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Savaitės 
įvykiai

Lenkijos vyriausybė, nepa
jėgdama mokėti kasmet ūkinin
kam apie 5 bil. dol. žemom ūkio 
produktų kainom išlaikyti, buvo 
nutarusi pakelti maisto produk
tų kainas iki 100 proc., bet dėl 
to Ursus traktorių fabriko, Ran- 
dom ir Plocko miesto darbinin
kai sustreikavo, išardė geležin
kelio bėgius, plėšė ir degino 
fabrikus ir komunistų partijos 
pastatus, ir vyriausybė kainų pa
kėlimo dekretą turėjo atšaukti.

San Juan pasibaigė vadovau
jančių vakarų valstybių galvų 
konferencija, nutardama siekti 
kontroliuojamo ūkinio gerėjimo, 
neatgaivinant infliacijos, ir į- 
steigdama tarpvalstybinę kra- 
dito įstaigą Italijos kovai su 
infliacija pagelbėti.

Rytų Berlyne vyksta Europos 
komunistinių valstybių galvų ir 
vakarų valstybių komunistų par
tijų vadų konferencija, kurioj 
Sov. S-gos Brežnevas kaltino 
prez. Fordą dėl strateginių gink
lų sutarties atidėliojimo ir pa
siūlė panaikinti NATO valsty
bių ir Varšuvos pakto valstybių 
organizacijas.

Portugalijos prezidentu iš
rinktas armijos štabo v-kas gen. 
Antonio Ramalho Eanes, surink
damas 61.5 proc. balsų. Kairiųjų 
radikalų kandidatas S arai va de 
Carvalho gavo tik 16.5 proc., 
širdies smūgio ištiktas dabarti
nis min. pirm. Jose Pinheiro 
Azevedo — 14 proc. ir komunis
tų partijos kandidatas Octavio 
Pato — 7.5 proc.

Libano kovos vis dar tebe
vyksta. Paskutiniu metu Libija 
pagrasino pasiųsti į Libaną savo 
kariuomenės palestiniečių tei
sėm ginti.

Palestiniečiai teroristai
Atėnuose pagrobė Air France 
keleivinį lėktuvą su 257 kelei
viais, nuskraidino jį į Ugandą 
ir pareikalavo paleisti iš ka
lėjimo keliose valstybėse laiko
mus 53 palestiniečius kalinius. 
Keleivių tarpe buvo ir JAV pi
liečių.

Dalis įkaitų buvo anksčiau 
paleista. Liepos 4 į Ugandos 
aerodromą atskrido trys Izraelio 
lėktuvai ir išvadavo 110 įkaitų. 
Būta ir aukų. Žuvo lėktuvo gro
bikai, žuvo ir Izraelio ir Ugan
dos karių.

Angolos teismas nuteisė pa
imtus į nelaisvę karo samdinius: 
vieną amerikietį ir 2 anglus mir
ties bausme, o kitus 10 kalėjimo 
bausmėmis nuo 16 iki 30 metų.

Britanijos valdomos Indijos 
vandenyno Seychelles salos (į 
šiaurę nuo Madagaskaro) įgijo 
nepriklausomybę ir įeis į Bri
tanijos bendruomenę. Salos turi 
100 kv. mylių plotą ir 58,000 
gyventojų.

Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi paskutinėj savo kalboj 
puolė Vakarus ir pareiškė, kad ji 
nenumato greitai panaikinti iš
imties būklę.

Britanija ir visa Vakarų Eu
ropa jau kuris laikas yra var
ginama neįprastų karščių ban
gos.

Indonezijos, Tailando,
Singapūro, Malaysia ir Filipinų 
sudarytos pietryčių Azijos vals
tybių s-gos užs. reik, ministe- 
rių konferencija nutarė siekti 
šios srities neutralumo, bet nesi
priešino JAV karinėm bazėm 
Filipinuose, nes jos padėsian
čios išlaikyti šios srities karinių 
jėgų pusiausvyrą.

P. Korėja norėtų užmegzti 
diplomatinius santykius su Ki
nija, bet pastaroji tuo tarpu nero
do intereso.
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DIDŽIOJI AMERIKOS ŠVENTĖ
Atidengta Aleksandro Kuršiaus memorialinė lenta New Yorke. Pasaulio 
laivų paradas. Skamba visos Amerikos varpai. Paradai, koncertai, vaidini
mai. Prezidento kalba ir malda.

Su didele iškilme Jungtinės 
Amerikos Valstybės atšventė 
savo nepriklausomybės 200 me
tų sukaktį. Patys didieji minėji
mai buvo istorinėse vietose, pir
mavo New Yorkas, Washingto- 
nas, Philadelphia.

Didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas New Yorkui, kur vyko 
pasaulio laivų paradas. Čia buvo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pirmoji sostinė, čia didžiausias 
pasaulio uostas, patogu su
plaukti pasaulio laivam paradui.

“Lithuanian Plaza”
Iškilmės prasidėjo gana anksti 

Battery parke, Manhattano salos 
pietinėje dalyje, New Yorko se
namiestyje. Čia buvo jungtinės 
pamaldos.

Visur buvo platinami planai, 
kur ir kas vyksta. Plane buvo pa
žymėta — Lithuanian Plaza. Tai 
Broad Street 20 nr. Ta vieta vie
na iš gražiausių. Aplinkui gra
žūs bankai. Prie vieno tokio ban
ko ir buvo ilga juosta su vytimi. 
Ant jos buvo parašyta Lithua- 
nians, apačioje tautinių raštų or
namentas. (Šią iškabą padarė 
dail. Č. Janušas). Čia kabėjo ir 
Lietuvos vėliava.

Gretimas namas — garsioji 
New Yorko birža. Gatvės gale 
matėsi didingas Washingtono 
paminklas. Tai toji vieta, kur 
prezidentas Washingtonas buvo 
inauguruotas. Dabar tame name 
yra Washingtono muziejus. Vis
kas aplinkui labai iškilminga. Ir 
toji vieta teko lietuviam, nes čia 
kadaise mokytojavo pirmasis lie
tuvis — Aleksandras Karolis 
Kuršius.

Iškilmes pradeda lietuviai
Ankstų rytą čia pradėjo rinkits 

lietuviai. Atvyko visi traukiniais, 
nes į miestą neįleido automobi
lių. Iškilmių pradžia buvo pra
matyta 10:30 v. Tuo laiku tu
rėjo atvykti New Yorko miesto 
burmistras Abraham Beame. Bet 
jis atvyko 15 minučių anksčiau. 
Aplinkui dar nebuvo baigti su
montuoti garsiakalbiai.

Burmistras atvyko, lydimas 
miesto tarybos narių, spaudos 
referento, su policijos apsauga. 
Burmistras buvo apsivilkęs tam
siai pilku švarku, šviesiom kel
nėm, baltais batais.

Jis tuoj užlipo į estradą, kur 
gilumoje sustojo tautinių 
šokių grupė, aplinkui — lietuvių 
žymieji žmonės.

Pradėjo Altos pirmininkas An
tanas Varnas, pasveikindamas 
burmistrą. Toliau vadovavo Re
gina Žymantaitė. Ji angliškai pa

Nevv Yorko miesto burmistras Abraham Beame liepos 4 kalba atidengiant A. Kuršiaus 
memorialinę lentą. Už jo stovi iš k. R. Žymantaitė, A. Varnas — Altos pirm., dr. K. Valiūnas 
— Vliko pirm., Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. L. Tamošaičio

skaitė, kas buvo tasai Aleksand
ras Kuršius. Jai skaitant, dar ne
veikė garsiakalbiai. Tik įpusė
jus jos kalbą, pradėjo veikti 
garsiakalbiai. Tada ji dalį savo 
kalbos pakaltojo ir pakvietė kal
bėti New Yorko miesto burmist
re Abraham Beame.

Burmistro kalba
Simpatingas, nedidelio ūkio 

New Yorko miesto burmistras 
pasakė gražią kalbą. Jis kalbėjo 
apie Kuršių, jo įnašą į New Yor- 
ką. Prieš 300 metų jis pradėjęs 
aukštąjį mokslą to meto Nevv 
Amsterdame, dabartiniame New 
Yorke. Prisiminė Laisvės statu
lą, pro kurią atkeliavo daug 
imigrantų. Tiksliai suminėjo, ka
da keliavo lietuviai, prieš pirmą
jį pasaulinį karą, po antrojo. 
Pasakė, kad Amerikoje yra vie
nas milijonas lietuvių, o oku
puotoje Lietuvoje — trys su 
puse milijono. Priminė ir faktą, 
kad Amerikos vyriausybė nepri
pažįsta tos okupacijos.

New Yorke lietuvių .esą 
40,000. Suminėjo net lietuviškas 
parapijas, pasidžiaugė lietuvių 
įnašu į šį miestą, tai esančios 
medicinos, architektūros, in
žinerijos sritys.

Lietuviai turį didelį laisvės 
pajautimą, tai rodo jų tautiniai 
šokiai. “Nesvarbu, kas atsitiktų” 
— kalbėjo Nevv Yorko miesto 
burmistras, — “visada bus Lie
tuva laisva. Man yra didelis ma
lonumas atidengti lentą toje 
vietoje, kur prasidėjo šio miesto 
aukštesnio mokslo sistema, va
dovaujant pirmajam lietuviui 
Amerikoje.”

Už kalbą padėkojo A. Varnas.
Atidengia memorialinę lentą
Burmistro kalba buvo bent 

kelis kartus pertraukta plojimų. 
Tada jis nuėjo prie sienos, kur į- 
mūryta memorialinė lenta.

Aleksandro Kuršiaus memorialinė lenta, atidengta liepos 4 
Nevv Yorke. Lenta yra 20 Broad St., Manhattane. Nuotr. L.

Tamošaičio

Ji buvo uždengta plastika, nuo 
žemės pakelta apie 10 pėdų. 
Prie plastikos dviejų kampų pri
rištos dvi virvelės. Jas burmist
ras patraukė ir atidengė lentą. 
Publika triukšmingai plojo.

Netoli lentos sustojo burmist
ras, o tuo metu estradoje pasi
rodė Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis ir pasakė sveikinimo 
kalbą, prisimindamas Kuršių, 
lietuvių įnašą.

Po konsulo kalbos, burmistras 
atsisveikino. Palydėtas gausios 
palydos, nuvyko prie automobi
lio ir išvažiavo. Jo diena buvo 
tikrai sunki, perkrauta, nes 
mieste buvo labai daug įvykių, 
daug svečių. Bet jis atėjo pas lie
tuvius, tuo parodydamas daug 
prielankumo. Kitų tautybių ne
lankė.

Tautiniai šokiai gatvėje
Burmistrui išvykus, tuoj prasi

dėjo programa. Jai vadovavo 
Regina Žymantaitė. Pristatė 
N.Y. tautinių šokių ansamblį 
Tryptinį, kuriam vadovauja Jad
vyga Matulaitienė. Apibudino 
kiekvieną šokį.

