemėgina išvystyti net 
savaiminiu, laipsnišku ir nuola
tiniu vienas iš kito kilimo bū
du, trunkančiu daug amžių arba 
milijonus ar bilijonus metų.

3) Vienas iš kito savaiminis, 
laipsniškas ir nuolatinis “išsi
vystymas”, kuris mūsų enciklo
pedijoje nusakomas taip:

“Evoliucija (lot. evolutio, 
raida, plėtra) 1. palaipsniškas 
kitimas, raida, vystymasis; 2 vie
na iš tapsmo formų gamtoje 
ir visuomenėje, nuolatinis pa
laipsniškas kitimas. E. teorija 
nusako, kad visi organizmai, 
dabar gyveną ar anksčiau gy
venę įvairiuose žemės istorijos 
perioduose, per daug amžių pa
mažu besikeisdami vystėsi. 
Pagal E. teoriją, aukštesnieji 
gyviai yra kilę iš jų žemes-

kaitos procesuose augaluose ir 
gyviuose.

Nukleininės rūkštys taip pat 
turi pagrindinio vaidmens reikš
mę, perduodant paveldimąsias 
organizmo savybes. Organizmo 
ląstelėse gali būti DNA ir RNA, 
tik virusuose, kaip kokia taisyk
lė, gali būti tik viena tų rūkš- 
čių, t.y. arba DNA, arba RNA. 
Todėl aukščiau ir pabrėžėme, 
kad neturime rimto pagrindo
kalbėti apie virusų gyvybę, nes niųjų formų, gyvenusių anksty- 
jie neturi elementariausių gyvy
bės požymių: gyvybės principo, 
protoplazmos, chromozomų ir 
DNA bei RNA, toliau čia nesi
leidžiant. Virusų savo rūšies 
parazitiškumas organizme — tai 
ir viskas, ką pagrįstai galime 
pasakyti apie virusų “gyvybę”, 
kurios vadinamajam gyvastingu
mui jokiu atveju negali prilyg
ti medžiaga, būdama visuotinai 
“gyva”. Išvada: medžiagos gy
vybės visuotinumas ar nevisuo- 
tinumas gali egzistuoti tik fanta
zijoje, bet ne gyvosios gamtos 
pačioje tikrovėje.

Bent tiek, konkrečiais pavyz-

vesniais geologiniais laikotar
piais. Apie tą gyvųjų organizmų 
raidos vyksmą sprendžiama iš 
fosilinių liekanų: artimesniųjų 
geologinių periodų organizmų 
formos yra panašesnės, negu 
tolimesniųjų” (LE, 1955, 
VI, p. 136; mano pabr.).

Nuo 1959 metų vadinamosios 
evoliucijos teorija štai kaip nu
sako evoliuciją:

“Evoliucija bendrais termi
nais apibrėžtina kaip vienos 
krypties vykstąs neapgręžiamas 
procesas laike, kuris savo eigos 
metu gimdo naujovę, įvairovę 
ir aukštesnio lygio organizaci-

ją. Jis (tas procesas — T.Ž.) 
veikia visuose visatos apraiškų 
sektoriuose, tačiau pilniausiai 
aprašytas ir išanalizuotas bio
logijos sektoriuose” (EVD, III, 
p. 107; mano pabr.).

Tai tariamosios evoliucijos 
apibrėžimo naujausia versija; 
apimanti ne tik gyvosios, bet ir 
negyvosios gamtos visatą, pava
dintą visos visatos apraiškų (at
seit, fenomenų) sektoriais. Iš es
mės nieko naujo nepasakyta toje 
naujausioje versijoje, nes jau 
ANAKSIMANDRAS kalbėjo nė 
tik apie organinės, bet ir apie 
kosminės visatos kilmės savai
minį atsiradimą, išsivystymą. 
Pavyzdžiui, jis kalbėjo apie to
kias priešingybių grupes: šilimą 
ir šaltį, drėgnumą ir sausumą. 
Iš tų priešingybių įvairiausių 

junginių esą susidarė (ne sukū
rimo būdu kilo) tokie dalykai: 
vanduo, žemė, oras ir ugnies 
sfera — žvaigždynai. Žemė 
esanti skersai ir išilgai apjuosta 
skylėtomis kosmoso sferomis: 
neužakęs tų sferų momentas — 

tai diena, užakusios tos sferos — 
TAI naktis, iš dalies tų sferų už
akimas reiškia saulės ar mėnu
lio fazes ir t.t.

Dabar grįškime prie tų visos 
visatos apraiškų sektorių. Tai 
sektoriai, kuriuose esą veikia 
evoliucijos PROCESAS, o ne 
antprigimtinė Būtybė, t.y. Die
vas kaip Kūrėjas. Pavyzdingos 
evoliucinės dvasios žmogui to
kia Būtybė nėra reikalinga, — 
užtikrina didysis evoliucionistų

autoritetas Julian Huxley, neiš
skiriant ir šių dienų evoliucinio 
avangardo. Dar daugiau, to Hux- 
ley žodžiais kalbant: “In the 
evolutionary pattern of thought 
there is neither room nor seed 
for supernatural beings (spiritu- 
al) capable of affecting the 
course of human events . . .” (Ju
lian Huxley: EVD, III, p. 253; 
mano pabr.). Pasak to Huxley, 
žemė esanti ne sukurta, bet iš
sivysčiusi; evoliucijos produk
tams priklausą gyvuliai, augalai 
(pirmiau turėjo atsirasti augalai, 
būtini gyvuliams, — T-Ž.), žmo
nės protu ir siela, smegenimis ir 
kūnu; evoliucijos produktams 
priklausą ir įstatymai, moraliniai 
dalykai, religijos, dievai ir t.t. 
(Julian Huxley: Religion With- 
out Revelation, New York, p. 
187; —: plg. jo pasisakymus ta
me EVD, III). (10).

Tų sektorių evoliucijos proce
sas esąs vienos krypties, reiš
kiančios ne atžangą, bet pažan
gą: nuolatinę, nepagręžiamą, vis 
labiau tobulėjančią, kad gimtų 
visuose visatos sektoriuose nau
jovės, įvairovės ir, o tai svar
biausia, aukštesnio lygio organi
zacija.

Kiekvieno sektoriaus aukštes
nio lygio organizacija negali 
tapti žemesnio lygio organizaci
ja, nes tai būtų priešinga pa
čiam vadinamosios evoliucijos 
procesui. Tai “evoliucijos” pro
cesas, pilniausiai aprašytas ir iš
analizuotas biologijos sektoriu
je. Šiame sektoriuje, nesant Kū

rėjui vietos, tas procesas viešpa
tauja, išvystydamas aukštesniuo
sius organizmus iš jų žemesnių
jų formų. Tas išvystymas “vyks
ta” savaiminiu, laipsnišku ir 
nuolatiniu vienas iš kito evoliu
ciniu atsiradimo būdu.

(Bus daugiau)

(10) Julian Huxley, garsus 
zoologas mokslininkas, labai ge
rai žinojo, kad “modernioji evo
liucijos teorija” — evoliucinis 
transformizmas — negali remtis 
nei gamtos faktais, nei gamta
mokslio dėsniais, nekalbant jau 
apie metafizikai esmingus dės
nius. Pats sau prieštaraudamas, 
jis skelbė, sakykime, tikrąją evo
liucijos teoriją, nurodančią, kaip 
evoliucija iš tikrųjų “veikia” 
(plg. jo “Evolution in Action”, 
Mentor Books, Nevv York, 1957). 
Evoliucijos teorija yra, aišku, tik 
teorija, o ne pati evoliucija, eg
zistuojanti » evoliucionistų 
avangardo ir jo šalininkų fanta
zijoje. Ateizmas priklauso ir evo
liucinio transformizmo esmei. 
Tas Huxley tiesą skelbė, teig
damas, kad tokiame transformiz- 
me nėra vietos Dievui kaip 
Kūrėjui, dvasinėms ir antprigim- 
tinėms būtybėms ir t.t. Tai dar 
toli gražu nereiškia, kad kiekvie
nas tas, kuris save laiko evoliu- 
cionistu, jau tuo pačiu yra ateis
tas. Rasime tokių evoliucionistų, 
kuriems evoliucija reiškia ma- 
dingumą, dinamiškumą, keiti
mąsi, pažangą, o ne patį evo
liucinį transformizmą. Pagaliau 
yra tokių, kurie nežino, ką daro.
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LENGVOJI
ATLETI KA 
MONTREALYJE

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Vyrų grupėj 23 rungtys (jų 
tarpe 2 estafetės). Anksčiau 
daug medalių nuraškydavo JAV 
lengvatlečiai, o dabar į laimėto
jų pakylą žengia visas margumy
nas. Skaičiai patys už save kalba: 
21 individuali rungtis ir aukso 
medalių savininkai iš 13 valsty
bių. JAV ir toliau pirmauja — 
4 aukso medaliai, be to, abi per
galės estafetėse. Po du aukso 
medaliu gavo: Kuba, Lenkija, 
Rytų Vokietija, Sovietų Sąjunga 
ir Suomija, o po vieną: Jamaika, 
Meksika, Naujoji Zelandija, 
Prancūzija, Švedija, Trinidadas 
ir Vengrija — tokia iškiliųjų 
vaivorykštė.

Montrealyje pagerinti penki 
pasaulio rekordai: 800 m Juan- 
torena (Kuba) praskilto per 
1.43,50 (senas rekordas priklau
sė Fiasconaro (Italija) per 
1.43,7). 400 m kliūtinį Moses 
(JAV) baigė per 47,64 (buvęs 
pasaulio rekordas Akii-Bua 
(Uganda) 47,82). 3000 m su kliū
timis Gaerderud (Švedija) pra
bėgo per 8.08,03 ir pagerino 
savo paties rekordą 8.09,8. Ietį 
Nemeth (Vengrija) numetė 94.58 
m ir pralaužė ligšiolinį rekordą 
—Wolfermann (Vakarų Vokieti
ja) 94,08. Dešimtkovėj Jenner 
(JAV) surinko 8618 tšk. (senas 
rekordas Avilov (SS) 8454 tšk.).

Dvigubos pergalės: Juantore- 
na (Kuba) 400 ir 800 m,. Viren 
(Suomija) 5000 ir 10,000 m. 
Tik kūjo metime visas tris pir

mąsias vietas užėmė dalyviai iš 
tos pat valstybės — SS.

1972 Muenchene laimėjęs 
100 ir 200 m ukrainietis Bor- 
zov (SS), Montrealyje 100 m tre
čias, 200 m dėl kojos skausmo 
nebėgo, be to, pagelbėjo SS gau
ti bronzos medalį 4x100 m (čia 
bėgo ir latvis Silovs, Muenche
ne padėjęs išgriebti sidabro me
dalį).

Didžiausias skirtumas tarp 
pirmos ir antros vietos — 
ieties metime. Nemeth (Veng
rija), pasaulinio pasauli
nio vardo kūjininko sūnus, nu
sviedė 94,58, o antrą vietą už
ėmė Sittonen (Suomija) su 87.92. 
6,66 metro — didelis plyšys, 
retas olimpiniuose žaidimuose. 
Pavyzdžiui, rutulio pirmąsias 
tris vietas Montrealyje lėmė tik 
penki centimetrai (21,05, 
21,03, 21,00).

Sanejev (SS), 30 metų am
žiaus, trišuolį laimėjo jau trečią 
kartą: 1968 Meksikoj su 17.39, 
1972 Muenchene su 17,37 ir 
1976 Montrealyje su 17,29. Savo 
sportinės kaijeros pabaigtuvėms 
Sanejev siekia pasaulio rekor
do, kuris priklauso de Oliveira 
(Brazilija) 17,89. Dėl to Sanejev 
nori važiuoti į Meksiką, kurios 
aukštybėse palankesnės sąlygos. 
Prisimenam olimpinius žaidi
mus actekų žemėj, kai 1968 
Beamon (JAV) į tolį nuskriejo 
8,90 — šis pasaulio rekordas tu
rėtų ilgai išsilaikyti. Europos re
kordą laiko Stekic (Jugoslavija) 
— 8,45.

Truputį pavėluota, bet...
Į aukštį favoritas buvo Sto- 

nes (JAV), šiemet pasiekęs pa
saulio rekordą 2,31. Betgi jam 
nepatiko olimpiniam kaimely, 
tad jis išpeikė vietines sąlygas, 
grįžo į JAV, o Montrealyje pasi
rodė tik savo rungčiai. Dėl to 
Stones pateko į kanadiečių ne' 
malonę. Jau pirmą dieną, iš- 
skirstamose varžybose, kana
diečiai žiūrovai nepalankiai šū
kavo ir baubė. Kitą dieną, jau 
baigties varžybose, Stones, gal 
norėdamas išrūkyti taikos pypkę 
su kanadiečiais, po vieno pa
vykusio šuolio, grįžęs prie savo 
aprangos kupstelio, pakėlė 
marškinukus su įrašu “I love 
Canada”, bet tai nedaug padė
jo. Netoli šias eilutes rašančio 
sėdėjęs kanadietis iš visų plau
čių plėšė, kad Stones važiuotų 
namo, o šiam rėksniui netolies 
susibūrę amerikiečiai savo cho
relį sulipdė ... į popietę pradė
jo lyti, ir įsibėgėjimo plotas į-

mirko. Vienaip ar kitaip, Stones 
turėjo pasitenkinti bronzos me
daliu (peršoko 2,21) — tas pats, 
kaip 1972 Muenchene. Mont
realyje pirmasis Wszola (Lenki
ja) su 2,25, 2. Joy (Kanada) 
2,23.

Prieš varžybas Stones, kalbė
damas su Kanados televizijos 
pareigūnu, buvo pareiškęs: “Aš 
ne pagyrūnas, tačiau aukso me
dalį man iš karto galite atiduo
ti.” Na, taip sklandžiai nesibai
gė, bet savaitę po olimpinių žai
dimų tas pats Stones Philadel
phijoj pagerino savo pasaulio 
rekordą vienu centimetru — iki 
2,32.

Europos disko rekordininkas 
Schmidt (Rytų Vokietija) po 
dienos, kai grįžo į Rytų Berly
ną, diską numetė 67,94 — šis 
nuotolis Montrealyje jam būtų 
užtikrinęs aukso medalį, gi da
bar užteko sidabro. Montrealyje 
Schmidt numetė 66,22, o jo Eu
ropos rekordas, pasiektas 1976, 
skamba 68,60.

Olimpinis veteranas — ėjikas 
Golubničis (SS) dalyvavo jau 
penktuose olimpiniuose žaidi
muose, bet Montrealyje jis ne
nužingsniavo medalio atsiimti 
t— 20 km nuotolį baigė septin
tuoju.

Kur lietuviai?
Iš Lietuvos, SS sudėty, į 

Montrealį nepateko nė vienas 
lengvatletis. Kaip Vilniaus Spor
tas rašo, Lietuvos lengvosios at
letikos mėgėjai pajuto teisėtą 
nusivylimą.

Tuo tarpu 1972 Muenchene į 
aukštį šoko Kęstutis Šapka. Į- 
veikęs 2,15, jis buvo patekęs į 
baigtį, bet medalio negavo. Ru- 
tulininkas Rimantas Plungė su 
19,30 užėmė 14. vietą. Romual
das Bitė bėgo 3000 m su kliū-

Tas, kuris išgelbėjo Pran
cūzijos garbę — Guy Drut, 
laimėjęs 110 m kliūtinį bė
gimą

Irena Szewinska (Lenkija) 
laimi 400 m bėgimą nauju 
pasaulio rekordu — per 
49.29 sekundes

timis — tąsyk laimėjo Keino (Ke
nija) per 8,23,6, o Bitės geriau
sias laikas buvo 8.27,0. Moterų 
gr. Nijolė Sabaitė išgriebė si
dabro medalį, 800 m per dešim
tadalį sekundės atsilikusi nuo 
Falck (Vakarų Vokietija), kuri 
laimėjo per 1.58,6. Tąsyk vokie
čių Sport Illustrierte stambia 
antrašte atžymėjo, jog tai buvo 
dvikovė, kuri žiūrovus išplėšė 
iš sėdimųjų vietų,

Dabar, po ketverių metų, lie
tuviškųjų veidų pasigedom. Vie
na išimtis — lietuvių kilmės 
amerikietis William Jankūnis iš 
Staten Island, N.Y. Šis jaunuo
lis nutraukė studijas Colorado 
universitete ir atsidėjo šuoliui į 
aukštį. 1976 jis suspindėjo an
trąja pasekme pasauly — per
šoko 2,28 (jį buvo aplenkęs tik 
Stones su pasaulio rekordu 2,31).

Išskirstomose varžybose (38 
dalyviai) Jankūnis pateko į ke
turiolikos grupę, kuri įveikė 
2,16. Baigminę varžybų dieną 
Jankūnis pradėjo šokti tik nuo 
2,10 ir šį aukštį įveikė pirmu “kovingieji” pradėjo kovą už 
bandymu. Tada kartelė pakelta 
iki 2,13. Čia kortos susimaišė — 
Jankūnis bandė tris kartus (tiek 
leidžiama), bet tas aukštis jam 
nepakluso, ir reikėjo iš varžybų 
pasitraukti. Priblokštas jau
nuolis grįžo prie savo aprangos, 
atsisėdo ir daug minučių buvo 
galvą panarinęs tarp kelių — 
olimpinis sapnas baigtas. Savo 
treniruotės aprangoj Jankūnis 
šiemet buvo įsisegęs lietuvišką 
vytį.

Olimpiniai nugalėtojai
100 m Crawford (Trinidadas) 

10,06; 200 m Quarrie (Jamaika) 
20,23; 400 m. Juantorena (Kuba) 
44,23; 800 m Juantorena (Kuba) 
1.43,50; 1500 m Walker (Naujo
ji Zelandija) 3.39,17; 5000 m 
Viren (Suomija) 13.24,76; 10,000 
m Viren (Suomija) 27.40,38; 20 
km ėjimas Bautista (Meksika) 
1:24.40,4; 110 m kliūtinis Drut 
(Prancūzija) 13,30; 400 m kliū
tinis Moses (JAV) 47,64; 3000 m 
su kliūtimis Gaerderud (Švedija) 
8.08,03; 4x100 m JAV 38,33; 
4x400 m JAV 2.58,65.

Į tolį Robinson (JAV) 8,35; 
į aukštį Wszola (Lenkija) 2,25; 
su kartimi Slusarski (Lenkija) 
5,50; trišuolis Sanejev (SS) 17,29.

Rutulys Beayer (Rytų Vokieti
ja) 21,05; diskas Wilkins (JAV) 
67,50; ietis Nemeth (Vengrija) 
94,58; kūjis Sedych (SS) 77,52.

Dešimtkovė Jenner (JAV) 
8618 tšk.; maratonas Cierpinski 
(Rytų Vokietija) 2:09.55,0.

LIETUVOS KATALIKAI
COMMONWEAL

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika vis labiau į save at
kreipia Vakarų spaudos dėmesį. 
Liepos 16 liberaliųjų katalikų 
Commonweal žurnale išspaus
dinti du straipsniai, liečią Lie
tuvos katalikus. Viršelyje stam
biomis raudonomis raidėmis iš
spausdinta: “Persekiojimas
Lietuvoj” ir “Sergiejaus Kova
liovo teismas”.

Pirmame, Ričardo Kriokaus, 
straipsny rašoma apie Kronikos 
atsiradimo aplinkybes, turinį, 
paskirtį, jos atgarsį Vakaruose. 
Autorius prašo Amerikos kata
likus pagelbėti Lietuvos kata
likam.

Kronikos leidimą galima aiš
kinti kaip tenykščių katalikų 
skilimo išdavą. Matydami Kata
likų Bažnyčios išnykimo galimy
bę dėl valdžios priespaudos,

teises, skelbtas Sovietų konsti
tucijoj, kai “vidurio krypties”

Vokietija), tik per vieną centi
metrą atsilikusi nuo magiškos 
7 metrų ribos — 6,99. Montrea
lyje Siegl sužibėjo tik penkia
kovėj — aukso medalis.

Būdinga, kad moterys diską 
svaido toliau nei ietį, o vyrai at
virkščiai.

Ietininkė Fuchs (Rytų Vokie
tija), mėgstanti žaisti su kimš
tais meškiukais — tokį turėjo 
atsinešusi ir į stadioną, pakar
tojo savo pergalę Muenchene 
— 1972 numetė 63,88, o Mont
realyje 65,94. Proga prisiminti 
Birutę Zalagaitytę-Kalėdienę, 
kuri 1960 olimpiniuose žaidi
muose Romoje su 53,45 buvo ga
vusi bronzos medalį.

Nepavyko pasaulio disko re
kordininkei (70,50) Melnik (SS). 
Ji viena iš tų, kurios nežino, 
kas tai yra pralaimėti. Montrea
lyje ji gavo pamoką — liko ket
virtąja.

4x100 m įtempta dvikovė tarp 
dviejų Vokietijų. “Maniau, kad 
pavyks”, sakė 100 m nugalėtoja 
Richter (Vakarų Vokietija), bė
gusi trečiąja, kai paskutinioji bė
gikė, Kroniger, buvo atsiplėšu
si tris metrus. Betgi už Rytų 
Vokietiją bėgo Eckert (200 m 
meisterė), kuri porą žingsnių 
prieš pabaigą spustelėjo ir išver
žė pergalę — skirtumas tik 0,04 
sekundės.

ŽURNALE
r.Atsiųsta 
į paminėti

atstovai buvo linkę nesipriešin
ti. Judėjimas yra daug platės-' 
nis, negu rusų disidentų: nuo 
1970 metų 50,000 lietuvių pa
sirašė protesto peticijas, o 1972 
vyko masinės demonstracijos 
Kaune.

Tad kodėl Amerikos spauda 
beveik nemini šito, ir kodėl 
šio krašto katalikai daugiau ži
no apie žydų persekiojimus, 
negu apie lietuvius katalikus? 
Viena priežastis — amerikiečių 
nežinojimas apie Lietuvą. Antrą 
— jų klaidingas įsitikinimas, 
kad mūsų išeivija sudaryta vien 
iš kraštutinių dešiniųjų, kuo ir 
pats autorius seniau tikėjo. So
vietai tą patį teigia apie “ko
vojančius”, katalikus, vadindami 
juos reakcionieriais bei nesan
taikos kurstytojais. Bet iš tikrų
jų katalikų ir marksistų disi
dentai yra dabartinis sovietinis 
elitas, o ne prieškarinis. Karo 
jie nenori. Jie nori, kad jų 
valdžia laikytųsi Helsinkio su
tarties ir savo konstitucijos.

Dar viena nepalanki aplin
kybė — amerikiečių liberalų 
nusistatymas prieš nacionaliz
mą. Dažnas vakarietis gali pati
kėti sovietų melu, jog lietuvių 
ir kitų siekiai siaurai naciona
liniai, o valdžios tikslas — ko
voti už universalinį socializmo 
principą. Tai neteisinga, nes 
Sovietijos tautų trinties priežas
tis yra rusų šovinizmas ir jų 
nesilaikymas savo įstatymų.

Amerikos katalikai turėtų 
smerkti Lietuvos katalikų per
sekiojimą. Jie tokiu būdu daug 
padėtų, ir jų sąžinė turėtų to 
reikalauti. Detentė tik tada bus 
reali, kai visos valstybės gerbs 
savo įstatymus ir pasirašytas 
tarptautines sukaktis.

Antrame straipsny, kurio au-. 
torius — politinių mokslų dės
tytojas Harvey Fireside, yra ži
nių apie biologą Sergiejų Ko
valiovą (jam klaidingai priski
riama lietuvių kilmė). Praneša, 
jog jis buvęs aktyvus rusų di
sidentas, bet daugiausia nuken
tėjęs dėl bendravimo su Kro
nikos leidėjais. Valdantieji tam 
esą nepaprastai jautrūs. Aprašo
ma jo nelegalaus teismo eiga 
ir Cornell universiteto pastan
gos jį iškviesti universitetan.

(Elta)

Moterų pasiekimai
Moterų grupėj pirmuoju 

smuiku grojo abiejų Vokietijų 
lengvatletės. Iš 12 individualių 
rungčių Rytų Vokietija laimėjo 
septynis aukso medalius (be to, 
abi estafetes), Vakarų Vokietija 
pridėjo vieną, be to, du auksi- 
nukus laimėjo SS, po vieną: 
Bulgarija ir Lenkija.

Trys nauji pasaulio rekordai: 
400 m Szewinska (Lenkija) pra
bėgo per 49,29 (senas rekordas 
jos pačios 49,75); 800 m Ka
zankina (SS) baigė per 1.54,94 
(senas rekordas Gerasimovos 
(SS) per 1.56,0; 4:400 m Rytų 
Vokietijos ketvertukas prabė
go per 3.19,23 ir pagerino savo 
rekordą 3.23,0.

Greičiausia moteris — Richter 
(Vakarų Vokietija), laimėjusi 100 
m ir gavusi sidabrą 200 m. Auk
so medalį Richter pasiliko sau, 
bet sidabrinuką už 200 m nuo
tolį padovanojo treneriui Thie- 
le, tuo išreikšdama savo dėkin
gumą mokytojui. Ji nešė Vakarų 
Vokietijos vėliavą uždarymo iš
kilmėse.

Kita iškili bėgikė, bet jau su 
praeities atspindžiais, yra 
Stecher (Rytų Vokietija), 1972 
Muenchene laimėjusi 100 ir 200 
m, o Montrealyje 100 m antroji 
ir 200 m trečioji. Dabar Stecher 
pareiškė, kad ji iš aktyviųjų 
pasitraukia. »

Dviguba pergalė tik viena 
— Kazankina (SS) 800 ir 1500 m.

Domino šuolis į aukštį. Acker
mann iš Leipzigo (Rytų Vokieti
ja) 1976 buvo įveikusi 1,96 — 
pasaulio rekordas. Ji pateisino 
dėtas viltis ir su 1,93 olimpinė 
meisterė. Antrą vietą užėmė 
Simeoni (Italija) ir trečią Gla- 
goeva (Bulgarija) abi su 1,91.

Išskirtinį pasaulio rekordą į 
tolį šiemet pasiekė Siegl (Rytų

Olimpinės laimėtojos
100 m Richter (Vakarų Vokie

tija) 11,08; 200 m Eckert (Rytų 
Vokietija) 22,37; 400 m Szewins- 
ka (Lenkija) 49,29; 800 m Ka- 
zankina (SS) 1.54,94; 1500 m 
Kazankina (SS) 4.05,48; 100 m 
kliūtinis Schaller (Rytų Vokie
tija) 12,77; 4x100 m Rytų Vokie
tija 42,55; 4x400 m Rytų Vokie
tija 3.19,23.

Į tolį Voigt (Rytų Vokietija) 
6,72; į aukštį Ackermann (Rytų 
Vokietija) 1,93.

Rutulys Christova (Bulgarija) 
21,16; diskas Schlaak (Rytų Vo
kietija) 69,00; ietis Fuchs (Rytų 
Vokietija) 65,94.

Penkiakovė Šie gi (Rytų Vo
kietija) 4745 tšk.

RESPECT MY RIGHTS. An 
Appeal of Antanas Terleckas to 
J.V. Andropov, Chief of the 
Soviet Secret Police (KGB). Pre- 
pared by The Lithuanian World 
Community. June 14, 1976. Su 
A. Terlecko nuotrauka ir Balti
jos valstybių žemėlapiu. 35 psl. 
Gaunama rašant šiuo adresu: 
Lithuanian World Community, 
Ine., 6804 So. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629, USA.

Gražiai išleista brošiūra — 
vertimas. Tai Antano Terlecko 
raštas SSSR valstybės saugumo 
komiteto pirmininkui, spausdin
tas Darbininko 13-18 numeriuo
se. Rašto autorius herojiškai 
gina žmogaus ir lietuvio teises. 
Už tai sovietai jį persekioja jau 
trisdešimt metų.

VISIT LITHUANIA WITH 
UNION TOURS

LEADER IN TRAVEL TO EASTERN EUROPE
SINCE 1931

Book now for our one week Fall departures —
1 night Moscovv — 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)

i!

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET 

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

Pranas Naujokaitis — LIETU
VIŲ LITERATŪROS ISTORI
JA III tomas (1928-1944 m.). 
Penktoji dalis: Nepriklausomoj 
Lietuvoj subrendusi rašytojų 
karta. Išleido JAV LB Kultūros 
Taryba. 1976. Iliustruota. Kie
tais viršeliais. Spaudos darbus 
atliko VI. Vijeikio spaustuvė 
Chicagoj. Tiražas 1000 egz. 542 
psl. Kaina 10 dol. Galima už
sisakyti šiuo adresu: Mr. A. Ka
reiva, 7030 S. Rockwell Avė., 
Chicago, III. 60629. Gaunama ir 
pas platintojus.