Pradėjo suktiniu. Gatvė buvo 
atitverta policijos, buvo palikta 
gana daug vietos šokti. Ir čia 
sumarguliavo lietuvių tautiniai 
drabužiai, pasigirdo lietuviška 
akordeono muzika.

Viso grupėje galėjo būti apie 
60. Šoko dalimis. Grupėmis. 
Vieni baigė, tuoj rikiavosi kiti. 
Viskas buvo padalyta stilingai 

ir skoningai.
Šokiai be sustojimo tęsėsi 

apie valandą. Tada buvo per
traukėlė. Po jos vėl prasidėjo. 
Taip jie šoko ir šoko iki 1, 
vai.

Tada pasirodė Nevv Jersey 
tautinių šokių grupė Liepsna,

(nukelta į 3 psl.)

Čia dedamas laiškas, para
šytas š.m. birželio 8, yra tik nau
jos Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos medžiaga. Laiškas 
greitai pasiekė Vakarus, tai čia 
ir skelbiame. Red.

-o-

Šiąis metais gegužės 29 “Ko
munistinis Žodis” straipsny
je “Nežiūrėk, ką darau, daryk, 
ką sakau” Jūs rašote, kad 
“ . . .Prieš kurį laiką Stulgių kle
bonas J. Bučinskas iš darbo iš
varė senutę Žaludaitę, kuri visą 
gyvenimą bažnyčiai tarnavo ...”

Jūs savo straipsnyje nepa
minite dėl ko “išvariau”, kokia 
“išvarymo” priežastis. Kodėl 
nepaminite, kad Žaludaitė Stul
gių kaime atsirado ne kaip 
bažnyčios tarnautoja, o kaip 
benamis ir gyvenime savarankiš
kai tvarkytis nesugebantis žmo
gus? Kad ji, ne į darbą priim
ta, o tik priglausta. Apie tai Jums 
gali pasakyti, tuo laiku Stulgiuo
se gyvenusi Mikutienė. Šiuo 
metu ji dar tebegyvena Kražių 
apylinkėje.

Kodėl nepaminėjote, kad ta 
pati Žaludaitė maždaug prieš 12 
metų, kartu su tuolaikiniu kuni
gu A. Žuko buvo išmesta iš 
bažnyčiai priklausančio namo ir 
palikta be jokios globos ir pa
stogės? Dalyką aiškindamas, Jūs 
privalėjote paminėti, kad nebe- 
leidau dirbti vietinės med. 
punkto vedėjos Drazdovienės 
liepimu. Žaludaitei tuo laiku 
buvo padaryta sunki operacija. 
Kodėl Jūs nenorite žinoti, kad 

aš sutvarkiau jai namą? Kad tai 
padariau, jums paliudys dirbu
sieji: Garalevičius Vladas,
Stulgių km.; Rudys Antanas, 
D varyčių km.; Kvietkus Anta
nas, Vaidotonių km.; Brazauskis 
Edmundas, Stulgių km. ir kiti 
apylinkės vyrai. Tiesa, buvo 
kreiptasi į kolūkio pirmininką A. 
Navicką prašant bent kokios 
paramos. Atsakymas gautas nei
giamas. Tuomet kreipiausi į 
apylinkės pirmininką S. Ačą, 
prašydamas kelių lapų šiferio 
stogui. Atsakė: neturiu kaip nu
rašyti. Kodėl nutylėta, kad ir lo
va ir lovoje esanti patalynė 
mano duota? Jums aiškiausiai 
būtų pasakiusi tuo metu Stul
giuose gyvenusi Milašienė Bro
nė bei kitos Žaludaitės kaimy
nystėje gyvenančios moterys.

Jūs rašote: “ . . .išvarė nepa
klausęs, kur toliau dirbsi, iš ko 
pragyvensi”.

O kodėl nutylėjote, kad iš
rūpinta invalidumo pensija 
mano rūpesčiu? Tai jums patvir
tins gyd. Kopkaitė, gyv. Telšiuo
se; gydytoja Tamulionienė, gyv. 
Kaune, ir Psich. dispanserio 
ved. gyd. Aganauskienė, gyv. 
Kaune. Juk tuo reikalu buvo 
kreiptasi ir į Apylinkės Tarybą 
net kelis kartus. Atsakymas gau
tas: “neturime tam lėšų”. Tai
gi Žaludaitei priklausomą in
validumo pensiją išrūpinau aš.

Gerbiamas V. Pikturna, girdė
jau pasakojant, .kad darbo sto
vyklose esantieji laikosi tokios 
etikos: “negalima mušti surišto.” 
Už nesilaikymą jie savuosius 
baudžia mirtimi. Gera jum 
šiandien rašinėti straipsnius, 
šmeižiančius mane, o tuo pačiu 
ir kitus kunigus, kada mums ne
įmanoma tų jūsų šmeižtų per 
spaudą, radiją ar televiziją at
remti. Jeigu aš jūsų adresu para
šyčiau nors ir mažiausią ne
tiesą, tai jūs, jausdamasis ne
kaltas, tikriausiai mane patrauk
tumėte atsakomybėn. O kai Jūs 
mane apšveižėte per spaudą, tai 
aš praktiškai per tą pačią spau
dą įrodyti savo nekaltumą nega
liu, nors įstatymai nepramato 
išimčių kunigams ir tikintie
siems. Ar Jūsų ateistinė sąžinė 
laiko garbingu dalyku piktnau
doti susidariusią padėtį? Ar Jūsų 
kaip redaktoriaus savigarba ne
turėtų būti aukštesnė už darbo 
stovyklose gyvenančiųjų?

Mano Stulgiuose gyvenimo 
laikotarpyje iš darbo atleisti 
bent keli: Varanavičius Pranas iš 
brigadininko pareigų, Zubrickas 
Vytautas iš fermos darbuotojų, 

mokytojos Zieringienė, Grigai
tienė ir Teriapienė iš Stulgių 
aštuonmetės mokyklos. Jos juk 
ilgai dirbo švietimo darbe. O ar 
rašėte apie juos klausdamas, 
kur toliau jie dirbs ir iš ko gy
vens? O manęs klausiate tik dėl 
to, kad aš kunigus ir ant manęs 
kaip kunigo galite sakyti ir ra
šyti, net prasilenkdamas su 
paprasčiausia žmogiška tiesa.

Toliau Jūs savo straipsnyje ra
šote: “ . . .Šių metų pradžioje 
ligoninėje mirė vieniša senutė 
Pranciška Butkutė . . .”

Visi Stulgių kaime gyvenan
tieji žino, kad P. Butkutė mirė 
Pastulgio kaime, pas Kazdailevi- 
čienę Sofiją. Mirė staigia mirti
mi. Rasta iš po nakties negyva. 
Lavonas tik nuvežtas į Kelmės 
ligoninę skrodimui. Įdomu, ko
dėl nutylimas faktas, kad jos lai
dotuvėms buvo surinkta iš tikin
čiųjų apie 65 rb. Tai Jums pa
tvirtins Jakutienė Ona, gyv. 
Stulgiuose, Volfą Aleksas, gyv. 
Stulgiuose, Jakšta Bronius, gyv. 
Dvarvyčių kaime, Kontrimas Po
vilas, gyv. Žirnainių km. ir 
kiti, kurie dėjo pinigus velio
nės palaidojimui. Buvo surinkti 
pinigai ir karstui. Taigi, tikintie
ji pasirūpino.

Jeigu Apylinkės Taryba ir kol
ūkio valdyba pirko karstą ir 
aprėdalus, tai kur dingo tikin
čiųjų suaukoti pinigai? Kokiam 
tikslui jie panaudoti? Nenoro
mis peršasi mintis, patvirtinanti 
Antano Skinderio žodžius, kad 
apylinkės pirmininkas S. Ačas 
tris dienas gėrė po Butkutės 
laidotuvių.

Ir kodėl neatsižvelgta į tikin
čiųjų prašymus, kad velionė bū
tų palaidota su religinėm apei
gom? Juk laidotuvėse dalyvavo 
visi tikintieji, išskyrus S. Ačą ir 
partijos sekretorių A. Šniolį. Ar 
du asmenys gali nusverti 20- 
ties ar daugiau tikinčiųjų žmo
nių reikalavimus? Ar ne dėl tojų 
neklausyta, kad jie tikintys ir su 
jais elgiamasi taip kaip norima?

Rašote: “ . . .Iš jų tarpo atsira
do tokių, kurie nešant karstą į 
kapines, užrišo kapinių var
tus ...”

Iš laidotuvėse dalyvavu
sių niekas nematė užrištų vartų. 
Vyrai, kurie nešė karstą, praėjo 
laisvai pro vartus, niekieno ne
trukdomi. Nematė užrištų vartų 
nei kapų sargė Jakutienė, Ona, 
nei Druktenytė Sofija, nei 
Sungailienė Ona, nei Vitkienė 
Stasė nei kitos moterys. O kai 
Garalevičius Viktoras savo žmo
nos į pensiją išleidimo vakarą 
paklausė Apylinkės pirm. S. 
Ačo, kodėl prasimanęs šitaip sa
kydamas, atsakė: “Melavau, ki
taip sakyti negalėjau.”

Gerbiamas redaktoriau V. 
Pikturna, noriu paklausti, kuo 
remiate savo teigimą, kad aš 
pamokslo metu skelbiau, kad rei
kia pinti vainikus ir perlaido
ti palaidotą Butkutę?.

Iš 150-200 tikinčiųjų, dalyva
vusių sekmadieniais pamal
dose, nė vienas negalėjo išgirsti 
tokio skelbimo, kadangi tai ne
buvo sakyta. Ir tas faktas šių me
tų kovo 5, kada buvau iškvies
tas rajono Vykdomojo Komiteto 
pirmininko pavaduotojo Paža- 
rausko į Apylinkės Tarybą, ma
no buvo paneigtas. Jeigu buv.o 
dar neaišku, buvo galima pa
klausti tikinčiųjų. Juk turite vi
sas galimybes, galėjote patikrin
ti.

Taip pat niekas Stulgiuose tą 
dieną, kai buvo laikomos pamal
dos už velionę Butkutę, nematė, 
kad būtų slinkusi procesija: ne
šamas kryžius, vėliavos, ėjęs 
kunigas su bažnytine atributika.