Tai vienintelis tokios plačios 
apimties lietuvių literatūros 
istorijos veikalas mūsų išeivijoj. 
Autorius, kritikas ir grožinės li
teratūros kūrėjas, kaip ankstes
niaisiais, taip ir šiuo tomu atli
ko didelį ir kruopštų darbą.

Šiame tome yra šie skyriai: 
Kultūrinio gyvenimo bruožai; 
Vyresniosios kartos lyrikai; Ke
turi didieji laikotarpio lyrikai; 
Kiti to laikotarpio poetai (gimę 
1901-1905); Tos pat kartos jau
nesnieji poetai (gimę 1906- 
1909); Moterys lyrikės; Poetai 
revoliucionieriai; Jaunesnioji 
lyrikų karta; Satyrikai'— poetai 
ir prozininkai; Moterys beletris- 
tės; Pirmasis beletristų būrys 
(gimę 1898-1903); Antrasis to 
laikotarpio beletristų būrys 
(gimę 1905-1906); Jaunesnieji 
šio laikotarpio beletristai (gimę 
1907-1913); “Trečio Fronto” be
letristų grupė; Minėtinas ir jų 
indėlis lietuvių literatūroje; 
Žvilgsnis į draminę kūrybą; Li
teratūros istorija, kritika, verti
mai.

Knygos gale duodamas vardy
nas. Tekste nurodoma panaudo
ta literatūra.

Veikalo autorius šį tomą už
sklendžia tokiomis išvadomis: 
“Sava tautinė valstybė ir kūry
binė laisvė sudarė palankias są
lygas kūrybos kilimui. Gausi 
kasdieninė, savaitinė, mėnesinė 
ir akademinė spauda ''tiesiog 
laukė naujų kūrinių, literatū
rinių studijų, kritikos raštų, ver
timų. (...), Nepriklausomybės 
laikais sutarpo ir išsiskleidė be
letristika (novelė, romanas) kles
tėjo poezija, susidarė sąlygos 
draminei kūrybai. (...) Nuo 
1918 iki 1944 m. laikotarpį rei
kia laikyti lietuvių literatūros 
žydėjimo laikotarpiu — aukso 
amžiumi . . .”

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS ĮSTATAI 
IR TAISYKLĖS. 1975 spalio 
15. Išleido JAV LB Karšto Val
dyba. Didelio formato. 55 psl. 
Kaina 2 dol. Ušsisakoma šiuo 
adresu: Mr. P. Mitalas, 7322 
Oak Avė., Philadelphia, Pa. 
19126. Čekiai ar piniginiai or
deriai rašomi Lithuanian-Ame- 
rican Community, Inc. vardu.

Leidinio įžangoj sakoma: “Pa- 
ruošdami šį įstatų bei taisyklių 
rinkinį, norime apygardoms ir 
apylinkėms padėti tiksliau 
orientuotis organizacinio gyve
nimo momentuose ir vadovau
tis bendrai priimtais darb.o dės
niais. Rinkinys yra taip paruoš
tas, kad ateityje jį bus galima 
lengvai papildyti bei prapla
tinti”. Prie to dar pridėtina pa
staba iš redakcijoj gauto šio 
leidinio lydraščio: “Kiekvieno 
puslapio apačioje yra nurodyta 
data, kada tame puslapyje su
rašyti įstatai arba taisyklės buvo 
priimtos ar pakeistos”.

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO 35 METŲ SUKAK
TIES MINĖJIMAS. 1976 mt. 
gegužės 1 d. Švč. Trejybės 
liet, parap. salėje, Newark, N.J. 
Biršelis — T. Valiaus. Foto —R. 
Kisieliaus ir kitų. 24 psl.

Leidinėlio straipsnių autoriai: 
Algirdas Kačanauskas, Rugių 
Antanas, Loretta I. Stukas, Al
fonsas Petrutis, kun. Juozas Če- 
kavičius, tėv. dr. Tomas Žiūrai
tis, Irena Veblaitienė, Jonas Va
laitis, Kazys Jankūnas. Eilėraš
čio autorius — Romualdas Kisie
lius. Suminėti šio radijo rėmė
jai. Daug sveikinimų iš visur. 
Vidury — minėjimo programa. 
Leidinėlį paįvairina nuotraukos.

76

J4J



1976 rugpiūčio 20, nr. 34 • DARBININKAS • 5

FLORIDOS
LIETUVIAI

DARBŠTI LB PALM BEACH 
COUNTY APYLINKĖ

Juno Beach, Fla. Prieš nepil
nus metus įsisteigusi (1975.IX. 
1.), viena iš jauniausių JAV 
apylinkių, jau sugebėjo sujungti 
apie 75 proc. plačioj geografiš
koj plotmėj gyvenančių tautie
čių. Visi, dirbdami bendromis 
jėgomis, išvarė gilią lietuviškos 
veiklos vagą.

Liepos 2 apylinkės valdyba, 
prieš pradedant ilgesnes vasaros 
atostogas, svarstė II-jo metų 
pusmečio veiklos planą ir nuta
rė:

1. Visomis jėgomis paremti 
LB Auksinio Floridos Kranto 
(Pompano Beach) apylinkės ren
giamą Tautos Šventės minėjimą 
rugsėjo vidury.

2. Rugsėjo antroj pusėj ar 
spalio pradžioj suruošti visų 
apylinkėj gyvenančių bendra
minčių susipažinimo pobūvį- 
pikniką. Tikima, kad J. ir M. Jo
kūbaičiai galės užtikrinti gegu
žinės vietą-patalpą Palm Beach 
Shores miestely, ant pat Atlan
to kranto.

3. Lapkričio 2 bus renkamasi 
Royal Palm Memorial Gardens 
lietuvių kapinių sekcijoj, kur 
bus prisiminti mirusieji ir atlai
kytos pamaldos. Tuo būdu bus 
įvesta tradicinė Vėlinių Diena 
čia gyvenantiem tautiečiam.

4. Lapkričio 21 ar 28 bus šven
čiama Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventė.

5. Pradedant naują LB apylin
kės tradiciją, gruodžio 31 Shera- 
ton Inn motely, Singer Is- 
land, bus sutikti Naujieji Metai. 
Visi tautiečiai, kurie rengiasi 
Floridoj, Palm Beach County 
ribose, praleisti Kalėdas bei su
tikti 1977 metus, kviečiami šia
me puikiame subuvime daly
vauti. Gros orkestras. Visiem iš 
toliau atvykusiem bus puiki pro
ga susipažinti su vietos gyvento
jais.

ab

ST. PETERBURG, 
FLA.

Svarbesnieji įvykiai
Svarbesnieji tautiniai įvykiai 

randa savo vietą St. Petersbur- 
go lietuvių klube.

Birželio išvežimai klube 
paminėti birželio 13. Pietų me
tu klubo pirm. A. Karnius pra
dėjo minėjimą. Invokaciją sukal
bėjo kun. J. Gasiūnas. Paskaiti
ninkas dr. J. Kaškelis aiškiai nu
švietė sovietų okupantų planus 
prieš Lietuvą. Klubo choras su
dainavo patriotines dainas. Lie
tuviškų pamaldų metu Holy 
Name bažnyčioj Tėv. T. Degu
tis, OFM, pamoksle priminė 
sunkų lietuvių likimą okupa
cijoj.

Gegužės mėnuo mūsų kolo
nijoj ypač reikšmingas.

Gegužės 13 įvyko Lietuvos 
bažnytinės provincijos 50 m. su
kakties minėjimas klubo salėj. 
Painformuota, kad Lietuvių ka
talikų komitetas gavo vietos vys
kupo leidimą laikyti minėjime 
mišias, kurias aukojo Tėv. T. 
Degutis, OFM, ir kun. Č. Aug
lys. Kun. J. Gasiūnas pasakė 
sukakčiai pritaikytą pamokslą. 
Dalyviai giedojo giesmes, o mi
nėjime E. Rūkštelienės moterų 
oktetas specialias dainas. Šaulių 
4 vėliavos įneštos į minėjimą. 
Dail. A. Rūkštelė pasakė kalbą 
apie Romą Kalantą. Sukakties 
programą tvarkė komiteto pirm. 
K. Kleiva.

Lietuviškas pamaldas gegu
žės 16 Holy Name bažnyčioj 
aukojo Tėvai pranciškonai. Po 
mišių parapijos salėj provincijo
las Tėv. J. Gailiušis, OFM, pain
formavo pamaldų dalyvius, kad 
vietos vyskupas gali leisti lietu
viam pasirinkti prieinamą dieną 
mišiom. Daugumas dalyvių pa
sisakė už pamaldas šeštadienio 
popietį. Vietos parapijai pato
giau 3 vai. p.p., gi vyskupas su
tiktų ir 4 vai. p.p. Vyskupas iš
kėlė lietuvių parapijos įsteigimo 
klausimą, bet pirma reiktų ži
noti tikslų lietuvių skaičių.

Motinos diena buvo ypatingai 
gražiai švenčiama gegužės 9. 
Klubo pirm. A. Karnius, pradė
jęs iškilmes, jų vadovavima 

perdavė moterų skyriaus pirm. 
V. Kleivienei, nes skyrius pa
ruošė originalią programą. Pir
mininkės ir kalbėtojos O. Petri- 
kienės žodžiai nušvietė motinos 
dalią. Vyriausiai 99 m. amžiaus 
Mošinskienei prisegtos gėlės. 
Pagerbtos visos motinos. Daina
vo gerai paruoštas E. Rūkštelie
nės moterų oktetas. A. Kamiene, 
A. Mateika ir O. Galvydienė su 
nuotaika skaitė Giedriaus trijų 
dalių kūrinį motinai. L. Jurgė- 
laitė padeklamavo B. Brazdžio
nio eilėraštį. Dail. J. Juodžio 
scenos išdekoravimas originalus 
ir tinkamas iškilmėm. Klubo sa
lė buvo pilna žmonių, reiškian
čių pagarbą motinom ir progra
mos rengėjom.

Juoz. A. Vidimantas

—o—
Lietuvių kolonijos veikla 

nesustoją ir vasaros metu, nors 
dalis vietos lietuvių išvykę į 
šiaurę. Klube lankosi ne tik 
vietiniai lietuviai, bet ir sve-
čiai, kai kurie ir iš tolimesnių 
kraštų, kaip M. Kuhlmanienė 
iš Japonijos ir M. Milvydienė 
iš Šveicarijos.

Biuletenio “Lietuvių Žinios” 
išleistas nr. 3. Redakcijos ko
lektyvą sudaro: A. Kamiene, 
K. Kleiva, H. Lukaševičius, 
K. Grigaitis.

Klubo patalpų praplėtimo ko
misija, apsvarsčiusi gautus pa
siūlymus iš penkių statybinin
kų, nutarė pasiūlyti direktoriam 
ir valdybai padaryti sutartį su 
Rodan Construction Co., Ine., 
Clearwater, Fla. Klubo direkto
riai ir valdyba posėdy liepos 
8 komisijos siūlymus priėmė. 
Artimiausiu laiku klubo advoka
to įstaigoj bus pasirašyta sutar
tis. Darbas prasidės maždaug 
už dviejų savaičių po sutarties 
pasirašymo ir turėtų būti už
baigtas per 3 mėnesius. Šiem 
planam vykdyti reikalingos lė
šos. Teks užtraukti paskolą iš 
bankų ar iš klubo narių. Į spe
cialiai sudaromą finansų komi
siją iš klubo valdybos yra pa
skirtas direktorius S. Bakutis.

Lietuvių katalikų pamaldos 
vyksta kas antrą sekmadienį, 4 
vai. po pietų Holy Name baž
nyčioj, 5824 15th Avenue, 
Gulfport, Fla.

Lietuvių Bendruomenės St. 
Petersburgo apylinkė yra pra- 
mačiusi lapkričio 18 surengti 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
įkūrimo 25 metų sukakties mi
nėjimą.

Bill Young, Floridos kong- 
resmanas, kalbėjo JAV kongrese 
apie birželio išvežimus. L. Ž.-

Miami mieste gegužės 8 
buvo surengta tarptautinė 
lėlių paroda. Lietuviškas lė
lių stalas gavo 75 dol. pre
miją. Nuotraukoj matome 
vilnietę lėlę. Nuotr. Rūtos 
Vertalkaitės

Iš k. K. Gimžauskas, LB Floridos apygardos pirmininkas; E.
Gimžauskienė, E. Balčiūnienė, Br. Aušrotas, V. Jakušoviene, 
A. Pilipavičienė ir A. Pupelis. Nuotr. Br. Aušroto

Putname mergaičių programą stebi iš d. kun. V. Martinkus, 
vietos kongresmanas, prel. Pr. Juras, kun. V. Cukuras, 
vysk. D.P. Reilly, Connecticuto gubernatorė Ella Grasso, 
sesuo Augusta, kun. St. Yla, Putnam miesto burmistras. 
Nuotr. L. Tamošaičio

RELIGINIS KONCERTAS 
KONGRESO IŠVAKARĖSE

PHILADELPHIA, PA.

Nuostabą kėlusi žinia, kad 
Philadelphijos Vilties choras, 
dvejus su puse' metų , vegeta
vęs be choro vadovo, drįsta 
pasirodyti su koncertu, vos 6 
mėnesiam praėjus nuo choro 
vadovo sugrįžimo, pasitvirtino 
ir jau praeity.

Vilties choras, supratęs eu
charistinio kongreso svarbą, ne
pabūgo vasaros karščių ir at
sisakė atostogų malonumų. 
Jis numatė, kad pasirodymas 
Kadedroj ir Veteranų stadione 
su maža grupele prieš dešim
ties tūkstančių auditoriją tikslo 
nepasieks. Todėl ėmėsi telkti 
visus kolonijos choristus, per 
25 metų laikotarpį dainavusius 
šiame chore. Be didelių pa
stangų per porą savaičių Vil
ties choras mažoj kolonijoj iš
augo į 60 asmenų chorą. Visi 
į chorą grįžę juto lietuvio var
do iškėlimo Amerikoj svarbą, 
todėl ypatingų maldavimų ne
reikalavo.

Įvyko negirdėtas ir net ne
svajotas reiškinys: maža lietu
vių kolonija sutelkė chorą, pra
lenkusį skaičium net didžiosios 
Chicagos chorus.

Nustebo net choro valdyba, 
nežinojusi, kad mūsų kolonija 
turi ir toli pažengusių solistų, 
iškiliai pasirodžiusių koncerto 
metu.

Liepos 31, šeštadienį, 7:30 
v.v. Šv. Andriejaus bažnyčioj 
choras koncertą pradėjo Č. Sas
nausko giesme “Apsaugok, 
Aukščiausias” ir A. Vanagaičio 
“Malda”. Pirmąją giesmę atli
ko santūriai, tarsi taupydamas 
energiją ir balsus kitom gies
mėm. Tačiau darna, balsų pu
siausvyra, gryna intonacija ir 
frazių niuansavimas tikino 
klausytojus, kad choras atėjo 
koncertan su visa rimtim. 
Antra giesmė praėjo iškiliau
siai. Choras suprato kompozi
toriaus mintį, ją perduodamas 
auditorijai su preciziniu tikslu
mu.

Po to buvo atliekamas J. 
Naujalio “Kad skausmas tau 
širdį”. Giedojo Ona Pliuško- 
nienė, mezzo sopranas, ilgame
tė choro dalyvė ir solistė, bal
są lavinanti pas Juzę Augai- 
tytę, o paskutinius 4 metus 
studijas tęsianti pas žymų dai
navimo profesorių Marchall 
Heinbaugh. Smuiko partiją at
liko Brigita Pumpolytė, jau ke
letą metų gimnazijoj dėstanti 
muziką ir vedanti simfoninį 
orkestrą. Vargonėliais į iškilių

jų solisčių ansamblį jungėsi 
Anelė Kaulinytė, jau 10 metų 
muziką dėstanti gimnazijoj, 
piano ir muzikos studijas gili
nusi Temple universitete. Prie 
solisčių ji derinosi ir trio 
vertę turtino.

Su J. Naujalio “Malda” ir 
“Gelbėk mus ir mūsų tėvynę” 
choras lyg užbaigė religinio 
koncerto tautinę mintį.

Religinę koncerto temą 
pradėjo Ona Šalčiūnienė, ilga
metė choro dalyvė ir solistė, 
sugiedodama “Prosper Guide”, 
“Marija”. Žodžius sulietuvino 
V. Šalčiūnas. Pabaigoj į solis
tės maldą įsijungė ir choras. 
Solistė, dainavimo studijas be- 
tęsianti pas J. Augaitytę, mal
doj rodėsi subtili, maloniai, 
lyriškai skambanti, tikra tona- 
sijoj, laisva aukštose gaidose, 
pamiršusi mokytojos varžtus, 
spindėjo jaunatvišku balso 
grožiu. Lietuvių prisirišimą 
prie Dievo Motinos pavaizdavo 
trijų mergaičių — K. Balten, 
V. Starkaitės ir D. Jovaišaitės
— procesija, nunešusi gėles 
prie Marijos altoriaus.

Prieita prie pagrindinio kon
certo tikslo — Eucharistijos 
išstatymo. Svečiai, maldininkai 
ir choras — visi giedojo “O 
dieviškoji Ostija”. Po .evangeli
jos prel. Vyt. Balčiūnas pa
sakė išmąstytą pamokslą. Po 
pamokslo choras sugiedojo kun. 
G. Šukio “Tėve mūsų”.

Altoriuj išstačius Eucharisti
ją, buvo sugiedota J. Stainer 
“Dieviškoji meilė”. Vertimas
— V. Šalčiūno. Giesmę vedė 
sopranas Violeta Bendžiūtė, 
anksčiau aktyviai besireiškusi 
chore ir iškilusi iki choro so
listės, dainavimą ketverius me
tus studijavusi pas Ceciliją 
Thompson ir dvejus metus 
dainavusi Philadelphijos ope
roj. Teko čia pasireikšti ir 
Edžiui Lušiui, solistui tenorui, 
buvusiam ilgamečiui choro da
lyviui. Jų abiejų įsijungimas 
į maldą buvo labai nusisekęs. 
Jų giedojimas pasižymėjo re
ligine rimtim, maloniu skam
besiu, gryniausia intonacija ir 
detaliu ritmu. 'Daugelis net 
stebėjosi, kad, turėdami tokio 
lygio solistus, neiškeliam jų 
viešumon dažniau.

Visa bažnyčia sugiedojo 
“Prieš taip didį Sakramentą”, 
“Garbinkim Švenčiausią Sakra
mentą”. Choras dar sugiedojo
J. Dambrausko “Maldą už tė
vynę”.

Chorui dirigavo Leonas Kau
linis, vargonais palydėjo Vyt. 
Matonis.

Atsiliepimai apie šį religinį 
koncertą teigiami. Vysk. V. 
Brizgys, lydimas choro globė
jo klebono kun. J. Degučio, 
sveikindamas chorą už gražų 
giedojimą ir prasmingą šventą 
valandą, žadėjo chorą su kon
certu pakviesti į Chicagą.

Trumpai pasivaišinę ir susi
pažinę su svečiais, pakilia nuo
taika skirstėmės, kad galėtume 
su visa rimtimi dalyvauti eu
charistinio kongreso eigoj. O 
pareigų visi turėjom, kuriomis
nesiskundėm ir kurių nepa- 
būgom.

M. S.

Putnam, Conn.
Vyskupas ir gubernatorė 

lietuvių šventėj
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seselių vienuolyno sodyboj Put
name, Conn., lietuvaitės sese
lės kiekvienais metais rengia 
lietuvių susiartinimo šventę. 
Šiais metais tokia šventė buvo 
liepos 25.

Suvažiavo tikrai daug lietuvių 
iš įvairių vietovių: iš Bostono, 
Brocktono, Hartfordo, New Ha- 
ven, New Yorko, Waterbury, 
Worcesterio ir iš kitur. Spėjama, 
kad buvo daugiau kaip 5,000 
žmonių.

Programa prasidėjo ,mišiomis, 
kurias aukojo penki kunigai. 
Pamokslą buvo pažadėjęs pasa
kyti vyskupas D. Reilly, bet 
jis pranešė, jog vėluosis. Tada 
gražų pamokslą pasakė kun. V. 
Zakaras. Pamokslui baigiantis, 
atvyko ir vyskupas. Mišiom pa
sibaigus, vyskupas kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją, Mindaugo ir 
Vytauto Didžiojo krikštą, kad 
lietuviai, priėmę katalikų tikė
jimą, jo stipriai laikėsi ir lai
kosi. Kalbėjo apie Lietuvos oku
paciją, tikinčiųjų persekiojimą, 
apie Lietuvoj leidžiamą Kata
likų Bažnyčios Kroniką, apie 
Sadūnaitės teismą ir jos žo
džius teisme. Taigi vyskupas 
yra gerai supažindintas su Lie
tuva, jos garbe ir kančiomis.

Mišios buvo aukojamos lauke. 
Gal per tūkstantį žmonių ėjo 
prie komunijos. Po to, kalbėda
mi rožančių, visi ėjo prie Fati- 
mos Marijos statulos.

Šventėj dalyvavo daug kuni
gų-

Po pietų vyko programa, ku
rią atliko Neringos stovykloj 
stovyklaujančios mergaitės. Toji 
stovykla išlaikoma tų pačių se
selių. Į šią programą kariniu 
helikopteriu atskrido ir Connec
ticut gubernatorė Ella Grasso. 
Tai, rodos, vienintelė guberna
torė moteris visoj Amerikoj.

Stovyklautojos išsirikiavd 
aikštelėj, sudarydamos Bicen
tennial datą ir Amerikos vė
liavą.

Programai prasidedant, vie
nuolyno vyresnioji seselė Man 
gari ta pakvietė vyskupą D. 
Reilly prie mikrofono. Ir čia 
vyskupas džiaugėsi lietuviais, 
jų gražiu gyvenimu ir darbais. 
Gyrė seselių dirbamą gražų dar
bą. Vyskupui buvo įteikta do
vana — Aušros Vartų Marijau 
medžio rėžinys. Tada buvo pa
kviesta gubernatorė. Ji pradėjo 
kreipdamasi į vyskupą. Esą, 
jeigu ir ten aukštai yra taip 
gražu, kaip čia šiandien, tai ji 
irgi norėtų ten patekti. Pasvei
kino lietuvius. Prisiminė, kad 
lietuvių reikalai jai yra žinomi. 
Dar būdama Amerikos kongre
se, ji ir savo darbu prisidėju
si prie Lietuvos bylos gynimo. 
Jai irgi buvo įteikta dovana. 
Paskui dar kalbėjo kongresma
nas Dodd.

Stovyklautojos, pradedant pa
čiomis mažiausiomis, šoko tau
tinius šokius, kurie bus šoka
mi tautinių šokių šventėj Chi
cagoj. Parodė gyvą vaizdelį — 
Amerikos laisvės statulą. Bal
tais drabužiais apsirengusi mer
gaitė, iškėlusi degantį žibintą, 
žygiavo į jai paskirtą aukštą 
kėdę aikštės vidury, o stovyk
lautojos sekė ją. Aplink šią “sta
tulą” jos žygiuodamos sudarė 
vainiką, koks yra ant statulos 
galvos. Buvo sugiedota ameri- , 
kietiška giesmė. O iš aikštės 
mergaitės išžygiavo nešinos 
Lietuvos vėliava.

Šventėj dalyvavo ir Putnamo 
burmistras su žmona.

Lietuvaitės seselės, kurios yra 
įsikūrusios Putname, dirba di
delį ir gražų darbą su lietuviš
ku jaunimu ir senimu. Linkė
tina šiom darbščiom seselėm, 
kad jos galėtų tęsti darbą labai 
ilgai. Tokia žmonių minia, su
sirinkusi į šią šventę, yra įro
dymas, kad seselių darbai yra 
labai vertinami.

P. Žičkus

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

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos narių iš JAV ir Ka
nados suvažiavimas įvyks rug
sėjo 4 Chicagoj, Laisvosios Lie
tuvos patalpose, 2618 W. 71 St.

— Dr. Petras Kisielius, Atei
tininkų Federacijos vadas, daly
vaus ateitininkų sendraugių sto
vykloj Dainavoj ir skaitys pa
skaitą rugpiūčio 21.

— Susipažinimo šokiai jau
nimui rugsėjo 3, penktadienį, 
įvyks Chicagoj, Jaunimo Centro 
patalpose. Rengia Šiaurės Ame

rikos Lietuvių Studentų Sąjun
ga tautinių šokių šventės proga.

— Dr. Juozo L. Navicko vei
kalą “Consciousness and 
Reality: Hegel’s Philosophy of 
Subjectivity” išleido Martinus 
Nijhoff leidykla Hagoj, Olandi
joj. Knygos aplanke pažymėta, 
kad autorius — lietuvis, profeso
riaująs Bostono kolegijoj. 279 
psl. Kaina 60 guldenų arba 22 
dol.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos kul
tūros skyrius ruošia ketvirtą lie
tuvių dramos festivalį Toronte 
1977 gegužės 20-22 (Kanados il
gas saviatgalis) ir gegužės 27-29 
(Amerikos ilgas savaitgalis). Vi
si dramos teatro mylėtojai kvie
čiami su savo veikalais įsijung
ti į šį festivalį. Registruotis iki 
1976 rugsėjo 1 adresu: Mrs. E. 
Kudaba, The Lithuanian Cana- 
dian Community, 1011 College 
St., Toronto, Ont. M6X 1A8, 
Canada.

— Australijos katalikų spau
dos mėnesio proga buvo nema
ža surinkta aukų ir paremtas 
“Tėviškės Aidų” savaitraštis. 
Jį leidžia Australijos lietuvių 
katalikų federacija, redaguoja 
kun. Pranas Dauknys, eilės tal
kininkų ir bendradarbių pade
damas.

— Los Angeles Baltų radi
jo valandėlė angliškai kalban
čių tarpe populiarina lietuviš
kus reikalus. Liepos 14 lietu
viškas pusvalandis buvo paskir
tas rašytojo Jurgio Gliaudos 
kūrybai. Šis daugelio premijų 
laureatas šiemet švenčia 70 m. 
sukaktį. Programą dialogo for
moj pravedė prof. Vi. Juodei
ka ir jo dukra Ingrida.

— Romos radiofonas liepos 
1 sustabdė lietuvių radijo prog
ramas, kurias daug metų tvar
kė J. Gailius. Vatikano radijo 
lietuviška programa lieka ne
paliesta.

— Kanados Lietuvių Dienos 
šiais metais rengiamos Montre- 
aly Padėkos Dienos savaitga
ly, spalio 10-11. Kadados LB 
krašto tarybos suvažiavimas 
įvyks Montrealy spalio 9. Atei- 

' nančiais metais Kanados Lietu
vių Dienos buvo pramatytos 
rengti Vancouvery, bet, jo lietu
viam atsisakius, jas rengti su
tiko London, Ont., lietuvių apy
linkė.

— Eltos biuleteniu, prancūzų 
kalba leidžiamu Paryžiuj, pla
čiai pasinaudoja prancūzų spau
da. “L’Est Europeen” iš Eltos 
Nr. 28 ištisai perspausdino N. 
Sadūnaitės kalbą teisme. “Le 
Figaro” panaudojo savo straips
niuose iki šiol Eltoje duotą 
dokumentaciją. “Magistere In
formation” mini net kelias El
tos Nr. 29 spausdintas informa
cijas. (E)

— Santaros-Šviesos federaci
jos 23-čias suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 9-12 Tabor Farm, Sodus, 
Mich. Programoj paskaitos, 
simpoziumai, organizaciniai 
posėdžiai, literatūros vakaras, 
meno paroda, skaidrių rodymas.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: L. Kapeckas, Hartford, 
Conn., Gražuliai, Clifton, N.J., 
A. Atkonis, Kearny, N.J. Už
sakė kitiem: P.V. Šuminas — 
M. Shuman — abu iš Denver, 
Colorado, R. Krajauskas, S. 
Farmingdale, N.Y. — M. Sen
kui, Easton, Pa. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metan tik 10 dol. Atnau
jinant prenumerata visiem 12 
dol.
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20% SALE

CUSTOM DRAPERIES
VVAVERLY FABRICS

FREE SHOP 
AT HOME SERVICE 

994-1661

Į

Largesf Selection of Draperies in N«w 
Bedford also • RELIABLE and «MID-WEST 
DRAPES ATTENTION DOCTORS!rnrr hangingofyour • no obligation 
r K E E custom drapes • no ch arge

AL CATELLI, 0wner GraduaH of Aoro Drapary School •
VISIT OUR SHOWROOM 

42 Rodney FrshcĮi Blvd., 
New Bedford, Man.

HILLSIDE SCHOOL 
FOR BOYS

S

I

\ .