O pagaliau, kodėl aš negaliu 
šventinti kapo ir melstis? Juk vi
sa tai buvo daroma prie tikin
čio žmogaus kapo, o ne prie 
ateisto. Velionė buvo visą gyve
nimą tikinti ir prieš mirtį juk 
nepareiškė, kad atsisako tikėji
mo. Koks įstatymas draudžia 
dėti gėles ar vainikus ant miru
sio žmogaus kapo? Tur būt tik 
dėl to, kad tai padarė tikintie-

(nukelta į 2 psl.)
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Savaitės 
įvykiai

ATVIRAS LAIŠKAS

Puerto Rico nuo 1952 priklau
so JAV, kaip jų commonvvealth 
narys. 1967 įvykusiu referen
dumu 60 proc. gyventojų pasi
sakė už dabartinę būklę, 39 
proc. už federalinę valstiją ir tik
1 proc. už salos nepriklausomy
bę. Tačiau Kuba Puerto Rico 
klausimą nuolat kelia JT dekolo
nizacijos komitete ir reikalauja, 
kad Puerto Rico tautinio išlaisvi
nimo sąjūdžio atstovas būtų pri
pažintas legaliu portorikiečių at
stovu.

Prieš kurį laiką Newsweek 
atstovas Maskvoj Alfred Friend- 
ly, Jr. buvo viešai apkaltintas 
dirbąs ČIA. Dabar šis korespon
dentas Maskvos teisme iškėlė 
Literaturnaja Gazeta žurnalui 
bylą, reikalaudamas, kad tai bū
tų atšaukta.

Norįs iš Sov. S-gos išemigruo
ti žymus mokslininkas Venia- 
min G. Levič apkaltino prez, 
Fordą indiferentiškumu dėl 
žmogaus teisių pažeidinėjimo 
Sov. S-goj. Neprašydamas sau 
jokios pagalbos,- jis nori, kad 
JAV politika šiuo klausimu bū
tų iš pagrindų persvarstyta, nes 
dabartinė tylios diplomatijos 
politika jokių vaisių iki šiol ne
davė.

Ugandos prez. Idi Arnin buvo 
paskelbtas prezidentu visam 
gyvenimui.

Sujungtų Vietnamu politine, 
ekonomine ir kultūrine sostinė 
liks Hanoi. Saigonas lieka tik pa
prastu miestu ir greičiausiai buš 
pavadintas Ho Chi Mink. Taip 
pat bus priimta naujos valstybės 
emblema, nauja vėliava ir naujas 
himnas.

Japoniją valdančios liberalų 
partijos 6 jaunesnieji vadai pasi
traukė iš partijos ir sudarė nau
jų liberalų klubą.

Valst. sekr. Kissingeris padrą
sino V. Europos valstybes, kad 
jos nebijotų lenktyniavimo su 
komunistinėmis valstybėmis to L 
kol jos bus vieningos ir žinos, ko 
jos siekia. Esą JAV siekia geres
nių santykių su R. Europos vals
tybėmis, bet nenori skatinti jose 
priešsovietinių žygių, kurie ga
lėtų privesti prie naujų Vengri
jos ar Čekoslovakijos tipo įvy
kių.

Dvi JAV ambasados Maskvoj 
tarnautojų mergaitės buvo atga
bentos į JAV gydyti dėl jose pa- 
sireiškusios kraujo ligos. Liga 
gali būti susijusi su ambasados 
pastatų nuolatiniu trumpų ban
gų bombardavimu.

Valst; D-tas sutiko parduoti po
2 civilinio tipo C-130 karinio 
transporto lėktuvus Irakui ir 
Sirijai.

(atkelta iš 1 psl.)

ji, dalyvaujant man kaip kuni
gui?

Važiuojant nuo mokyklos į 
Stulgių kaimą, yra stendas. 
Ant jo parašyta: “Tvarkinga so
dyba — malonus poilsis.” Šian
dien spauda ir televizija dažniau 
ir dažniau ragina gražinti gy
venančių sodybas.

Neaišku, ką norite pasakyti, 
kai rašote, kad gyvenu gražiai 
sutvarkytoje sodyboje, kurioje 
pastatytas garažas, o jame laku 
dengtas “Žiguli”.

Taip, kieme stovi ne garažas, 
o ūkinis pastatas, pastatytas pa
gal tipinį projektą 408. Prie
statai ir ūkinis pastatas suderin
ti su rajono architektu ir staty
bai gautas rajono Vykdomojo 
Komiteto sutikimas ir leidimas. 
O iš kur ir kaip atsirado laku 
dengtas “Žiguli”, galite sužinoti 
iš autoinspekcijos.

Gerbiamas redaktoriau V. Pik
turna, nežinau, kas Jus paskati
no rašyti šį melą skleidžiantį 
straipsnį ir klaidinti skaitytoją? 
Tikriausiai Jūs norite tokiu 
būdu pasitarnauti ateizmo pro
pagandai rajone. Juk ir ateistui 
privaloma bendroji etikos nor
ma. Jeigu taip akivaizdžiai me
luojate žmonėms, kurie aiškiau
siai žino tikrus faktus, tai ar ne
seka išvada, kad visas Jūsų ateiz
mo darbas statomas ant melo pa
grindų? Ar tuo s avo rašiniu 
nepažeminate garbingą redakto-

riaus vardą? Nežinau, ar Jūs, 
turėjęs drąsos parašyti aiškią ne
tiesą, turėsite valios, jėgos tai 
atšaukti. Garbingo ir tvirto cha
rakterio žmogus, padaręs klaidą, 
visuomet ją atitaisys. Gyvename 
20-jį amžių. Skelbiate lygybę, 
brolybę. Laikas jau būtų baigti 
“tručijus” ir mus, kunigus, ta 
ateistine, melaginga propagan
da.

O Jūs, turėjęs drąsos mane 
apšmeižti, ar turėsite drąsos ir 
savigarbos tuos, Stulgių apylin
kės gyventojams aiškiai žino-

mus, šmeižtus, atšaukti — bent 
parūpinti, kad “Komunnistinis 
Žodis” atspausdintų pilną šio 
mano atviro laiško tekstą?

Šio atviro laiško nuorašą 
siunčiu:

1) Jo Prakilnybei Telšių 
Vyskupijos Valdytojui A. 
Vaičiui, 2) Religinių Kultų 
Reikalų Tarybos prie TSRS Mi
nistrų Tarybos Įgaliotiniui Lie
tuvos TSR Tumėnui, 3) Kelmės 
raj. “Komunistinio Žodžio” re
dakcijai. 
Stulgiai.
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Kun. J. Bučinskas 
Stulgių klebonas

LATVIJOS PASTORIUS LIUDIJO 
JAV KONGRESE

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 atsįmi- 89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. kas, 1467 Force Dr., Mountaln- 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. side, N.J. 07092. Tel. (201) 
Music of Lithuania, pirmad. 232-5565.
7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM

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

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas ėmėsi griežtų 
žygių prieš ideologinius nukry
pimus, korupciją ir nacionaliz
mą Georgijos valstybėj. Čia pas
kutiniu metu buvo padažnėję 
padegimai ir bombų sprogdini
mai.

Iš birželio 27 NYT išspaus
dinto Mr. Nelson Bengston laiš
ko aiškėja, kad Sov. S-ga nuo 
1940 iki 1970 buvo sulaikiusi 
palūkanų mokėjimą Anglijai už 
Sov. S-gos Anglijai 1925 išduo
tus piniginius įsipareigojimus, 
atsilyginant užjos piliečių nusa
vintus investavimus į Sov. S-gos 
kasyklas. Mokėjimai buvo su
stabdyti dėl to, kad iki 1970 
Anglija nesutiko Sov. S-gai per
duoti Londone įšaldytus oku
puotų Baltijos valstybių — Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos — fon
dus. Laiško autorius įspėja da
bartinius pinigų skolintojus Sov. 
S-gai, kad, vertinant Sov. S-gos 
pajėgumą paskolas grąžinti, rei
kia atkreipti dėmesį ir į tai, kad 
Sov. S-ga ir dėl politinių išskai
čiavimų g ali bet kada atsisaky
ti paskolas grąžinti.

Iš Vokietijos į Nevv Yorko 
tarptautinį J.F. Kennedy aero
dromą birželio 23 atskrido latvių 
baptistų pastorius Janis Smits. 
Jis neseniai gavo leidimą emi
gruoti iš Sovietų okupuotos Lat
vijos.

Janis Smits birželio 24 Wash- 
ingtone, JAV Kongreso komitete 
užsienių reikalam, liudijo apie 
tikinčiųjų persekiojimą Latvijoj, 
Lietuvoj ir kituose Sovietų oku
puotuose kraštuose.

J. Smits aštuonerius metus su 
valdžios leidimu ir septynerius 
metus be oficialaus leidimo tar
navo įvairiom baptistų bendri
jom. Sovietų valdžia per pasku
tinius septynerius metus iš jo 
buvo atėmusi leidimą eiti pa
mokslininko pareigas, nes jis 
drįso į pamaldas patraukti jauni
mą ir keliaudavo plačiau po So
vietų Sąjungos kraštus, skelbda
mas evangeliją.

Pastorius savo liudijime pa
brėžė, kad Sovietijoj ypač jauni
mo tarpe auga susidomėjimas 
religija, nors valdžia deda visas

pastangas religiją iš jaunimo gy
venimo išrauti.

J. Smits sako, kad Latvijoj ir 
Lietuvoj veikia pogrindžio spau
da. Latvijoj protestantai savo jė
gas koncentruoja išleisti Šv. Raš
to ir kitas panašias knygas. Lat
vių tarpe leidinio, panašaus į 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką, nėra.

Ta pačia proga JAV kongreso 
užsienio reikalų komitetas pa
kvietė liudyti iš Kanados ukrai
nietį prof. Bohdan Bociurkivv. 
Pastarasis minėjo Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką, su ku
ria yra gerai susipažinęs, pasi
naudodamas jam Lietuvių Kata
likų Tarnybos pristatyta Kroni
kos angliška laida. Kongreso 
komiteto pirmininkas irgi bap
tistų tikybos, ypač susidomėjo 
minėtom Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikom.

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.

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

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

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų 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 paiaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

Alkos muziejuj Putname prie senoviško laikrodžio iš k. kun.
V. Paulauskas, kun. V. Pikturna, prel. Pr. Juras, prel. J 
Balkūnas.
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LF BIČIULIŲ 
STOVYKLOS
PROGRAMA

Lietuvių Fronto Bičiuliai 
rugpiūčio 1-8 Dainavoj rengia 
studijų ir poilsio savaitę.

Tai savaitei sudaryta tokia 
programa:

Paskaitas skaito: dr. V. Vardys 
— Sovietų Rusijos ir Kinijos san
tykiai, St. Barzdukas — Vi
suomeninės įtampos ir tole
rancija, V. Kutkus — JAV Bend
ruomenė ir LF Bičiuliai, Ei 
Bradūnaitė — Lietuvių tautosa
ka išeivijos buityje.

Sąjūdžio konferencija — rug
piūčio 6, penktadienį.

Jaunimo simpoziumas rugpiū
čio 7, šeštadienį. Siųipoziumo 
tema “Pažinkime dabartinę pa
dėtį Lietuvoje”. Moderuoja Li
nas Kojelis.

Koncertas rugpiūčio 7, šešta
dienio vakarą. Dalyvauja solistė 
Anita Pakalniškytė ir rašytojas 
Aloyzas Baronas.