CUSTOM 
DRAPERY 
SERVICE

Suites available or will build 
to suit. Ample parking in 
Country Setting. One minute 
from hospital.

I

If

LOOKING 
FOR A NEW 

CAREER
9

4

Grades 3-8 Boarding & Day
Full academic program, sports, music, supervised study, 
remedial reading, work program, working farm on 296 . 
acres. Home-like atmosphere. Tuition $3200 a year — 
scholarship aid available. For information about fall term 
vvrite or call: Hillside School, Robin Hill Road, Marlbor- 
ough, Ma. 01752. Telephone (617)485-2824.

Call or vvrite today 
DOCTORS PARK 
600 High Street 

Hackettstovvn, N.J. 07840 
Eves & Sundays 201-852-7550

i

ANTAL CABINET MAKERS & 
CARPENTERS ‘

OVER 20 YRS. EXPERIENCE
ALL WORK DONE BY EXPERT- CRAFTSMEN 
Custom Kitchen Cabinets - Arcitectural - Inter- 
ior Woodwork - Custom Cabinets - Custom 
Wall Units Etc.

GENERAL CONTRACTING
23-29 31st ST. ASTORIA — 278-4896

INCOME PROPERTY
37 DUPLEX HOMES 

$660,000
MOST HAVE BEEN REFURBISHED

VVESTERLY, R.l.
CALL OR VVRITE JAMES A.V. SPOSATO 

53 HIGH ST., VVESTERLY, R.l. 02891 
(401) 596-5011

LAKE ARROWHEAD
New England’s most gorgeous Year 

round
Recreational Residential Community

2,375 beautlfully wooded and peaceful acres on a 
3V» mile long plcture-book lake, hldden so well a 
passer-by could never flnd it — yet less than 30 
miles from Portland.
THREE PRIVATE COMMUNITY RECREATION CENTERS, ALL 
VVITH HEATED INDOOR POOLS, LOUNGES, AND GAME 
ROOMS FOR YEAR-ROUND ŪSE. PLŪS TVVELVE TENNI3 
COURTS BEACHES, HORSEBACK AND SNOMMOBILE 
TRAILS, VVITH EXCELLENT BOATING. FISHING, AND MANY 
OTHER HEALTHY FUN-FILLED ACTIVITIES FOR EVERY MEM
BER OF THE FAMILY.
For your hideaway second home — For your retirement home 
— For your principle residence

A LlMlVED NUMBER OF LOT8 AVAILABLE
OFF SHORE BITES FROM 85,000 — WATERFRONT SITES 

FROM 811.500
A VERY FEW CHALETS AND HOUSES STARTINO AT 815,500

— SHOWN BY APPOINTMENT ONLY —
RONDAN REALTY, P.O. BOX 5, RTE. 5, NORTH WATERBORO, 

MAINE 04061
(207) 247-6161

Ron Ward 787-3161 — Evenings — Bud Twining 725-8448

ENJOY thc SUNSHINE!
N0W, DURING THE MONTH OF 
AUGUST, 1976 - ENJOY OUR SUNSHINE 
SPECIALI - TAKE ADVANTAGE OF OUR 
OFFER OF THE THIRDNIGHT FREE! 
(VVITH EXCEPTION OF HOOK-UPS)

POOL FACILITIESINCLUDED - 
ON SITE TENT & TRAILER RENTAL AVAILABLE

CH ESTERTOVVN
A FAMILY KAMPGROUND

LOCATED AT EXIT 25 OF INTERSTATE 87 
CHESTERTOWN, NEW YORK 12817 

PHONE: 518-494-3718 
RESERVATIONS ACCEPTED

OFFER GOOD ONLY WITH PRESENTATION OF THIS AD 
ON A FIRST-COME. FIRST-SERVED BASIS

b ^tio^FIREISLAND i
Perfect Escape from jammed Hot Highvvays
30 Milės of Gorgeous Uncrov.'ded Beach j

SPECIAL MIDWEEK VACATION RATE !
DAILY $25 SINGLE—$47 DOUBLE M.A.P. ]

SUN T/ME CAN 0Ė FUN TfME
LIVE A LITTLE AT

FLYNN’S HOTEL
' ' , 516-583-5000

Q SPECIAL: SUPPERBOAT TO FIRE ISLAND Every Mon., Tues., Wed. & Thurs. 
BY RESERVATION ONLY

\

q Ocean Bay Park, Fire Island

S
Zee Line Ferry from Bay Shore

CSPPHIAI • GI IPDCOonAT TO Flf8

O9&

MODERN BRIDAL 
KNOPKA HOUSE 

BRIDAL GOWNS & FORMALS 
FOR ALL OCCASIONS 

SUNDAY APPOINTMENTS AVAILABLE 
516-368-9501 or 368-4126

202 2nd St., E. NORTHPORT
(

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Vyrai dainuoja, ką tik išėjo 
N.Y. vyrų dainos vieneto “VY
TIS nauja plokštelė. Įdainuota 
17 liaudies dainų; Žygio mar
šas, Aras, Mylėjau mergelę, 

; Vilniaus kalneliai, Augo sode 
|klevelis, Kur lygūs laukai, Gale 
(lauko toli, Kas bernelio su- j 
jmislyta, Ulonai, Leiskit į Tė- 
ivynę, Ant kalno karklai, Kur tas 
kelelis, Šėriau žirgelį, Lietuva 
'brangi, Mes žengiam su daina, 
Ant kalno mūrai ir Eisim, brole- 

, liai, namo. Stereo 6 dol.
Šokime, Tėvynės Prisimini- 

I mų radijo programos jubiliejinio 
į minėjimo plokštelė. Įgrota 13 
; lengvos muzikos kūrinių: Dar 
Į kartą apie meilę, Lauksiu tavęs, 
• Pakalbėkim dar apie meilę, 
' Gražiausia mergina, Meilės isto- 

1 rija, Krantų gėlė, Meilės va
sara, Oi, gimtinė mylima, Mėly
na daina, Sulaukti negalėsiu, 
.Čigonų berniukas, Vynas ir gi
tara, Valsas. Atlieka solistai ir 
simfoninis orkestras. Stereo. 
Kaina 6 dol. Persiuntimui pride
dama 50 c. Gaunama Dar- 

■ bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

ANTHONY DEPPERMAN
7727 66th DRIVE, MIDDLE VILLAGE, OUEENS | 
Carpenter - Roofing - Storm Windows - Siding 
Mechanic. Free Estimates.

CALL 894-4685

We care enough 
to help ...

We at Christchurch School pride ourselves in knovving that we help each stu- 
denf—individually. Small classes assure personai attention in feaching and 
counseling, VVe teach the value of self-discipline and self-assurance. Com- 
plete scholasfic and athletic schedules, including an extensive art program 
and sailing on the Rappahannock River and the Chesapeake Bay. Boys— 
Boarder and Day students. Girls—Day students only.

For admisslons information, vvrite:
christchurch school

Louis VV. Randoil. Haadmasfer
 191 Osprey Lane, Christchurch, Va. 23031

•»

• i

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

New Hampshire

UTTLĖTON, N.H.
New 6 bedroom Ranch with 
19 x 28 beamed livingroom 
and large fireplace. Cfining 
room Bos sliders to deck, 
kitchen is modern with coun- 
ter top range, table bar, 
and dishwasher. This home 
Kas 3.3 acres and includes 
l*ke lof, boot house, horse 
ftable and is private yef ac- 
aessible to roods etc. Priced 
right!
‘ $75,000

: 603*444-5425 
603*444*7712

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

Camp in ane of the Jertey 
Cope's Rnest Campgraunds 
with all facilitics, ac- 
commodating all typo cguip- 
ment. Planned activities — 2 
Swimming Poeb — RecreaHon 
Rm. Mini-Golf — Minutes from 
the famous Wildwood Bch. and 
Boardwalk.
PHONE FOR RESERVATIONS 

Phone: 609-263-3837 or 609- 
■522-3747

I

COMPUTER 
PROGRAMMER 

COMPUTER OPERATOR 
COMPUTER TECHNICIAN 
you have questions about the

computer industry, our 
INFORMATION SEMINAR 
Will help provide the ansvvers. z

For details, call:
(617) 272-4070 
CONTROL DATA 

INSTITUTE
Technical Career 

Training Worldwide 
N.W. INDUSTRIAL PARK 

20 NORTH AVENUE, 
BURLINGTON, MA. 01803 
an educational service of 

CONTROL DATA 
CORPORATION

Training Approved for Eligible Veterans 
Lic. by Dept. of Ed. Comm. of Mass.

CARL JEVVELERS 
4186 WHITE PLAINS ROAD 

BRONX 
FINEST IN JEVVELRY 

WE ALSO REPAIR 
TELE. TU 1-4727

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

COUNTRY
RATES AS LOW AS $12/COUPLE DAILY 

PATRICK H. SICKAFUS, STRAUSSTOWN, 
PA.19559

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

OPEN

HAPPY BICENTENNIAL YEAR

BIERS RESTAURANT
7 DAYS 8:00 AM TO 12:00 PM (516) 
546-4189 30 W. MERRICK ROAD

FREEPORT, N.Y. 11520

CAPE COD
EASTHAM MOTEL

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

Call (1) 617-255-1600

INGERSOLL 
FUNERAL H OME

(609) 522-2121
3909 PACIFIC AVENUE 

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

Aidai—
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

FOLLENDER’S FLOWERS 
FLOVVERS OF DISTINCTION 

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

Binielftitk

I

SAFARI MOTEL 
LAVENDER ROAD & OCEAN AVĖ., 

WILDWOOD CREST, N.J. 08260
PHONE 609 522-0157

CLEAN FAMILY TYPE MOTEL
Motei Rooms - 1 & 2 Room Efficiencies 
Suites - Refrigerators in all Units - Air 

Conditioned & Heated - Color TV - 
Heated Pool - Laundromat - Golf Privileges 

200 ft. to Beach
VVRITE OR PHONE

NEW ENGLAND COLLEGE 
IN OLD ENGLAND

ARUNDEL CAMPUS IN SUSSEX, 
ENGLAND

FOUR YEARS LIBERAL ARTS 
AVAILABLE. VISITING STUDENTS

YEAR ABROAD. 4-1-4

PROGRAMS 
ACCEPTED 
ACADEMIC

I 
: FOR

CALENDAR. COED. ACCREDITED BY NEASC. 
VVRITE DEAN OF ADMISSIONS, BOX C, NEVY 

I ENGLAND COLLEGE, HENNIKER, N.H. 03242

i

HANSONS
Oquaga Lake Deposit, N.Y.

COME ON IN. THE VVATER IS GREAT & THE 
FOan A ACCOMMODATIONS & THE ENTERTAIN- 
MENT & THE SCENERY, THE GOLF & THE VVATER

- SKIING & THE WHOLE ATMOSPHERE. GET YOUR 
FEET WET VVITH A NOTE TO BOB HANSON,
9 HANSON ROAD. FULL VACATION VALUE.'

TELE: (607) 467-3103.

■ne CARPENTRY^

CARPENTER EXPERT 
Hire Me By The Day 

I Will Help You Plan, 
Design 8 Decorate Any Room 

In Your House 
Your Moteriai, My CraftmanslYip 
Ca I i Me & Save — 639-3171

nB8—FiWUf

r

-Y................... — CEILINGS
S SAVĘS

I specialize in tile ceilings. No more crack- 
ing & painting. I will install a ceiling 9x12 
in your home for as little as...$95 incJud- 
ing all. You save because I work olone. 

All Work Guaranteed 
516-669-5826 CollTerry 212-278-7901

LORNA PAINTING
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

INTERIOR& EXTERIOR
24 HOUR SERVICE — 212 523-8265

t

2,

TIMBURR LANE 
NURSERY & KINDERGARTEN 

Burr’s La n e, Dix Hills, Huntington 11746 
Ages 2 Yrs. & 9 Mos. to 5 Yrs. 
“THE NURSERY SCHOOL 

& KINDERGARTEN 
VVITH ALL THE ESSENTIALS” 

I & 5 Day Classes AM or PM — Full Day3
Classes With Lunch — Free Transportation — 
NYS Registered & Accredited — Carolyn Ta- 
bachnik - Director

Call for Brochure
516 643-3300

MOVING ........

ACH MOVERS
S BOROS& NASSAU

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

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

/ CALL
(212) 651-0229 or 651-0299 

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

. Give Your Children
THE BENEFITS OF A PRIVATE SCHOOL 

EDUCATION
Boarding School for Boys and Girls Grade 7-12 

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

Non-d iscrim i na t ory
Ph. (919) 643-4131 Box C — Oak Ridge. N.C. 27310

i f

l

DEXTER PARK 
PHARMACY ® 

Wm. Anafitasi, B. S. “ 
77-01 JAMAICA AVEnUE 

(Cor. 77th Street), .
Woodhaven, N.Y. f14«1 

WE DELIVER 
T ĖLEF. 296-4130

J C WOODCRAFT
CUSTOM CABINETS — SHELVING 

ROOM DIVIDERS — FINE CARPENTRY 
By Craftsmen 

190-13 HOLLIS AVĖ., HOLLIS 
464-7737 .