Bičiuliai ir svečiai prašomi 
registruotis pas Viktorą Palū- 
ną: 518 Catalina Dr., Akron, 
Ohio, 44319.

LFB Centro Valdyba

AUSTRALIJOS 
LIETUVIS 
KELIAUJA

Algis Taškūnas, 46 m. amžiaus 
Australijos lietuvis, trijų fakulte
tų sekretorius, nuo birželio 14 
iki rugpiūčio 9 lanko įvairius 
JAV ir Kanados universitetus 
bei kitas aukštesnio mokslo 
institucijas.

Ten jis studijuoja įvairių re
sursų panaudojimą (Resource 
Management in U.S. universi- 
ties and other higher education 
institutions). Jam paskirta kelio
nės reikalam iš Australijos į 
Ameriką ir atgal JAV valdžios 
Fulbright stipendija.

Birželio 24-30 praleidęs San 
Francisco ir Los Angeles mies
tuose, A. Taškūnas birželio 30- 
liepos 11 bus Chicagoj, liepos 
11-12 Detroite, liepos 12-18 
Buffalo, liepos 18-26 Toronte, 
o rugpiūčio 2-9 Washingtone.

Iš JAV į Australiją numato 
grįžti pro Europą.

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.

VISIT LITHUANIA VVITH 
UNION TOURS

LEADER IN TRAVEL TO EASTERN EUROPE 
SINCE 1931

Book now for our one vveek Fall departures — 
\ 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)

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET 

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Beit 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!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liųuors”, 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 New York Stato laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

.. .................. ■■ - .. ■ ... ' r
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu 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 ..................................................................
t ___________ ___________________________________________
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Pavergtų tautų savaitė
Po didžiųjų paradų, po gražių

jų pasaulio laivų pasirodymo 
New Yorke, po tiekos šūkavimų, 
fajerverkų, iškilmingų maršų, 
šokių, koncertų, dainų štai pa
sirodo kitos vėliavos. Jei ne
priklausomybės šventėj visur 
matėsi linksmos vėliavos, net ir 
svetimų kraštų, tai šios vėlia

vos yra liūdnos. Ir kodėl? Tos 
vėliavos yra pavergtų kraštų. 
Keista, New Yorkan suplaukė 
laivai iš įvairių kraštų. Laisvi 
kraštai atvyko pasveikinti Ame
rikos, kuri prieš 200 metų iš
ėjo iš vergijos ir pasiskelbė ne
priklausoma. Argi dabar gali bū
ti kur pavergti žmonės?

Kai New Yorke nueiname prie 
Jungtinių Tautų fasado, ten ma
tome daugybę stiebų. Ten iške
liamos vėliavos tų tautų, kurios 
turi savo atstovus Jungtinėse 
Tautose. Matysi ten senųjų vals
tybių garbingas ir puošnias vė
liavas. Ten kabo ir jaunų res
publikų vėliavos. Tos respubli
kos susiformavo dar taip nese
niai, kai iš Afrikos išėjo kolo
nistai. Tų jaunų respublikų labai 
daug. Kitos net labai mažos, turi 
vos kelius šimtus gyventojų. 
Bet ir jom leista laisvai tvarky
tis.

Žmogų net pradžiugina tas vė
liavų gausumas: kiek daug lais
vės pasaulyje. Tai geri moder
nūs laikai. Tačiau taip nėra. 
Čia iškabintos ne visos vėliavos. 
Ir iškabintos ne visos vėliavos 
rodo jų kraštų laisvę.

•Pranyko vergija Afrikoj, bet ji 
išaugo Europoj, toj didžiųjų lais
vių tėvynėj. Europa yra koloni
zuota. Paversta vergų kraš
tu. Kodėl prie Jungtinių Tau
tų nėra Estijos, Latvijos, Lie
tuvos, Gudijos, Ukrainos vėlia
vų. Visi tie kraštai yra okupuo
ti ir įjungti į Sovietų Sąjungą.

Tokia Lietuva tiek šimtmečių 
buvo nepriklausoma, po pirmojo 
pasaulinio karo buvo sukūrusi 
savo respubliką ir džiaugėsi sa
vo laisve ir pažanga, bet jos 
vėliavos nėra prie Jungtinių 
Tautų.

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

Prie Jungtinių Tautų yra Len
ki) os, Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Bulgarijos ir Albani
jos vėliavos, bet ir tos vėliavos 
neatstovauja laisvam tautos ap

sisprendimui. Jos yra jėga pri
mestos. Ta jėga — Sovietų 
Sąjunga — pavertė tuos kraštus 
satelitais, sukomunistino ir pa
kabino jų vėliavas.

Viena tik Sovietų Sąjunga ne
ša vergiją visiem. Kas tik nori 
išsilaisvinti, tuoj atrieda Sovietų 
tankai ir visa sutrina. Sutrynė 
Vengrijos revoliuciją, Čekoslo
vakijos pastangas.

New Yorke prieš 18 metų bu
vo įkurtos Pavergtos Jungtinės 
Tautos, Kad jos būtų šmėkla ki
tom Jungtinėm Tautom, kad bū
tų lyg koks gėdos stulpas. Va, 
žiūrėkite, jūs ten esate laisvi, 
bet čia pat — priešais yra ir pa
vergtieji. Tuo metu priešais 
Jungtines Tautas Pavergtos J. 
Tautos turėjo savo patalpas ir iš
keldavo savo vėliavas.

Amerikoj buvo suorganizuota 
ir Pavergtų Tautų Savaitė. Ją 
pirmą kartą paskelbė JAV pre
zidentas Eisenhoweris. Liepos 
vidury visada čia prisimenama 
pavergtos tautos. Būna pamal
dos katedrose, pamokslai, eise
nos, pareiškimai.

Ir šiemet išleistos proklama
cijos, bus pamaldos, prie Lais
vės Statulos iškilmės. Visa tai 
drąsina pavergtuosius žmones. 
Neša viltį ir paguodą. Tenai, 
tenai, Amerikoj, toj laisvės šaly, 
prisimenami pavergtieji, pasa
komi žodžiai apie laisvę.

-o-
Visi, kurie naudojamės laisve, 

prisiminkime ir pavergtuo
sius, pavergtas tautas ir padė
kime jiem išsivaduoti. Eikime ir 
dalyvaukime demonstracijose, 
rašykime savo kongresmanam, 
senatoriam, rašykim laikraščių 
redakcijom. Jei mes tylėsime, 
priešas dar labiau spaus ir 
skriaus pavergtuosius. Jei mes 
šauksime, jų vargą sumažinsime 
ir priartinsime laisvės dienas. 

(atkelta iŠ 1 psl.) 

vadovaujama Birutės Vaičiūnai
tės. Ir vėl prasidėjo šokiai. Tar
pais grojo akordeonistė Rūta 
Raudytė iš Elizabetho, N.J. Taip 
šokiai tęsėsi iki 6 v.v.

Apie 2 vai. gretimam Battery 
parke baigėsi programa, ir gat
vėm pasipylė labai daug žmo
nių. Daugybė žmonių stebėjo 
lietuvių tautinius šokius.

Artimiausi lietuvių kaimynai 
buvo suomiai. Jie turėjo valgių 
stalą, savo oro linijos reklamas, 
tautinius šokius. Toliau buvo 
lenkai su triukšminga muzika, 
tautiniais šokiais, valgiais. Už 
kampo buvo ukrainiečiai, dar to
liau — turkai.

Laivų paradas
Didžiausip dėmesio susilaukė 

laivų paradas — Operation Sail 
76. Paradas vyko Hudsono upė
je. Iš vakaro buvo atplaukę 50 
karo laivų iš 22 valstybių.
Parado metu karo laivai Ameri

ką pasveikino 21 patrankos šū
viu.

Liepos 4 į uostą įplaukė buri
niai laivai, vieni didesni, su 
trim, keturiais stiebais, kiti ma
žesni. Bures išskėtę, jie lyg ko
kie gražuoliai įplaukė į uostą. 
Viso buvo iš 30 valstybių buri
niai laivai, iš Europos, Azijos, 
P. Amerikos kraštų. Viso su 
karo laivais Hudsone plaukė 
225 laivai.

Didžiausias laivas buvo Ame
rikos lėktuvnešis, ant kurio buvo 
susirinkę 3000 svečių. Ant šio 
laivo helikopteriais nusileido 
vyriausybės nariai ir pats pre
zidentas. i

Suplaukę pasaulio laivai New Yorko uoste liepos 4 švenčiant Amerikos 200 metų sukaktį. 
Gilumoje — Laisvės statula.

DIDŽIOJI AMERIKOS ŠVENTĖ

Atvyksta prezidentas
Pirma atvyko keli valstybės 

sekretoriai, paskui helikopteriu 
atskrido ir pats prezidentas For
das. Jį pasitiko laivo kapitonas, 

laivo garbės sargybos, mar
šų muzika.

Laive vyko trumpos ceremo
nijos. Laive ant stovų buvo pa
kabintas varpas. Lygiai 2 v. po
piet (Ne w Yorko laiku) preziden
tas ėmė skambinti šiuo varpu. 
Tuo pačiu momentu suskambė
jo varpai visame krašte, miesto 
rotušių, bažnyčių, mokyklų.

Prezidentas varpu paskambi
no 13 kartų, nes iš 13 valsty
bių prasidėjo Amerika.

Tada nuėjo prie tribūnos ir 
pasakė trumpą kalbą, pasi
džiaugdamas tautų draugyste, 
iškeldamas jūros reikšmę Ame
rikos gyvenime, sveikindamas 
visus, parengusius šį laivų pa
radą. Amerika dabar pradedanti 
trečiąjį šimtmetį. Kvietė visus į 
ateitį žiūrėti su viltimi.

Pasakęs kalbą, prezidentas 
greit išskrido. Jo helikopteris 
aplankė New Yorko uostą ir pas
kui nusileido Newarko aerodro
me, kur buvo jo lėktuvas.

Prieš atkeliaudamas į New 
Yorką, prezidentas buvo su
stojęs Philadelphijoj, prie 
Laisvės salės (Independance 
Hali) pasakė kalbą, suminėda
mas Dievą, kuris šį kraštą glo
boja, prašydamas Dievo palai
mos Amerikos ateičiai ir kvies
damas visur susirinkusius vie

nos minutės maldai ir meditaci
jai.

New Yorke laivų paradas vyko 
iki 6 vai. Laivai svečiuosis iki 
liepos 8. Tada grįžta į savo kraš
tus.

Istorinėse vietose buvo de
monstruojama senoji kariuo
menė, senieji ginklai, buvo šau
doma iš senų patrankų. Gražios 
iškilmės vyko Gettysburgo 
kautynių lauke.

Miestuose vyko spalvingi 
paradai, su gyvaisiais paveiks
lais iš Amerikos istorijos. San 
Francisco mieste irgi buvo laivų 
paradas.

Įspūdingieji momentai
Visa amerikiečių marga, dau

giatautė visuomenė šventę per
gyveno labai pakeltoje nuotai
koje. Koncertai, paradai, tautų 
pasirodymai, muzika, šokiai. 
Nevy Yorke laivų paradą stebė
jo 7 milijonai žmonių (su New 
Jersey pakrante). Bostone Pops 
koncerto klausėsi 400,000, Wa- 
shingtone minios buvo prie Lin- 
colno paminklo, Philadelphijoj 
tūkstančiai paradavo gatvėse, 
klausėsi kalbų, žiūrėjo vaidini
mų.

New Yorko senamiestis pasi
darė lyg koks atviras muziejus, 
senos bažnyčios, moderniausi 
dangoraižiai ir čia pat išsaugota 
senovė.

Štai einant pro Washingtono 
muziejų, prie Broad St., vienas 

jaunuolis užlipo prie Wash- 
ingtono statulos ir ėmė skaity
ti nepriklausomybės deklaraciją. 
Niekas jo ten neprašė. Tai bu
vo spontaniškas jauno žmogaus 
pasireiškimas, ir aplinkui susi
rinkę sustojo, nutilo ir pagarbiai 
išklausė.

Užėjus į muziejų, išgirdai 
keistą dainavimą. Ten irgi sava
norė mergaitė, sėdėjo prie sie
nos, ant žemės buvo pasidėjusi 
savotišką styginį instrumentą ir 
gražiai, ilgesningai dainavo se
nas patriotines dainas. Rotundo- 
je vėliavos, vainikai ir tos mer
gaitės balsas. Ir tai pynėsi į 
vieną pagarbą praeičiai.

Tai galima pergyventi lais
vam, demokratiniame krašte.

Televizijos darbas
Televizija dirbo meistriškai, 

sujungdama visą kraštą į vieną, 
siekdama tolimiausias vietas, 
parodydama įdomias detales. 
Labai puikiai parodė New Yor
ką, Washingtoną, St. Louis, San- 
Francisco ir kitus miestus.

Dienos metu rodė paradus, iš
kilmes, o vakare gražiuosius fa- 
jerverkus. Labai įspūdingi fajer- 
verkai buvo prie Laisvės statu
los New Yorke.

Tarpuose buvo įvairiausių 
įtarpų. Buvo rodomi istoriniai 
kambariai, paminklai, istorinių 
žmonių paveikslai, skaitoma iš 
jų kalbų. Visa praeitis buvo pri
kelta ir parodyta televizijos ek
rane.

7-tame kanale plačiai parody
tas Vikingo projektas ir Marsas, 
smulkiai išaiškinta visa misija.

Į ateitį
Kalbėta apie ateitį, techno
logijos pažangą. Kalbėta ir apie 
šiuos laikus. Buvo pasikalbėji
mas su vienu istorijos profeso
riumi, kuris gerai pažįsta Ameri
kos įsikūrimo laikus. Jo paklau
sė, ką Amerikos kūrėjai pasakytų 
apie šiuos laikus. Atsakymas bu
vo: pašlijus moralė, per daug 
materializmo, per maža patrio
tizmo. Visi Amerikos kūrėjai 
buvo dideli patriotai, kurie mie
lai aukojosi savo kuriamai vals
tybei.

-o-
Žengdama į trečiąjį šimtmetį, 

šviesk, Amerika, savo darbu, sa
vo mokslu, savo kūryba, šviesk 
visam pasauliui savo laisvės idė
ja, savo pažanga. Būk nepralen
kiama ir galinga! (p.j.)

MADINGUMO
ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Evoliucinio madingumo įvai
rovės, kaip ir jų tikrasis pa
grindas — evoliucijos teorija ar
ba evoliucinis transformizmas, 
gali turėti visokeriopos reikš
mės, bet negali turėti jokios 
prasmės.

Šia proga svarstysime pagrin
dines evoliucinio madingumo į- 
vairoves, jų būdingiausius pa
vyzdžius. Daugiausia dėmesio 
kreipsime į reikšmingus mūsiš
kių pasisakymus vadinamosios 
evoliucijos teorijos — evoliuci
nio transformizmo ir tuo pačiu 
teilhardizmo “prasmės” klausi
mais. Neužmiršime ir teilhar- 
distikos — sukrikščioninto teil
hardizmo, nors šio infliacija bai
gė savo dienas ypač Vakarų 
Vokietijoj.

I) Jūros dumblo kilmės 
evoliucinis madingumas

Prieš 2500 su viršum metų 
prasidėjęs evoliucinis madingu
mas, vegetavęs daugiau kaip 
2000 metų, pagaliau buvo atnau

jintas. To madingumo (ir mo
derniosios evoliucijos teorijos) 
pirmtakas yra Anaksimandras iš 
Mileto (610-547/46, pr. Kr.). 
To madingumo atnaujintojas — 
Kasparas Friedrichas Wolffas 
(1733-1794), (1) nevykusiai
kovojęs prieš preformizmo klai
das. (2)

Anaksimandras dažniausiai 
yra laikomas tiktai vienu iš gam
tos filosofijos pradmenų kūrėjų. 
Iš tikrųjų jis turėtų būti laiko
mas ne tiek vienu iš gamtos fi
losofijos (tiksliau — metafizi
kos) pradmenų kūrėjų, kiek au
tentiškos evoliucinės idėjos ir 
jos madingumo pirmtaku. Juo la
biau, kad tuose jo pradmenyse 
viešpatauja ne tiek filosofinė 
įžvalga, kiek senovės egiptiečių, 
ypač senovės graikų kosmo
gonijos tradiciniai mitai. (3)

Šie mitai ir jų labai madin
ga tradicija — tai pati svarbiau
sia , nors ir primityviausia, prie
žastis, kodėl Anaksimandras 
prasimanė evoliucinę idėją, pa
teiktą net savo pavyzdžiais, ro

dančiais visų organizmų vienas 
iš kito tariamąjį išsivystymą. O 
tas tariamasis išsivystymas 
“vyksta” prisitaikymo būdu ir 
savaiminiais (grynai mechanisti- 
niais — T.Ž.) bei palaipsniui 
vykstančiais procesais.

Tai procesai, kurie tik tokiu 
būdu “plaukia” iš Pradmens 
begalinės, neapspręstos ir net 
amžinos medžiagos, reiškian
čios to Pradmens medžiagišką 
prigimtį. Į šios medžiagiškos 
prigimties savarankiškumą nesi
kiša net vadinamasis dievišku
mas, reiškiąs to Pradmens ir 
“dievišką” prigimtį.

Visa tai turėti mintyje — tai 
būtiniausia priežastis ir sąlyga, 
norint suprasti Anaksimandro 
evoliucinę idėją, jo paties kon
krečiai parodytą štai kokiais pa
vyzdžiais ir jų procesais:

Iš MEDŽIAGIŠKOS prigim
ties Pradmens (pirmapradės 
medžiagos — T.Ž.) esą išplaukė 
jūros dumblas, esąs visuotinai 
gyvas.

Iš jūros dumblo, esančio vi
suotinai gyvo, išsivystę visi or
ganizmai. Gyvūninių organizmų 
svarbiausi atstovai — žuvys.

(Bus daugiau)

(1) Kasparas Friedrichas Wolf- 
fas (toliau jį vadinsime vienu 
žodžiu — Wolffas) — vokiečių 
embriologas, evoliucinis trans- 

eksperimentiniu būdu prieina
muose) sektoriuose, kaip vėliau 
matysime. Todėl Anaksimand- 

formistas, labai retai minimas ras tebėra moderniosios evo- 
net ir evoliucionistų raštuose, liucijos teorijos (ypač lamarkiz-

Anaksimandro evoliucinės min
ties šalininkas, pasižymėjęs savo 
rūšies epigeneze. Wolffas savo 
epigeneze “įrodė”, kad gema
linė naujų organų kilmė savai
me atsirandanti iš bestruktū- 
rinės masės, o ne iš jau esančių, 
Kūrėjo suformuotų užuomazgų.

Wolffas tokia savo epigeneze 
atnaujino vadinamąjį “savaimi- 
minio atsiradimo principą” (lot. 
generėtio s'pontanea), skelbtą 
Anaksimandro (ir jo pirmtakų). 
Anaksimandras pasirinko kito
kią, negu Wolffas, bestruktūrę 
masę — jūros dumblą, iš kurio 
jis irgi savaime (ir laipsniškai) 
išvystė ne tik naujus organus, 
bet ir naujus organizmus. Toks 
naujų organų ir organizmų “iš
vystymas” bent 200 metų reiškė 
labai dinamišką ir madingą 
dalyką. Šis dalykas vis labiau 
pasirodė abejotinos vertės daly
ku, kaip ir tas “savaiminio atsi
radimo principas”. Prasidėjo 
to principo nuosmukis, trukęs 
daugiau kaip 2000 metų. Wolf- 
fas išgelbėjo tą (palaipsniui 
vykstantį) nuosmukį, atnaujin
damas tariamąjį “savaiminio 
atsiradimo principą”, būtiną 
evoliucijos teorijai — evoliuci
niam transformizmui, kuriame 
tas principas ir šiandieną viešpa
tauja, nuo 1959 m. “veikdamas” 
jau visuose visatos fenomenų 

mo, darvinizmo) pirmtakas. 
VVolffas — tos evoliucijos teori
jos tėvas — “The father of the 
modern evolutionary theory” 
(Alois Riedmann), nors biologai 
mokslininkai jau seniai įrodė 
tos epigenezės beprasmybę.

(2) Preformizmas biologijoj — 
nuo 17 iki 18 a. išsilaikiusi 
teorija, pagal kurią reikėtų tikė
ti, kad gemale jau esąs visai iš
sivystęs mikroskopinio dydžio 
organizmas, pavyzdžiui, pats 
dramblys, nors jo ir negalima 
matyti. Toks preformizmas, kaip 
ir toji epigeneze, reiškia ne
sąmonę.

(3) Senovės graikų gamtos fi
losofijos (tiksliau — metafizi
kos} pradmenų kūrėjai — trys 
miletiečiai: Talis, Anaksimand
ras ir Anaksimenas — mėgino 
išsiaiškinti ne tik visatos atsira
dimą, bet ir jos kitimo priežas
tis.

Pats kitimo pradinis elemen
tas turįs būti pirmapradė me
džiaga — medžiagiškas (daiktiš
kas) pradmuo. Šis pradmuo esąs 
dinamiškas, kintąs, pasižymįs 
savaiminiu veikimu, esąs gy
vas ir net gyvybę teikianti die
viškoji (medžiagiškos prigim
ties) priežastis.