MORAVIAN ACADEMY
coed • college preparatory 

•50 mi. Phil.9O mi. NYC 
•small classes
• participation in activitiM 
•wise combination of 

freedom and disciplina
•individual guidance

L P N
WILL GIVE FAMILY TYPE LIVING 

TO ELDERLY
MEN OR WOMEN IN COUNTRY HOME 

CATHOLIC CHURCH IN AREA 
CALL 914-355-8841

Excellent academic program. arts. reading. music 
sports and riding All faiths. nationalities Accredited. 
foundedl742 ■ 215/691-I600

Boarding 7-12 and PG/Day K-12

MORAVIAN ACADEMY
4313 Oroan Pond M., BotMoham, Pa. 18017

VVHEATLEY SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE - TIRES - BATTERIES 
& ACCESSORIES 
VVYANDANCH AREA
CALL 516 643-9610

SWIMMING POOL PLAY AREA 350 
SPACIOUS VVOODED CAMPSITES 

ELECTRIC WATER SEWER HOOKUPS 
TOILETS SHOVVERS LAUNDRY 

PLANNED RECREATION FISHING 
GROCERIES ON SITE MINI GOLF 

BASKET BALL COURTS 
WE CATER TO LARGE RALLIES

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

Turnplke, (Ex i t 20) on Statė H wy. 72 
Edvvin L. & Greata A. Haldeman, 

Ovvners

GENERAL CONTRACTOR
ELIA CONSTRUCTION

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

BANK LOANS FINANCING
LOW RATES GUARANTEE W0RK 

LIC. 737966

(212)786-7674

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

BEST ROČFING & SIDING 
FULLY LICENSED & INSURED
NASSAU LIC. NO. HI720700000 

N.Y.C. NO. 735546 
FREE ĖSTI MATĖS

212-HO-4—3636 516-538-8656

FORK UNION 
MILITARY ACADEMY

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

i CARPET & TILE INSTALLATION 
PICK-UP & RELAY SERVICE 

FREE ĖST. REAS. RATES
337-5345

NORTH JERSEY TOWING
24 HOUR TOWING & ROAD SERVICE 

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

LA SALLE-DUDLEY" 
MOTOR HOTEL 
30 S. Penntylvania Ava. 
Atlaatio City, MJ. 01401 
Save Money. Apartments, 

Rooms, Efficiencies.
Phnne: 609-345-13(17-- MRFD 3 PH.: (717) 665-9561 

MANHEIM, PA. 17545

PERKINS CONSTRUCTION 
GENERAL CONTRACTOR 

Ouality Cabinets - Remodeling - Rooflng 
Siding - Carpentry - Locks 

Building in Ali Its Branches 
RESIDENCE & SHOP 

E. HERBERT PERKINS 
BOX 539 STRAWBERRY AVENUE 

VINELAND, N.J.
PHONE: 609 697-2931 

OR 609 691-0093

SAVE COSTLY REPAIRS COMPLETE CHECK UP 
$29.95

EUPHORIA AUTO REPAIRS 
1528 60TH STREET, BKLYN. 

CALL 435-7868

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

W00D FURNITURE 
— PLANT OPENINGS

(1) CABINET MAKER MUŠT BE EXPERIENCED
(2) SANDER: W0MAN OR MAN TRAINEE OR

EXPERIENCED
LOCATED 5 MINUTES FROM WORLD TRADE 

CENTER IN JERSEY CITY
CALL TED (212) 285-9265 OR (201) 7.95-4404

f

■J.— ------ ------- ------------------

1 i ELECTROLYSIS *

ELĖCTROLYSIS
Permanent Removol of Unwanted Hair, 
Free Consulfation, No Obligation 
Latest Modern Methods.
GISELE DORF 516-798-9567

J

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

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

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

<

Yasolino
A MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 33 +197 6
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DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenujneratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už ka
lendorių ar šiaip spaudą pa
rėmę:

25 dol. — J. Lugauskas, Bro
oklyn, N.Y.

22 dol. — kun. P. Jaraška, 
Philadelphia, Pa.

20 dol. — St. Trojanas, St. 
James, N.Y.

15 dol. — dr. J. Snieška, 
Brooklyn, N.Y.

13 dol. — R. Šimelis, Bellevil- 
NLJ. — A. Sinus, Brook-

'lyn, N.Y.
Po 10 dol. — S. Barakaus- 

kas, Brooklyn, N.Y.; L. Gude
lis, Hot Springs, Ark.

10 dol. — R. Dragūnevičius, 
East Hartford, Conn.

Po 10 dol. — S. Bučmys, Day- 
ton, Ohio, P. Liauba, So. Bos
ton, Mass.

9 dol. — M. Stulpinas, Cam- 
bridge, Mass.

Po 8 dol. — A. Bertulis, Hot 
Springs, Ark., U. Kraus, Wood- 
haven, N.Y., P. Kunigėlis, Will- 
iston Park, N.Y., O. Skur- 
vydienė, Harrison, N.J.

Po 8 dol. — kun. P. Gillis, 
Jackson, Miss., F. Andriūnas, 
Wyncote, Pa., A. Kepalas, Rose- 
dale, N.Y.

Po 8 dol. — B. Andrašiū- 
nas, Miwaukee, Wisc.; V. Bu- 
dininkas, Woodhaven, N.Y.; J.. 
Dainora, Newton Square, Pa., 
M. Mikolaitis, Cherry Hill, N. 
J.; dr. J. Skučas, Hilton, N.Y.; 
J. Pliauskas, Bayside, N.Y.

6 dol. — M. Aleksis, Water- 
bury, Conn.

Po 5 dol. — V. Vindašius, 
Aylmer,
Ontario, Canada, V. Pau

Mūsų mielą prietelių 

DR. JURGĮ BUDZEIKĄ
bei jo artimuosius, brangiai MOTINAI Dancige mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

A. Pranckevičienė
V.K. Banelis ir sūnus Linas

Pranešame draugam Ir pažįstamiem, kad

DR. PETRAS KARVELIS,

Dr. Nijolė Bražėnas-Paronetto

ekonomistas ir visuomenininkas, rugpiūčio 10 mirė Baden 
Baden, V. Vokietijoj. Palaidotas ten pat rugpiūčio 13.

PADĖKA

Mylimam vyrui, tėvui, tėvukui ir svainiui

VYTAUTUI ŠVENTORAIČIUI
staigiai mirus, nuoširdžią padėką reiškiam kunigam, 
sukalbėjusiem maldas koplyčioj, organizacijų atstovam, 
tamsiem atsisveikinimo žodį, taip pat už atsisveikinimą 
atsiųstą raštu, visiem giminėm, draugam, pažįstamiem, 
kurie išreiškė užuojautą žodžiu, raštu, per radiją ar per 
spaudą, puošė karstą gėlėmis, užprašė mišias, aukojo 
velioniui atminti Kultūros Židiniui, Darbininkui, lankėsi 
koplyčioj ar palydėjo į amžiną poilsio vietą — Cypress 
Hills kapines, p. M. Shalins už nuoširdų patarnavimą ir 
p. V. Beleckui už paruoštus pietus.

Ypatingą padėką reiškiam kunigam, aukojusiem kon- 
celebracines mišias, už maldas prie kapo ir už atsi
sveikinimo žodį ginklo draugų vardu.

Liekam giliai dėkingi visiem.
Dideliame skausme likę:

Žmona — Kazimiera
Sūnūs — Egidijus ir Saulius su šeimomis
Sesuo ir svainis — Kunigėliai

lius, Allendale, N.J., W. Sinus, 
Forest Hills, N.Y., J. Skladaitis, 
Philadelphia, Pa.

Po 5 dol. — J. Rugys, Pitts- 
ton, Pa., J. Ramas, Elizabeth, 
N.J., A. Krajauskas, A. Petrash, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — A. Bertulis, Hot 
Springs, Ark.; B. Vyžas, Jersey 
City, N.J.; A. Baika, So. Boston, 
Mass.; S. Jankauskas, Woodha- 
ven, N.Y.; A. Wackell, Worces- 
ter, Mass.; A. Moriarty, Quincy, 
Mass.

Po 4 dol. — Ch. Dailidė- 
nas, St. Pėtersburg, Fla.; A. 
Pestinik, Reno, Nev.; P.M. Šla
pikas, Sunrise, Fla.

Po 4 dol. — L. Davidonis, 
Athol, Mass., B. Udalovas, Ir- 
vington, N.J., A. Pupelis, St. 
Petersburg Beach, Fla.

Po 3 dol. — S. Balsys, V. 
Saldaitis, J. Lukošius, Brooklyn, 
N. Y., K. Buragas, Richmond 
Hill, N.Y., P. Rasimas, Linden- 
hurst, N.Y., E. Cibas, I. Grubins- 
kas, So. Boston, Mass., A. Dau
nys, Syosset, N.Y., J. Gribaus- 
kas, Cicero, III., D. Virkutis, 
Newington, Conn., P. Vinda
šius, Racine, Wisc., F. Dimas, 
Ridgewood, N.Y., dr. S. Skrip- 
kus, Kearny, N.J., dr. A.K. Gai
galas, Binghamton, N.Y., J.J. 
Baužys, Chicago, 111., dr. P. Kaz- 
las, Hot Springs, Ark., A. Di
mas, Middle Village, N.Y., F. 
Stankus, V. Šnipas, Hartford, 
Conn., J. Ugianskis, Grand 
Rapids, Mich., A. Girnius, 
Howell, N.J., S. Jasalavich, 
Nashua, N.H., A. Bender, Amity-- 
ville, N.Y., J. Kapočius, K. Si
manavičius, Dorchester, Mass., 
dr. A. Vileita, Starrucca, Pa., 
Lith. Holy Name Society, Kear
ny, N.J., dr. J. K. Valiūnas, 
New Rochelle, N.Y., A. Budrec- 
kis, Quincy, Mass., S. Kudirka, 
Bronx, N.Y., E. Sakas, Williams- 
ville, N.Y., J. Bružauskas, Anso-

nia, Conn., S.L. Marcavage, Mil- 
ford, Conn., M. Kerbelis, 
Amsterdam, N.Y., J. Birutis, 
East Northport, N.Y.

Po 3 dol. — K. Zaukus, V. 
Vaičiulis, K.S. Butkus, B. Spu- 
dienė, V. Jasinskas, M. Balčiū
nas, J. Vastūnas, A. Ilgutis, 
Woodhaven, N.Y.; dr. A. Raz
ma, Joliett, III.; S. Meškys, B. 
Giržadas, V. Meiliūnas, Brook
lyn, N.Y.; K. Palčiauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla.; D. Taut
vilas, Sands Point, N.Y.: V. Iz- 
bickas, Westwood, Mass.; R. Če- 
sonis, Cinnaminson, N.J.; B. 
Kondratas, Quaker Hill, Conn.; 
kun. A. Gleveckas, Albany, Ny.; 
V. Balčiūnas, Wisconsin Delis, 
Wisc.; F. Karanauskas, Kearny, 
N.J.; W. Butch, Homestead, Pa.; 
kun. G. Razutis, Miami, Fla.

Po 3 dol. — V. Galinis, Rich
mond Hill, N.Y., L. Virbickas, 
Brooklyn, N.Y., A. Butas, O. Da- 
nisevičius, A. Reventas, Wood- 
haven, N.Y., L. Jurevičius, J. 
Liudvinaitis, Linden, N.J., J. 
Sprainaitis, J. Tamašauskas, Pa- 
terson, N.J., J. Narkevičius, A. 
Razutis, Los Angeles, Calif., J. 
Miltenis, Hamilton, Ont. — 
Canada, O. Fidleris, Deep Ri- 
ver, Ont. Canada, M. Saitams, 
Montreal, Que. Canada, S.L. 
Everlin, Avenel, N. J., S. Mar
tišauskas, Brighton Mass., A. 
Martinėnas, Wallingford, Conn., 
N. Jonės, New York, N.Y., H. 
Petrikas, Forest Hills N.Y., E. 
Simonaitis, Bloomfield, Conn., J. 
Uldrikis, Poąuonock, Conn., M.
Katilius, Kearny, N. J., C. Bak

šys, Ridgefield, N.J., A. Wish- 
ner, Lakewood, Ohio, A. Permi
nąs, Providence, R.I., A. Zda
nys, Nevvington, Conn., V. Pleč
kaitis, New Britain, Conn., A. 
Zabela, Jersey City, N.J., J. Sta
naitis, Sussex, N.J., F. Geruls- 
kis, Islington, Mass., S. Laukus, 
Huntington, Conn., A. Tumas, 
Reseda, Calif., K. Lambertas, 
Pottstown, Pa., B. Markevičius, 
Worcester, Mass., E. Vazgis, 

Gloucestęr, Mass., A. Diskė- 
nas, Maywood, N. J., K. Lopas, 
Stamford, Conn., F. Matusevi
čius, Queens Village, N.Y., A. 
Žukauskas, Metuchen, N.J., E. 
Remeza, Hollis Hills, N.Y., T. 
Kučiauskas, Baltimore, Md., dr. 
P.J. Bagdas, Douglaston, N.Y., 
J.P. Mikelaitis, Tuscon, Ariz.

Po 2 dol. — A.A Skučas, Lake 
Worth, Fla., A. Staknys, San 
Francisco,Calif., L. Vlavianos, 
Surrey, England, C. Shapalrs, 
Newton, Mass., A. Bačauskas, 
Manchester, Conn., A. Ūselis, 
Ridgevvood, N.Y., T. Janukėnąs, 
Dorchester, Mass., B. Emery, 
Hicksville, N.Y., M. Petraus
kienė, Hartford, Conn., V. Tus- 
kenis, Santa Monica, Calif., V. 
Balsys, Douglaston, N.Y., K. Ti
jūnėlis, E. Hartford, Conn.

Po 2 dol. — C. Barisas, 
Shrewsbury, Mass.; J. Alekna, 
Elmont, N.Y.; E. Pauliukonis, 
Worcester, Mass.; A. Ignaitis, 
Brooklyn, N.Y.; V. Kubilius, 
Vernon, Conn.

Po 2 dol. — kun. V. Paulaus
kas, Thompson, Conn., P. Le- 
vendauskas, Naugatuck, Conn., 
P. Vaškys, Cheltenham, Pa., K. 
Šimėnas, Dorchester, Mass., M. 
Eizerytė, Montreal, Que. Cana
da, A. Juodka, Chicago, III.,
S. Zikas, Camp Hill, Pa., A. 
Vitkus, W. Hartford, Conn., G. 
Bartkus, Richmond Hill, N.Y.,
T. Aleksonis, Braintree, Mass.

Po 1 dol. — B. Raugas, Del- 
ran, N.J., J. Jokūbauskas, Juno 
Beach, Fla., A. Miškinis, Pitts- 
ton, Pa., P. Ežerskis, Cleveland, 
Ohio, B. Mickūnas, Dorchester, 
Mass., J. Raškauskas, Toronto, 
Ont., Canada, G. Gobis, Ams
terdam, N.Y., A. Lingaitis, Wor- 
cester, Mass., S. Butan, Torring- 
ton, Conn., A. Norkus, Philadel
phia, Pa., V. Saimininkas, E. 
Hartford, Conn., B. Medelis, 
Baltimore, Md., V. Jackūnas, St. 
Petersburg, Fla.

Po ldol. — F. Liktorius, Ozo
ne Park, N.Y., B. Wilkinson, Bal
timore, Md., S. Yankus, Water- 
town, Mass., P. Šlapelis, Ro- 
chester, N.Y.