Tie senovės graikai skelbė ne 
tik monizmą, bet ir hilozoizmą, 
kuris čia mum labiausiai rūpi. 
Hilozoizmas (gr. “hyle” — me
džiaga ir “zoe” — gyvybė) reiš
kia, kad medžiaga esanti visuo
tinai gyva. Hilozoizmo, nors ir 
kitokios sampratos, būta anks-

Iš beždžionės kaulų negausių 
liekanų išvystyta beždžionė, 
pavadinta prokonsulu bež
džionių kilmei nušviesti.

čiau — senovės epiptiečių kos
mogoniniuose mituose. Kos
mogonija (gr. “kosmogonia” — 
pasaulio atsiradimas), kurią kai 
kas maišo su kosmologija (gr. 
“kosmos” — visata ir “logos” 
— sąvoka, mokslas) — tai moks
las apie visos visatos sąrangą, 
tos visatos dėsningumo aiškini
mą. Anaksimandro tuose prad
menyse viešpatauja ne tiek filo
sofinė įžvalga, kiek senovės 
egiptiečių, ypač senovės graikų 
kosmogonijos tradiciniai mitai, 
gyvuoją hilozoizmu, kuris paga
liau “išsivystė” į daug aukštes
nio laipsnio gyvybę, būtiną “be
sivystančiam” žmogui žuvies 
viduje . . .
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GRAŽI MOZAIKA?
ĮVAIRIASPALVIS IR DAUGIA- 
RAŠTIS KILIMAS?
AR BEFORMĖ MASĖ?

A. MASIONIS
Elmwood Pk., N.J.

4 --------

Praėjusiame Darbininko nu
mery davėme bendrtį etninių 
grupių projektų statistiką, kiek 
smulkiau pasisakydami dėl pa- 
baltiečių. Dabar duosime tos 
statistikos daugiau. Kai kam gal 
atrodys, kad čia jau iš viso šis 
dalykas per daug išplečiamas ir 
nereikėtų jam skirti tiek daug 
dėmesio. Mano manymu, mes 
per maža esame kreipę dėmesio 
į šiuos dalykus. Išskyrus JAV 
Lietuvių Bendruomenę, kurios 
žmonės yra dalyvavę kartu su 
graikais, ukrainiečiais ir žydais 
mokyklų programų paruošime 
Illinois valstijoj, jokios mūsų 
organizacijos ir kultūrinės in
stitucijos nėra iki šiol anomis 
minėtomis galimybėmis susirū
pinusios. Kai kitos tautinės 
grupės konsoliduotomis jėgomis 
kūrė savo etninių kultūrų pro
jektus ir gavo dešimtimis tūks
tančių dolerių finansinę paramą, 
mes lygiai tais pačiais metais 
skaldėme savo jėgas ir kūrėme 
naujas “bendruomenes”, eik
vodami savo energiją kitokiem 
“projektam”.

Štai kurios tautinės grupės yra 
paruošusios anuos minėtus 140 
projektų: po 1 projektą paruošė 
armėnai, Amerikos baltai (nete
ko iš kitur girdėti apie šį pro
jektą, bet ši žinia yra paimta iš 
Office of Education šaltinių), 
estai, vokiečiai, lenkai, airiai, 
suomiai, rumunai, Amerikos azi
jatų grupė, Ramiojo Vandenyno 
grupė, europiečių grupė, ispa
nų, arabų, italų, afro-amerikie- 
čių, japonų ir kiniečių; po 2 pro
jektu — apalačiečiai, čekai, grai
kai, skandinavai, žydai, portori- 
kiečiai ir prancūzai; 3 projektus— 
kubiečiai; 4 projektus — čika- 
nai; 5 projektus — Amerikos 
negrai; 26 projektus — vietinės 
etninės grupės (taip pasakyta 
statistikoj, gautoj iš Office of 
Education); 63 projektus — ko
lektyvinė etninių grupių talka, 
kaip, pavz., Illinois valstybėje 

Scranton, Pa., Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. My
kolas Ozalas ir Br. Jurgis Petkevičius, OFM, prie lietu
viško kryžiaus, kuris buvo pastatytas judviejų iniciatyva. 
Kryžių pagamino Juozas Ambrozaitis iš Middlebury, Conn., o 
pagražino liaudies stiliaus statulėlėm Mindaugas Jankauskas 
iš Ozone Park, N.Y. Viso teko surinkti apie 5000 dol. 
Prisidėjo ir Šv. Juozapo parapija. Tai pirmas toks kry
žius Pennsylvanijoj. Kryžius dedikuotas žuvusiem už 
JAV laisvę, pavergtiem ir kenčiantiem Lietuvoj bei Šv. 
Juozapo parapijos mirusiem prisiminti.

etninių grupių projektas yra ko
lektyvinis graikų, lietuvių, uk
rainiečių ir žydų darbas. Paste
bėtina, kad kitos grupės, kaip 
matome iš statistikos, šiuo atve
ju graikai ir žydai Illinois gru
pėj, sugebėjo parengti po du 
projektu vieni, atskirai, ir dar yra 
dalyvavę bendruose projektuose 
su kitomis tautybėmis.

Projektų įvairumas

Kad mūsų kultūrinės instituci
jos galėtų orientuotis, ką galima 
būtų ir mum kai kuriose srityse 
padaryti, suminėsiu čia visus 
tuos 140 projektų pagal jų te
mas arba turinį. Štai kaip juos 
yra suskirstęs konferencijos re
ferentas prof. dr. J. Tsu:

1) etninių studijų ir atskirų 
valstijų vietinių programų reika
lu (statė local programs) — 45 
projektai,

2) mokslo dalykų programos 
mokyklom — 31,

3) mokytojų paruošimo rei
kalu — 21,

4) programų paskleidimo rei
kalu — 9,

5) tarpkultūrinių santykių rei
kalu — 5,

6) archyvų ir nerašytos istori
jos (orai history) — 4,

7) bendruomenės programų 
— 4,

8) šaltinių (bibliografijos) — 4,
9) meno, dramos, teatro — 4,
10) medžiagos paruošimo — 4,
11) televizijos — 2,
12) folkloro — 1,
13) tyrimų ir demonstravimo 

-2,
14) dvikalbiškumo reikalu (bi- 

lingual) — 1,
15) programų įvertinimo rei

kalu — 1,
16) migracijos — 1,
17) kultūrinio praturtinimo 

reikalu — 1.
Kaip matom iš pateiktos pro

jektų tematikos, daug ką galė
tume ir mes vieni pristatyti, 
kaip savo kultūrinį įnašą į bend
rą Amerikos kultūrą. Argi mes 
neturime savito , kitas tautas 
žavinčio folkloro, argi neturime 
savo meno, kurį tokio projekto 
formoj galėtume pristatyti Ame

rikos visuomenei? Neturime sa
vo nuolatinio teatro, bet ar ne 
dėkinga dabar proga, mūsų teat
ralams, pasitaikinant Joną Ju
rašą, pristatyti ateities teatro 
projektą, ypač kad yra pageidau
jama naujų dalykų. Turime savo 
archyvus (muzikologijos, foto
grafijos, PLB archyvą), galima 
pristatyti ir savo turtingą biblio
grafiją. Jei estai galėjo gauti fi
nansinę paramą savo archyvi
nėm ir iš viso kultūrinėm ver
tybėm apsaugoti, kodėl negalė
tumėm ir mes savosiom susirū
pinti? Turime Lituanistikos Ins
titutą, tai kodėl nepasinaudoti 
proga ir nepaprašyti finansinės 
pagalbos kokiam nors projektui 
iš lituanistikos, ypač kad mūsų 
kalbos reikšmė filologijos moks
lui yra plačiai žinoma ne tik 
Amerikoj, bet ir visame pasau
ly. Tas tikriausiai palengvintų 
projekto patvirtinimą ir finansi
nės paramos gavimą.

Negalima delsti — Title IX yra 
terminuotas

Kaip matėme iš duotos statis
tikos, nemaža veiklesnių etninių 
grupių jauyra paruošiusios visą 
eilę projektų. Jų pakartojimas 
nebus finansuojamas, nebent po 
ilgesnio laiko būtų reikalingi 
papildymai ir patobulinimai. Sį 
įstatymą leidžiant buvo galvoja
ma, kad ketverių metų (1974- 
1978) bėgy Title IX numatytas 
tikslas bus atsiektas. Žinoma, 
yra dar nemaža tautinių grupių, 
kurios nieko arba maža ką tepa
dariusios šioj srity. Užtat dr. J. 
Tsu savo referate “Etninės stu
dijos? O kas toliau?”, pabaigęs 
svarstyti Title IX galimybes, ši
taip sako: “Dabar, pasinaudo
dami šia galimybe, turime pil
nai užbaigti savo tautinių turtų 
rinkimą mūsų ainijai ir ateinan- 
čiom kartom. Šis įstatymas tu
rėtų finansuoti dar keletą pro
jektų, liečiančių bibliografijas, 
kad kiekviena mūsų krašto etni
nė grupė turėtų savo grupės ir 
savos kultūros bibliografinį 
vadovą. Daugiau finansinės pa
ramos turi būti duota atskirų 
valstijų apimties projektam, bū
tent, studijuoti visas etnines 
grupes dtitinkamoj valstijoj ir jų 
įnašą į atskiros valstijos ir visos 
Amerikos kultūrą. Įstatymas tu
rėtų duoti paskatos ir sugesti- 
jonuoti tokius projektus pagal 
reikalą. Yra reikalingas valstybi
nio masto visų etninių organi
zacijų vadovas. Taip pat būti
nai reikalingas vadovas, kuris 
apimtų visų etninių grupių šalti
nių (resources) centrus ir asme
nis ir kuriuo galėtų pasinaudoti 
etninių grupių tyrinėtojai ir mo
kytojai mokyklose. Turėtų būti 
įkurtas valstybinis etninis cent
ras su atitinkama biblioteka .. . 
Turėtų būti paremtas projektas 
paruošti patobulintai ir sumo
dernintai metodologijai treni
ruoti visai šitai veiklai darbuo
tojus, turėtų būti duota finansi
nė parama (fellowships) tiem, 
kurie studijuos etninių grupių 
gyvenimą ir kultūras”.

Savo referato pabaigoje dr. J. 
Tsu sako, kad neturėtų kilti joks 
klausimas apie etninių grupių 
studijų programos pratęsimą. 
“Mum reikia jos,” pabrėžia jis, 
“mažiausiai dar penkeriem me
tam, kol valstijos tokios, kaip 
Pennsylvanija ir kitos galės pri
imti įstatymą ją remti arba kol 
vietinės mokyklų apygardos 
perims tokių studijų tvarkymą ir 
administravimą”.