Po 1 dol. — B. Kruopis, B. 
Tilenis, So. Boston, Mass., J. 
Bartkus, J. Lukoševičius, I. Stu- 
čius, Richmond Hill, N.Y., J. 
Stankus, Los Angeles, Calif., 
P. Švitra, Woodhaven, N.Y., V. 
Lileika, Groton, Conn., M. Bun-

Tautininkų gegužinės dalyviai. Stovi iš k.: Bagdonienė, 
Gasiliūnas, Sirusienė, Ūselis, Čekienė, Rūtenis, Sirusas, 

Lileiva, Andriušis, Genevičius. Sėdi iš k.: Vebeliūnas, Lenk
taitis, Maurukas, Gerdvilienė, Gasiliūnienė ir kt.

donis, Landsdovvne, Pa., N. 
Gust, Simsbury, Conn., F. Vaš
kas, Nevvark, N.J., T.M. Gry- 
bovvski, Putnam, Conn., E. Shi- 
manskas, Brooklyn, N.Y., A. 
Rudzitas, Elizabeth, N.J., A. Lu- 
zėnas, Amsterdam, N.Y., J. Va
liūnas, Paterson, N.J., R. Axtin, 
Methuen, Mass., P. Radaitis, 
Cambridge, Mass., M. Brakas, 
Sioux Falls, S.D.

Po 1 dol — V. Rastenis, Wood- 
haven, N.Y.; V. Strimaitis, 
Brooklyn, N.Y.; E. Skobeika, 
Richmond Hill, N.Y.; dr. A. 
Narvydas, E. Northport, N.Y.; 
kun. A. Zanavich, New Haven, 
Conn.; H. Januškevičius, Yon- 
kers, N.Y.; L. Gailiušienė, Phi
ladelphia, Pa.; Sisters Imm. 
Conc., Montreal, Que. Canada;
K. Buikus, E. St. Louis, 111.; 
P. Lolis, Brockton, Mass., J. 
Vazbys, Mahvvah, N.J.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Liet. Moterų Federacijos 
Hartfordo klubo išvyka 
Birželio 6 dauguma mūsų klu

bo narių vykome į Nekalto Pra
sidėjimo seserų vienuolyrią Put- 
name, Conn. • Vienos išvyko 
ankstų rytą, tikėdamos dalyvauti 
mišiose vienuolyno koplyčioje, 
o kitos paliko Hartfordą po lietu
viškų pamaldų Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Išvykoje dalyvavo 
ir miela viešnia iš Brazilijos — 
Marija Čiužienė.

Pasiekusios vienuolyną, pasi- 
jutom patekusios į lietuvišką ap
linką, kuri taip miela širdžiai. 
Seselės priėmė mus, lyg būtų 
tikros mūsų seserys. Aprodė 
savo namus, pagamino skaniau
sius pietus. Visur matėsi pavyz
dinga tvarka ir kruopščiausia 
švara. Vasarotojams skoningai į- 
rengti kambariai ir rami aplinka 
suviliojo ne vieną atvykusm. 
Taip pat turėjome progos aplan
kyti dail. Adomo Galdiko darbo, 
kambarį, susipažinti su jo pa
veikslais.

Mūsų išvykos pagrindinis 
tikslas buvo pasiklausyti prof. 
kun. Stasio Ylos paskaitos. Apie 
1 vai. taip ir rinkomės visos į 
vienuolyno biblioteką. Ramus 

prelegento balsas mus iš karto į- 
tikino, kad gėrio ir blogio sąvo
ka Katalikų Bažnyčios šviesoje 
yra nekintarųa. Bažnyčia turinti 
teisę keisti tik savo pačios nuo
status. Buvo kalbėta apie katali
kišką moralę, o taip pat ir apie 
progresyvinę bei situacinę mo

ralę, taip labai palietusią šį kraš
tą.

Paskaita savo aktualumu su
kėlė didelį klausytojų dėmesį. 
Į visus klausimus prelegentas 
mielai atsakinėjo. Po to vėl bu

vome seselių vaišinamos. Nė 
nepastebėjome, kaip baigėsi 
diena, o su ja ir mūsų išvyka. 
Dalyvė

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

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatoma kaladėle (base)

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

Tautinės Sąjungos I ir XI sky
rių gegužinė buvo suorganizuo
ta Gasiliūnų sodyboj, Jamaica 
Estates, rugpiūčio 1. Gražiam 
orui esant, pasivaišinta ir pra
leistos kartu kelios įdomios va
landos. Gegužinėj dalyvavo ir 
Tautinės Sąjungos pirm. E. 
Čekienė, dail. J. Bagdonas, LB 
New Yorko apyg. pirm. A. Vak
selis, Kultūros Židinio vadovas 
Tėv. P. Baltakis, O.F.M. Gegu
žinei įpusėjus, p. Sirusas savo žo
dy priminė, kad ką tik aplankęs 
sunkiai sergantį visuomeni
ninką Stasį Gudą, kurio draugiš
kumas ir bendruomeniškumas 
buvo visiem mielas ir jo čia 
pasigesta. Paplota ir šeimi
ninkui, neseniai atšventusiam 
šv. Igną. Solidarių valandų pa
kartojimas lauktinas ir ateity.—
J.R.

Brooklyno pašto vadovybė 
praneša, kad rugsėjo 17-18 ren
gia Bicentennial Health Fair ir 
rugsėjo 19 etninių grupių kul
tūrinius pasirodymus Borough 
Hali Civic Center patalpose^ 
Sveikatos mugės metu bus su
teikiamas nemokamas sveikatos 
patikrinimas.

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

NAUJOS KNYGOS 
Atostogų metu įsigykite 
naujai išleistas knygas

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

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

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

8 D. LIETUVOJ

Rugsėjo 5 $1036
Rugsėjo 19

į kainą įsiskaito:

1.

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

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

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

VYTIS INTERNATIONALTRAVEL SERVICE 
2129 Knapp Street 

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

Tautos šventės minėjimą Bos
tono LB apylinkė rengia rug
sėjo 25 kartu su Chicagos trijų 
didžiųjų solistų — Danutės 
Stankaitytės, Stasio Baro ir Jono 
Vaznelio — koncertu.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimą Bostono ramo- 
vėnai rengia Lietuvių Piliečių 
d-jos salėj, South Bostone.

Norbertas Lingertaitis Brock- 
tone suruoštoj parodoj, rankdar
bių skyriuj, laimėjo pirmą vietą 
už jo darbo sidabrinę-gintarinę 
apykaklę. Norbertas jau ket
verius metus gamina meniškus 
sidabro ir gintaro dalykus. Yra 
laimėjęs ir daugiau premijų už 
savo dailius darbus.

Bostono lietuvių tarpe pasi
reiškė nepasitenkinimas, kai su
žinota, kad dvi Bostono lituanis
tinės mokyklos mokytojos suor
ganizavusios 15 vaikų ekskursi
ją iš Bostono į Rumšiškių pio
nierių stovyklą. Apie ekskursiją 
informuoja Gimtasis Kraštas lie
pos 8 d. numery.

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama radijo programa 
kiekvienais metais suruošia tra
dicinę gegužinę — pikniką su 
programa ir laimėjimais. Šiemet 
rugpiūčio 8 buvo labai lietin
ga, bet į gegužinę atsilankė apie 
300 asmenų. Tai rodo, kad 
Minkų darbas įvertinamas. Šoko 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Onos Ivaš- 
kienės ir suomių tautiniai šokė
jai, vadovaujami Mare Oberly. 
Iškiliąja Naujosios Anglijos lie
tuvaite išrinkta Lyrm Jonaitis iš 
North Quincy. Fitzmaurice Mo
ters Sales, Brockton, Mass., pa
dovanotą automobilį laimėjo Ju
ly Aukštuolis iš East Wolpole, 
S o. Boston Savings Bank dova
notus 100 dol. laimėjo H. Ne- 
vulis iš So. Bostono, Galaxy- 
Tours dovanotą kelionę į Chi
cagos tautinių šokių šventę lai
mėjo Eddy Skabeikis. Buvo ir 
smulkesnių dovanų ir laimėtojų. 
Minkai savo programose visada 
paragina užsisakyti katalikišką 
dienraštį Draugą ir savaitraštį 
Darbininką.

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

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

Antano Vaičiulaičio knyga 
“Vakaras sargo namelyje” gauta 
Darbininko spaudos kioske. Tai 
yra viena iš pirmųjų Vaičiulai
čio knygų. Ši yra trečioji laida, 
papildyta naujais pasakojimais 
jaunimui. Išleido Jonas Karve
lis, spaudos darbus atliko My
kolo Morkūno spaustuvė Chica- 
goje, iliustravo dail. Ada Sutku
vienė. 165 psl. Kaina—4 dol.
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83 YORKE FT
Šv. Pranciškaus 750 metų su

kaktį Brooklyno pranciškonai 
rengiasi minėti spalio 10. Tą 
dieną Kultūros Židinio didžiojoj 
salėj bus iškilmingos, daugelio 
kunigų koncelebruojamos mi
šios. Po mišių — užkandžiai 
apatinėj salėj. Po jų akademija
— minėjimas su paskaita, kon
certu ir literatūrine dalimi. Pa
skaitą — Šv. Pranciškus ir Lie
tuva skaitys prof. Simas Su
žiedėlis, savo kūrybą skaitys 
Leonardas Andriekus, OFM, 
koncertinę dalį atliks muz. Al
girdo Kačanausko tai progai su
organizuotas vyrų choras. Į 
minėjimą pakviestas Brooklyno 
vysk. Pranciškus Mugavero ir 
vysk. Vincentas Brizgys.

Tautos šventės minėjimą ir 
Chicagos trijų didžiųjų solistų
— Danutės Stankaitytės, Stasio 
Baro ir Jono Vaznelio — kon
certą Kultūros Židiny rugsėjo 26, 
sekmadienį, 6 vai. vak. rengia 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdyba. So
listam akomponuos muz. Alvy
das Vasaitis iš Chicagos. Po kon
certo mažojoj salėj vaišės.

New Yorko Korp. Neo-Lith- 
uania rugsėjo 11, šeštadienį, 
7 vai. vak. Kultūros Židinio ma
žojoj salėj rengia simpoziumą 
detentės klausimu. Jame daly
vauja Algirdas Gureckas iš 
Washingtono, Vytautas Meš
kauskas iš Chicagos ir Vytautas 
Vaitiekūnas iš New Jersey. Sim
poziumo moderatorium pakvies
tas dr. Bronius Nemickas. Kor
poracija visus kviečia dalyvauti.

Rudens sporto sezono atidary
mo balius Kultūros Židiny įvyks 
spalio 2. Rengia Nevv Yorko Lie
tuvių Atletų Klubas. Jau iš anks
to visi kviečiami ruoštis į šį 
parengimą. Stalus galima užsisa
kyti pas S. Prapuolenį, P. Gvildį, 
A. Matulaitį, A. Šilbajorį ir ki
tus LAK valdybos narius.

Skautų rėmėjų balius įvyks 
spalio 16 Kultūros Židinio 
salėse.

Vakaras su Birute Pūkelevi- 
čiūte rengiamas spalio 23 Kul
tūros Židiny.

Liucija ir Kazys Jankūnai, 
Lodi, N.J., a.a. Vytautui Švento- 
raičiui atminti paaukojo 15 dol. 
Kultūros Židiniui, o taip pat už
prašė už jo vėlę mišias. Nuošir
dus ačiū.

Lietuvos Atsiminimų radijo, 
vadovaujamo prof. dr. Jokūbo 
Stuko, rudens vakaras Kultūros 
Židinio salėj įvyks lapkričio 13. 
Programą atliks Baltimorės tau
tinių šokių ansamblis.

Perkūno vyrų choro koncertas 
Kultūros Židinio salėj įvyks 
gruodžio 4.

Lietuvos kariuomenės minė
jimas Kultūros Židiny įvyks lap
kričio 27.

NUOLAIDOS 
PRANCIŠKONŲ 

___ VASARVIETĖJE____
Pranciškonai, norėdami tu

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

Iš okupuotos Lietuvos į eu
charistinį kongresą Phila
delphijoj buvo atvykusi maldi
ninkų ekskursija: vysk. Liudvi
kas Povilonis, vysk. Romualdas 
Krikščiūnas, kan. N. Čėsna, kun. 
dr. V. Butkus, kan. J. Beino- 
ris, kan. V. Sidabras, kun. J. e 
Juodelis, kun. P. Račiūnas ir 
kun. dr. P. Vaičekonis. Svečiai 
dar turėjo progos pamatyti 
VVashington, D.C., bei Chicagą. 
Pro New Yorką rugpiūčio 15 
vyskupai, lydimi kun. Vaiče- 
konio, išskrido į Romą, o visi kiti
— į Maskvą.

Iš okupuotos Latvijos į Phi
ladelphijoj rugpiūčio 1-8 vykusį 
eucharistinį kongresą buvo at
vykę trys latvių kunigai: prel. 
Ludvigs Birkovs iš Liepojos, de
kanas Alberts iš Prelji ir kun. 
Izidors Upenieks, kunigų semi
narijos profesorius iš Rygos. Pro 
New Yorką rugpiūčio 11 išskri
do atgal į savo vietoves.

Jonas ir Julija Bliznikai, Eli
zabeth, N.J., vietoj gėlių prie 
karsto, aukoja 15 dol. Kultūros 
Židiniui a.a. Juzei Grigaliū
nienei ir a.a. Jurgiui Narušiui 
atminti. Mirusiųjų artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o ponam Bliznikam lietuvišką 
ačiū.

Long Islando, Suffolk County, 
lietuvių klubo susirinkime rug
piūčio 1 buvo traukiami pikniko 
loterijos bilietai. Laimėtojai 
gavo valdžios taupymo bonus —
U.S. Savings Bonds—įvairių ver
čių: Antanas Matulaitis iš Rich
mond Hill, N.Y. — 75 dol., 
Rūta Žilinskas iš Lake Ronkon- 
koma, N.Y. — 50 dol., Char- 
les Grinius iš Cherry Valley, 
N.Y. — 25 dol., Aušra Duoba iš 
Northport, N.Y. — 25 dol., Ag
nės Janus iš Smithtovvn, N.Y.
— 25 dol. Susirinkime buvo nu
tarta rengti dar vieną gegužinę 
vasaros pabaigoj, tuoj po Labor 
Day, rugsėjo 12, 1 vai. po pietų 
Liberty Hali parke, 2784 Ocean 
Avė., Lake Ronkonkoma, prie 
pat Long Island Expressway iš
važiavimo (Exit 59). Kviečiami 
visi iš arti ir iš toli dalyvauti 
ir praleisti dieną gamtoj. Neuž- 
mirškim rugsėjo 12.

BATUN organizacijos dešimt
mečio proga rugpiūčio 14 Platt- 
deutsche parke, L.L, N.Y. įvyko 
septintasis Baltijos festivalis — 
gegužinė. Ta proga BATUN va
dovybė pranciškonų spaustuvėj 
atspausdino gražų ir gausiai 
iliustruotą 72 puslapių leidinį. 
1976-77 veiklos metam vado
vauti BATUNo prezidentu vėl 
perrinktas Kęstutis K. Miklas.

Ekskursija j 
Kennebunkport, Maine
Tradicinė rudens ekskursija 

autobusu pas T. Pranciškonus 
įvyks rugsėjo 4-5-6.

Autobusas išeina nuo Kltū- 
ros Židinio, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, rugsėjo 4 d., 9 vai. 
ryto ir pakeliui sustos prie Ša- 
linskų šermeninės 84-02 Jamai
ca Avė., Woodhavene. Grįžtama 
rugsėjo 6 d. vakare.

Kelionė, nakvynė ir 5 kartus 
valgis — asmeniui 58 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T. 
Petrui (212) 827-1351, Marytei 
Šalinskienei 296-2244. Gautas 
patogus autobusas. Anksčiau už
siregistravę gali pasirinkti vie
tas.

Prašoma tuoj pat registruotis, 
nes nesusidarius reikiamo skai
čiaus ekskursija neįvyks.

DALYVAUKI M 
ŠILUVOS KOPLYČIOS 
10 METŲ MINĖJIME

Rugsėjo 12, sekmadienį, 
3 vai. p.p. prie Šiluvos Marijos 
koplyčios Washingtone, Na
tional Shrine of the Immaculate 
Conception bazilikoj, lietuviai 
paminės tos koplyčios dešimties 
metų sukaktį.

Mišias aukos ir pamokslą pa
sakys kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Prieš mišias, 2 vai., bus 
proga su vadovo paaiškinimais 
apžiūrėti visą baziliką.

Per mišias, kurios bus aukoja
mos 3 vai., bus giedamos lietu
viškos giesmės.

4 vai. bus antra proga tiem, 
kurie dar nematė pačių naujau
sių šios šventovės įrengimų, su 
vadovu juos apžiūrėti.

Taip pat numatoma šia proga 
netoli šventovės pasivaišinti.

Vvashingtone paruošiamuo
sius darbus atlieka komitetas, 
sudarytas iš Lietuvos vyčių ir 
ateitininkų sendraugių. Komite
tui vadovauja .vyčių veikėja 
Eva Migonis ir ateitininkų sen
draugių vicepirmininkas Jonas 
Vaitkus.

Parapijos bei organizacijos 
nuoširdžiai kviečiamos šiame 
minėjime organizuotai daly
vauti.

Tėv. Benvenuto Ramanausko, 
OFM, daug metų brandintas 
veikalas “Broliai, pradėkim“ 
atiduotas rinkti pranciškonų 
spaustuvėj Brooklyne. Veikale 
išpuoselėta pranciškoniško gy
venimo pradmenys ir dvasinės 
būklės plėtotė bei aukštesnė at
gaiva.

ELIZABETH, N.J.
Novena į Šiluvos Dievo Mo

tiną Mariją bus rugsėjo 13, 14 
ir 15. Mišios ir pamokslai lie
tuvių ir anglų kalbomis bus sa
komi vakarais 7 vai. Noveną 
praves žinomas pamokslininkas 
chicagietis kun. J. Vaškas, MIC. 
Paskutinę Novenos dieną bus 
procesijoj pagerbtas iš Šiluvos 
atvežtas akmuo (akmens dalis), 
ant kurio Marija stovėjo apsi
reiškimo metu. Parapiečiai pra
šomi gausiai šioj Novenoj daly
vauti.

Katalikių Moterų S-gos me
tinė komunija bus rugsėjo 12. 
Mišios tą dieną bus aukojamos 
12 vai. vidudienį. Po to para
pijos salėj bendri pietūs.. Įėji
mo auka — $4.00, o S-gos na
rėms — tik $3.00. Kviečiamos 
ne tiktai narės, bet ir svečiai 
šiuose pietuose dalyvauti.

Šv. Vardo ir Altoriaus drau
gijų ruošiamas rudeninis parapi
jos piknikas įvyksta rugsėjo 19. 
Pradžia — 2 vai. p.p. Parapie
čiai prašomi pagal galimybę šio 
pikniko kioskam paaukoti įvai
rių rankdarbių bei kitų vertin
gų daiktų. Pikniko metu veiks 
gėrimų ir užkandžių barai ir 
kiti įvairumai.

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

Woodhavene prie parko par
duodamas 4 šeimų namas. Kaina 
56,000.00. Tel. 296-2527.

Parduodamas dviejų šeimų 
namas. Butai po 4 kambarius, 
langai į saulės pusę. Cypress 
Hills sekcija. Arti mokykla, baž
nyčia, geras susisiekimas. Tei
rautis tel. 516 221-6692.

Lietuvių maldininkų minia Washingtono Nekalto Prasidėjimo Marijos Bazilikoj, kai čia 
prieš 10 metų buvo šventinama Šiluvos koplyčia. Nuotr. R. Kisieliaus

NEW YORKO IR NEW JERSEY
LIETUVIŲ MUZIKINIAME GYVENIME

JUOZAS STANKŪNAS

Solistė Danguolė Juodikaity
tė, viešnia iš okupuotos Lietu
vos, New Yorke koncertavo rug
piūčio 8 nedidelėj CAMI salėj 
(prieš Carnegie Hali).

Solistė turi stiprų, lyriškai 
koloratūrinį sopraną. Balsas ge
rai valdomas visoj skalėj, įtiki
nančio skambesio. Aukštumoje 
intonuojant, forte jaučiasi kiek 
įtampos, skamba kietokai, bet 
tylesnėse frazėse labai malonus 
tembras.

Ji pasirodė su įdomiu reper
tuaru. Pirmoj programos daly 
pateikė lietuvių kompozitorių 
8 dainas. Pirmiausia: M. Pet
rausko — Tykiai Nemunėlis te
ka, A. Kačanausko — Vai gra
žu, V. Kairiūkščio — Ant at
bėga laivužis (linksmos nuotai
kos, labai artima Šimkaus dai
nai Pamylėjau vakar; pirmieji 
keturi taktai identiniai, baigia
si skirtinga versija). Toliau ėjo: 
St. Gailevičiaus — Treji gaide
liai giedojo, J. Karoso — Pu
tinėli raudonasai (patriotinės 
dvasios), B. Dvariono — Žvaigž
dutė (mūsų padangėj pirmaujan
čios solistės I. Stankūnaitės 
mėgstama daina, kurios niekas 
dar neįveikė geriau atlikti už 
Ireną, net ir ši koncertantė). 
Po lėtos dainos buvo dainuo
jama J. Gaižausko — Ein ber
nelis per laukelį (greito tem
po., žaisminga). Dainų ciklas 
baigtas B. Dvariono aranžiruota 
solo balsui St. Šimkaus daina 
— Oi liūdnas, liūdnas.

Antroji programos dalis pradė
ta Caccinio — Amarilli, Schu- 
manno — Lazdynas (judrios 
slinkties, vokiečių kalba). To
liau ėjo Bellinio — Elvyros 
arija iš operos “Puritonai“ (su 
koloratūriniais pasažais, “bei 
canto” pagražinimais). Kont
rastu skambėjo Strausso — Ry
toj (lėto tempo, trumpa daina;

VVoodhavene išnuomojamas 
5-kių kambarių butas. Skambin
ai 846-0510.

Lovely furnished two-room 
apartment with private bath in 
Richmond Hill. Please call 
441-8652.

dainuota lietuviškai). Toliau 
Verdi — Scena ir kavatina iš 
operos “Ernani”. Solistė sušvy
tėjo ir parodė savo vokalinę 
techniką bei balso potencialumą 
atlikdama Saint-Saens — Lakš
tingala ir rožė ir Rossinio — 
kavatiną iš operos “Sevilijos 
kirpėjas“. Plojimai išprašė dar 
tris dalykus bisui. Po trečio 
priedo (Verdžio — Violetos ari
jos, Sempre libera iš op. “Tra
viata“) koncertas baigėsi.

D. Juodikaitytė turi atlikimo 
dovaną ir scenišką drąsą, reto 
grožio laikyseną, švarią intona
ciją, o vaidybiniai gabumai me
ninį įspūdį dar sustiprina. Daug 
jai padeda ir jos grožis, tinka
mas nuaugimas, skoningas apsi
rengimas. Kaip toj dainoj, “gra
žiai išauginta, dailiai padabinta 
ir gerai išmokinta“ . . .

- o -
Vyrai dainuoja — nauja po

puliarių dainų plokštelė, ku
rią išleido naujas dainininkų 
vienetas “Vytis“, sudarytas iš 
13 asmenų, dainuojančių Perkū
no chore. Vieneto vadovai yra 
R. Kezys ir V. Daugirdas. Ši 
vyrų grupė jau pradėjo gastro
liuoti; rugpiūčio 15 dainavo 
Lietuvių dienoj Lakevvood Per- 
ke, Pa.

Plokštelės dainos įdainuotos 
efektingai. Bet šie vyrai galė
jo padaryti daug geriau. Reikė
jo daugiau rūpestingumo, dau
giau laiko, daugiau repeticijų 
ir aranžiruoti tinkamą muzikos 
palydą. Akordeono solistė Rūta 
Raudytė turėjo groti iš vyrų 
choro dainų partitūros, pati su
sirasti akordus bei melodiją. 
Kodėl negalėjo gerai valdantie
ji akordeoną mūsų muzikai Vy
tautas Strolia arba Vytautas 
Daugirdas specialiai aranžiruoti 
akompanimentą, įdėdami tar
pais muzikos variacijos? Mūsų 
liaudies daina, lyg ta sodžiaus 
geltonplaukė mergaitė, apreng
ta gražiais rūbais, visus žavi. 
Galėjo būti ir pats dainų re
pertuaras labiau paįvairintas, 
galima buvo nekartoti tų dainų, 
kurios jau yra įdainuotos plokš
telėse.

Kaip bebūtų, vis tiek atliktas 
svarbus darbas, vis daugiau bus 
lietuviškos muzikos, užrašytos 
ir apsaugotos nuo išnykimo./

- o -
Muz. Petras Matekūnas, 

mūsų atžalyno mylėtojas, iš

SS

SUSITIKIMAS RUGSĖJO 18 PRIE 
WASHINGTONO PAMINKLO, 

VVASHINGTON, D.C.
KVIEČIAMI VISI PAVERGTŲ TAUTŲ ŽMONĖS

Dalyvaukite su savo vėliavomis, plakatais ir tautiniais drabu
žiais. Speciali vieta pavergtų tautų žmonėm. Kelionė iš Nevv 
Yorko į Festivalį ir atgal, įskaitant pikniko stiliaus priešpie
čius ir pietus — tik 7 dol. Dėl platesnių informacijų ir rezervacijų 
skambinti (212) 221-1555 arba rašyti God Bless America Com- 
mittee, 4 West 43rd St., Nevv York, N.Y. 10036.

leido naują dainų rinkinėlį jau
nimui — Laisvės keliais. Tai 
jau ketvirtas jo leidinys. Pirmas 
buvo — Aidų aidužiai, keturios 
liaudies dainos mišriam chorui; 
antras — Ten gintarėliai, 20 
dainelių; trečiame sąsiuviny su 
dėtos 25 vienam, dviem ir trim 
balsam lengvos trumpos daine
lės. Ketvirtasis rinkinėlis, da
bartinis, išėjo su šešiomis dviem 
balsam, labiau išvystytomis dai
nomis.

Visų rinkinėlių vokalinė/ da
lis turi atitinkamą piano paly
dą. Išskyrus pirmą, visuose ki
tuose dainų pluoštuose tekstai 
rūpestingai atrinkti, įvairios 
nuotaikos bei turinio, su ryš
kiu patriotizmo atspalviu, iš 
naujausios lyrikos, lengvo sti
liaus. P. Matekūno dainų me
lodijos sukurtos vienos dalies 
dainos forma, lietuvių tradici
nio dainavimo būdo rėmuose. 
Kai kur pavartotas ir drąses
nis harmonijos žingsnis, su imi
tacija bei paįvairintu akompani
mentu. Šį dainų rinkinėlį rei
kia laikyti pasisekusiu. Jis bus 
naudingas jaunimo dainos sam
būrių vadovam bei. patiem jau
nuoliam.

Spausdino pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. Spaudai paruo
šė muz. J. Stankūnas.

- o -
Sol. Irena Stankūnaitė, Pater- 

sono Lyric operos kolektyvo 
narė, ruošiasi naujam rudens 
sezono operos spektakliui. Šiuo 
kartu Patersono teatras stato 
amerikiečio kompozitoriaus 
Douglas Moore 3 veiksmų ope
rą “Baby Doe“. Irena vaidins 
pagrindinę Stirnienės rolę.

Visą rugpiūčio mėn. ji su 
savo šeima — vyru dr. J. Silva 
ir dukrelėm Irena ir Stefanija 
(10 ir 6 m.) — atostogauja Flo
ridoj. Grįžusi tęs dainavimo pa
mokas ir pradės bendras ope
ros repeticijas. Be to, ji dai
nuos rugsėjo 22 Kultūros Ži
diny. 4

- o -
Sol. Angelė Kiaušaitė atliko 

lietuviam skirtą meninės progra
mos dalį BATUNo festivalio 
metu rugpiūčio 14 Long Is
lande. Angelė palaipsniui daro 
tvirtą pažangą, jos dainavimas 
kaskart darosi patrauklesnis, 
meniškesnis. Netrukus 'turėsim 
gerą dainininkę, dainos mene 
profesionalinę pajėgą.

KVIEČIAME J KENNEBUNKPORT, MAINE

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

Pranciškonų vasarvietės pastatai Kennebunkport, Maine. Į šią 
garsią vasarvietę Darbo dienos savaitgalį organizuojama eks
kursija iš Brooklyno. Smulkiau gretimame pranešime. Šioj 
vasarvietėj taip pat atpiginami vasarotojam kambariai net 
20% — kviečiami atvykti ir pasidžiaugti saule ir pajūriu 
nuo rugpiūčio 22 iki rugsėjo 6.
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