Ar taip bus, t.y., ar Title IX 
įstatymas bus pratęstas ir po 
1978 metų, negalime pasakyti, 
bet reikėtų pasinaudoti tuo į- 
statymu, kol jį turime, nes gali
mybių, kaip aukščiau matėme, 
yra dar neišnaudotų. Yra dar ir 
kitų fondų, kurie nėra specialiai 
numatyti etninėm grupėm, bet 
kurie yra nepalyginamai turtin
gesni (iki 87 milijonų dolerių 
metam) ir iš kurių buvo duota 
daug didesnė parama kai kuriom 
etninėm grupėm (790,000 do
lerių finansuoti keturiem žydų 
etninės kultūros projektam ir 
133,330 dolerių įvairių tautų, 
kaip, pavz., rusų, ispanų, italų, 
japonų, portorikiečių ir k. tauti
niam šokių projektam paremti), 
nesiribojant vien tik mokyklų 
programomis ar kitais projektais, 
susijusiais su jomis. Apie tai jau 
kitame Darbininko numeryje.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
TREČIOJO KONGRESO NUTARIMAI

Išvyka į trečią jaunimo kongresą (16)

a. Krašto LJS valdyba paskiria 
politinės veiklos koordinatorių, 
kuris

i. palaiko ryšį su PLJS poli
tinės veiklos koordinatorium ir 
informuoja jį apie krašto politi
nę veiklą,

ii. palaiko ryšį su krašto LB 
ir su kitomis organizacijomis bei 
įstaigomis, kurios rūpinasi poli
tiniais reikalais,

iii. rūpinasi politine veikla
— pas iinformuodamas apie ją 

lietuvių ir baltų tarpe ir
— suorganizuodamas krašto 

LJS politinės veiklos 
komisiją, kuri paruoštų ir steng
tųsi įgyvendinti metinį veiklos 
planą,

iv. užmezga ryšius su kitomis 
baltų grupėmis,

v. palaiko ryšį su paskirų vie
tovių LJS vienetais ir rūpinasi,

— kad vienetuose veiktų po
litinės veiklos koordinatoriai,

— kad vienetai užmegztų ryšį 
su» kitais baltais,

— kad vienetų politinė veikla 
būtų paveiki, ir

vi. steigia krašto PLJ politinės 
informacijos centrą, kuriame bū
tų telkiama VLIKo, LB ir kita
informacija.

b. Krašto LJS politinės veik
los gairės yra surašomos “poli
tinės veiklos vadovėly”, kuria
me apibūdinama nuolatinė ir 
nepaprastų įvykių politinė veik
la. Vadovėlį parūpina krašto LJS 
politinės veiklos koordinatorius.

c. Dirbdami nuolatinį politinį 
darbą, krašto LJS ir jo vienetų 
politiniai koordinatoriai

i. paruošia laiškus įtakingų 
vietovės laikraščių laiškų sky
riam Vasario 16-osios, Birželio 
išvežimų ir kitomis progomis, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, lietuvių politinių ka
linių ir kitomis temomis,

ii. organizuoja veiklą politinių 
kalinių reikalu per BATUNo 
“Sąžinės kalinių” planą,

iii. kreipiasi į savo krašto at
stovus arba vyriausybę, prašyda
mi iškelti Pabaltijo klausimą 
tarptautiniuose forumuose, ypač 
Jungtinėse Tautose

— rašydami laiškus savo at
stovam vyriausybėj ir spaudai ir

— remdami pastangas parla
mente arba kongrese iškelti Pa
baltijo klausimą Jungtinėse Tau
tose,

iv. paruošia politinius plaka
tus, kurie galėtų būti kilnojami 
iš vienos vietos į kitą,

v. paruošia ir platina leidinius 
ir kitą medžiagą krašto kalba 
Pabaltijo klausimu ir

vi. paruošia ir platina politi
nę literatūrą vietovės lietuviam.

d. Nepaprastiem įvykiam 
krašto ir vienetų LJS politiniai 
koordinatoriai

PENKTOJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS

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

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

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

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

Čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festivals, Ine. vardu.

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

i. yra pasiruošę viešom de
monstracijom — žino, kur gauti 
tam tikslui leidimus, kaip iš
spausdinti lapelius, kaip paruoš
ti plakatus ir kaip informuoti 
bei angažuoti vietovės lietuvius 
demonstracijom, ir

ii. informuoja vietovės laikraš
čių, radijo bei televizijos redak
cijas ir prašo jas palankių ve
damųjų.

Jaunimo bendradarbiavimo 
reikalu

5
Jaunimo Kongresas, siekda

mas užtikrinti nuolatinius ryšius 
ir glaudų bendradarbiavimą tarp 
įvairių kraštų lietuvių jaunimo, 
steigia ryšininkų tinklą, kuris 
skatintų jaunų bendradarbių ir 
veiklos reikmenų pasidalinimą 
tarp kraštų. Ryšininkai skiriami 
kraštuose, kur yra lietuvių jau
nimo, šia tvarka:

a. Ten, kur veikia LJS, siū
loma, kad krašto LJS valdyba 
kviestų ryšininką valdybos na
riu;

b. Ten, kur LJS nėra, bet kraš
tas yra atstovaujamas III PLJK, 
krašto atstovai išsirenka ryšinin
ką iš savo tarpo;

SIOUX CITY, IOWA

2,100 DOLERIŲ 41-MAJAM TARPTAUTINIAM 
EUCHARISTINIAM KONGRESUI 200 METŲ 
AMERIKOSNEPRIKLAUSOMYBĖSSUKAKTIES 
PROGA

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja yra vienintelė didelėj Iowos 
valstybėj, turi 106 šeimas. Anks
tesnių ateivių 2 šeimos, jų vaikai 
ir anūkai, tremtinių — 6 šeimos, 
iš kurių 3 mišrios. Parapiečiai 
paprasti darbininkai, daugu
moj pensininkai, dalis darbinin
kų dėl metalo darbininkų strei
ko du mėnesius nedirbo, o da
bar dėl mėsos fabriko Armour 
neribotam laikui uždarymo 
nedirba. Nežiūrint šių nesėkmių, 
vietos klebonas kun. Simonas 
Morkūnas dviejų savaičių lai
kotarpy, asmeniškai lankydamas 
parapiečius, surinko gražią su
mą minėtam labai svarbiam 
ir kilniam tikslui. Jei jis būtų 
vykdęs rinkliavą bažnyčioj, tai 
būtų buvę surinkta nedaugiau 

kaip 100 dolerių.
Jeigu šios mažytės lietuvių 

parapijos dosnumo pavyzdžiu 
pasektų didelės turtingos lietu
vių parapijos, kuriose yra nema
žai įvairių turtingų prekybinin
kų, inžinierių, gydytojų ir kitų 
profesijų pasiturinčių lietuvių, 
tai lengvai būtų sutelkta 200,000 
dolerių suma. Tuo būdu būtų 
daug geriau išgarsintas Ameri
kos lietuvių ir pavergtos Lietu-

c. Kituose kraštuose, kur nėra 
LJS , ryšininką kviečia PLJS 
valdyba.

Krašto jaunimo ryšininkai arti
mai bendradarbiauja su PLJS 
valdyba ir PLJS Ryšių Centru, 
nukreipdami į juos savo krašto 
jaunimo prašymus ir steng
damiesi atlikti valdybos bei Ry
šių Centro pageidavimus. 
Ryšininkai

a. rūpinasi gauti talkininkų 
krašto jaunimo veiklai sustiprin
ti ir stengiasi patenkinti PLJS 
valdybos prašymus parūpinti 
talkininkų kitiem kraštam,

b. nukreipia į PLJS Ryšių 
Centrą krašto jaunimo prašymus 
veiklos reikmenim įsigyti ir 
stengiasi kitų kraštų jaunimui 
parūpinti tokių priemonių per 
PLJS Ryšių Centrą.

Talkininkų apsikeitimas vyks
ta šia tvarka:

a. Talkos prašantieji savo kraš
to ryšininkui nurodo pageidau
jamas talkininkų kvalifikacijas;

b. Ryšininkas nukreipia pra
šymą į PLJS valdybą, kuri 
ieško tinkamų kandidatų;

c. Kandidatai į talkininkus pri
sistato PLJS v-bai, kuri drauge 
su PLB valdyba atrenka tinka
miausią. Sprendimui turi pritar
ti talkos prašantieji;

(Bus daugiau)

vos vardas, ir daug įspūdingiau 
būtų paminėta 41 Tarptautinis 
Eucharistinis kongresas ir 200 
metų Amerikos nepriklausomy
bės sukaktis. Teko girdėti, kad 
piniginiai kongreso reikalai la
bai blogoj būklėj.

Eucharistiniam kongresui au
kojo: kun. Simonas Morkūnas 
200 dol., po 100 dol. S. Osteen, 
M. McGinnis, J. Pirog, F. Ru- 
dones, B. Plaušinaitis, J. Uknis, 
75 dol. W. August, po 50 dol. 
M. Anderson, P. Baltushis, V. 
Birzetis, R. Hamilton, E. Hayes,
C. Katinienė, J. Kaušpėdas, M. 
Kuncienė, J. Meckenis, J. 
McGennis, S. Meškauskas, P. 
Skuodas, B. Vizintos, P. Walish, 
B. Zebus, K. Žolpys, A. Žvirgž- 
dinas, po 25 dol. M. Bolchunos, 
W. Dodson, F. Grimoskas, C. 
Maskevich, H. Muth, J. Muth, 
P. Pumputis, S. Ruchensky, J. 
Schmitz, J. Ulanskas, L. Urbo
nas, 20 dol. M. Luneckas, po 
10 dol. J. Cicėnas, A. Laudans- 
kas. Kiti po mažiau. Viso surink
ta ir pasiųsta Eucharistinio 
kongreso lietuvių skyriaus rei
kalam 2,100 dol.

Korespondentas
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BALTIMORE, MD
Sporto metinė šventė arba 

Baseball Night, globojama Šv. 
Vardo Draugijos, bus liepos 23, 
penktadienio, vakarą. Visi ragi
nami įsigyti bilietus iš anksto 
pas pirmininką Algą Veliuoną 
arba Bill Weber. Iš pelno bus 
skiriamos stipendijos jaunuo
liam, siekiantiem aukštesnių 
mokslų.

Vincas Kezenius, naujos kar
tos lietuvis, su s avo giminai
čiu Vytu Siaurusaičiu, Open 
Hearth restorano savininkai, 
Dundalk, Baltimorės priemiesty, 
kviečia visus lietuvius į savo 
restoraną. Prie restorano yra dar-

žas, kuriame Vincas pasodino 
gražių gėlių ir rožių.

Amerikos Legijonerių organi
zacijos seimas bus Ocean City, 
Maryland, prie Atlanto, liepos 
13.-19. Seime dalyvaus atstovai 
iš Lietuvių Posto 154: Jonas 
Mazz, Vitas Siaurusaitis, Vaclo
vas Laukaitis, Jonas Stefura ir jų 
padėjėjos.

Šv. Alfonso mokyklos patalpos 
šiuo metu remontuojamos. Atei
nančiais mokslo metais klasių 
kambariai bus pirmame aukšte. 
Parapijos kunigai ragina para- 
piečius leisti savo vaikus į pa
rapijos mokyklą.

Vasaros karščiai ir tvankus

oras vargina baltimoriečius. 
Lietuviai dėkingi parapijos va
dovybei, kad Šv. Alfonso baž
nyčioj įvesta vėsinimo sistema.

Andrius Levonas po ilgos ir 
sunkios ligos mirė savo namuo
se birželio 26. Andrius, malo
naus būdo lietuvis, ilgus metus , 
dirbo Western Maryland gele
žinkelio bendrovėj. Gedulingos 
mišios už jo sielą aukotos Šv. 
Alfonso bažnyčioj birželio 29. 
Palaidotas Meadowridge Me- 
morial Park kapinėse. Nuliūdi
me liko sesuo Agnietė.

Jonas Obelinis

PAPIGINTOS KELIONĖS 
Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJ

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

YOU SELECT THE PROGRAM OF YOUR CHOICE

PROGRAM NO. 1 — General Activities Program-water & land 
sportą, arts & crafts & riding.

PROGRAM NO. 2 — Specialized activity program-concentrate 
on tennis-sailing riding basketball or swimming.

PROGRAM NO. 3 — VVilderness camping program. Basic skills 
incampcraft including:cooking,tenting,firebuilding, map reading, 
and mountain cllmbing

ONE & TW0 WEEK SESSIONS $150.00 AND $275.00
July 11-17 & 18-24 — August 1-7 and 8-14 

FOUR OR EIGHT WEEK SESSIONS $575.00 & $950.00 
June 29-July 25 & July 26-August 21

i j; nū
'19'3

WAVUS CAMPS — JEFFERSON MAINE 
Damariscotta Lake 

BOYS AND GIRLS 8 TO 14
Introduce your children to a camping experience at its best. Enjoy 
the advantages of a private camp. Excellent facilities, m a tu re staff, 

good health, safety, excellent food proflde a fun filled sumrner.

(Uamponmtthfi

SWIMMING POOL PLAY AREA 350 
SPACIOUS WOODED CAMPSITES 

ELECTRIC WATER SEWER HOOKUPS 
TOILETS SHOWERS LAUNDRY 

PLANNED RECREATION FISHING 
GROCERIES ON SITE MINI GOLF 

BASKET BALL COURTS 
WE CATER TO LARGE RALLIES

šių miestų išvykstama rugsėjo 3 d. po pietų, grįžtama 
Chicagos rugsėjo 6 d. vakare. Grįžimo laiką galima 

pakeišti be pridėtinio mokesčio. Skrendama American, 
United, Northvvest ir Alleghany oro linijomis. 
Registruotis prisiunčiant 25 dol. Likusi suma įmokama ne
vėliau rugpiūčio 10.
Čekius rašyti ir siųsti kelionių agentūrai

VYTIS
2129 Knapp St. 

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

IŠ 
iš

ųįsurJ
— JAV Senato užsienio san

tykių komitetas birželio 29 vie
ningai priėmė Baltijos kraštų 
reikalais rezoliuciją Nr. 319. Re
zoliucijoj pasisakoma, kad JAV 
nepripažįsta Sovietų pretenzijų 
į Baltijos kraštus. Rezoliucija į- 
teikta Senato pilnačiai. Yra nuo
monių, kad rezoliucija Senate 
bus priimta ir paskelbta per Pa
vergtųjų Tautų savaitę liepos 
pirmoj pusėj.

— Vysk. Antanas Deksnys, 
globojąs Vakarų Europos lietu
vius, sutiko būti V-osios lietuvių 
tautinių šokių šventės garbės 
komiteto nariu.

— Prel. J. Balkonas, PA., 
daugelio svarbesnių iškilmių 
dalyvis, birželio 27 Philadel- 
phijos katedroj pasakė pamokslą 
specialių pamaldų metu, Phila- 
delphijos miestui minint Ameri
kos 200 metų sukaktį. Mišias 
koncelebravo 3 vyskupai ir 20 
kunigų. Iš Lietuvių koncele
bravo prel. J. Balkonas, kun. K. 
Sakalauskas, kun. L. Pečiukevi- 
čius. Giedojo 7 tautinių grupių 
chorai. Čia lietuviam atstovavo 
Vilties choras, vadovaujamas L. 
Kaulinio. Sugiedojo lietuviškai 
vieną giesmę. Tikinčiųjų buvo 
pilna katedra.

— Algis Zaparackas, Michiga- 
no respublikonų partijos ketvir
tasis vicepirmininkas ir kan
didatas į JAV Kongresą (iš Mich- 
igano 18to distrikto), gavo atsa
kymą iš Valstybės departamento 
į jo laišką, rašytą Henry Kissin- 
geriui ryšium su sovietų muitų 
pakėlimu. Robert L. Barry, Vals
tybės departamento pareigūnas 
sovietų reikalam, A. Zaparac- 
kui užtikrino, kad Sovietų amba
sada Washingtone buvo painfor
muota apie JAV gyventojų nei
giamą reakciją dėl muitų pakė
limo. Barry praneša, jog valsty
bės departamentas muitų pakė
limo klausimu prašo paaiški
nimo iš Sovietų valdžios. Algis 
Zaparackas skatina visus tautie
čius rašyti laiškus valstybės 
sekretoriui Kissingeriui, savo 
kongresmanam ir senatoriam. 
Laiškus rašą turėtų reikalauti 
muitų panaikinimo. Kovokime, 
kas šis Sovietų grubus elgesys 
būtų tiriamas JAV kongrese.

Solistas Arnoldas Voketaitis 
liepos 28 dainuos Boris Godu- 
nov operos pastatyme Colorado 
operos festivalio metu (Arm- 
strong Hali, Colorado Springs).

— Lietuvių Bendruomenės 
naujosios tarybos pirma sesija 
įvyks Chicagoj tautinių šokių 
šventės išvakarėse.

— Kun. M. Pauperui mirus, 
ASS vadija buvo likusi be evan
gelikų dvasios vado. Dabar tas 
pareigas sutiko prisiimti kun. 
Povilas Dilys. Jis įeina į ASS 
vadiją pilnateisiu nariu.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Ch. Laukaitis,^Ąrbutus, Md., 
P. Barbatavičius, Scarborough, 
Ont., Canada, F. Jusis, No. 
Olmsted, Ohio/ dr. K. Šilunas, 
Bronx, N.Y. Užsakė kitiem: R. 
Kondratienė, Richmond Hill, 
N.Y. — J. Petrėnienei, Brook
lyn, N.Y., Irena Janulis tėvui T. 
Januliui — abu iš Cleveland, 
Ohio. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant — 
visiem 12 dol. metam.

• One-Week 
Sessions

6 milas North of Mariheim on Statė 
Hwy. 72 or 1/4 mile North of Penn.

Turnpike, (Ex it 20) on Statė Hwy. 72 
Edvvin L. & Greata A. Haldeman, 

Owners

Information or application form
CALL (207) 549-3051

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

(617) 224-2800

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

SANDY SHORES 
MOTEL

Wrife or coR for information auti brodiare
P.O. BOX 6, GOSHEN, CT. 06756 

203-567-0920

2 mi. W of Twin Mountain 
on US Hwy. 302

Close to all major 
White Mountain Atfractions

Weoded Sites with Wafer & Electric Hookups 
Modern Restrooms & Free Hot Showers 

Swimming Pool—Ice—Picnic Tobles 
Firewood—Dump^ng Focility 

Privocy and feclusion

Season: Mid May Thru Mid October

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

ČMavflotfGr cBeachLodge
CAPE COD BAY

HEMLOCK HILL CAMPGROUND
GOSHEUCT.

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

r
- Picturesque stone mansion

offering fine dining and accomodations
- Beautiful Vermont Setting
- 6 championship clay courts
- Ask about our VVimbledon and Forest Hills 

Vocation Packages

V-

CASTLE

PAVONIA GIRL SCOUT CAMP
SUMMER CAMP

• Well-Rounded 
Program 
for Girls 6-14

• Experienced Skilled Staff • Campershlps Available 
For Information and Camp Brochure

CALL 201 656-1440

What a pleasant day for a drive to the

Harbor Beach 
Club 

Mattapoisett, Mass.
On the water 

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

approximatefy 2 milas to signs. 
Doc Harvoy M the Stainway in the qppar Loungo startine at 5 o'docK* 

What a view! What foodl What prices! 
 For resarvatkms 1-617-758-3738

WiHwood-by-the-Sea 
’80t 

per week, 
meals

HOTEL ROOSEVELTinCIUfleU & RESTAURANT

Sun on the sand. Stroll along the boardwalk. Let an ocean 
breeze sing you to sleep. Or enjoy the night life. Special rates 
for children.

26th & Atlantic Avė., Wildwood, N.J., 08260 
Phone: (609) 522-7422

TENNISCLUB 
call 802-226-7225 or 802-226-7222 for reservations

Box 277C Proctorsville, Vermont 05153

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling h ai r, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 

■ ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 \V. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 \V. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

\_

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš

BOSTONO, MONTREALIO, NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse:

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

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

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

t

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

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

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

Alr Fares Subject to Changes and Government Approval 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalauja
mus iškvietimo dokumentus

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®P ACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA įSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St......................................................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ................................................
Baitimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ...............................................
Brooklyn,"N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ............................
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ..........................................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ..................................
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .......................................
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ......................................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvorth Avenue ............................
Dėtroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............................
Farmingdale, N.J. — Freevvood Acres Rt 9 .......................................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .........................
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ...............................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........................
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .............................................
New York, 3, N.Y. — 141 Second Avenue ......................................... .
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Cirard Avenue ...............................
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.................
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue .............................................
Silver Springs, Md. — 622 Ellsvvorth Dr...............................................
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue .......................................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ...................................
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė.................
Utica, N.Y. — 963 Bleeker Street .................................................... ........

673- 3220 
435-. 1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
.246-2348 
385-6550
674- 1540 
475-7430 
769-4507

.602-942-8770 
.... 381-8800 
301-589-4464 
....... 257-6320 
...... 475-9746 
.... 296-5250 
..... 732-7476-

305

ROUGH ACRES CAMPGROUND
30 Minutes to Philadelphia. Water, Sewer, 8 
Electric Hookups. Flush Toilets, Hot Showera, 
DumpingStationBoatlngFishingHIkingRocreation

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

VVINDING RIVER 
CAMPGROAUND

“THE VACATION CAMPGROUND" 
SVVIMMING FISHING CANOEING CANOE RENTAL 

ALL CONVENIENCES
BROCHURE ON REOUEST ROUTE NO. Z. BOX 
246 MAYS LANDING, NEW JERSEY 08330 PHONE 

(609) 625-3191

BICENTENNIAL CAMPING CENTRALLOCATION 
PHILA. TRENTON SHORE POINTS 

OPEN YEAR ROUND WITH LIMITED FACILITIES
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LOUNGE 
DANCING. 
PARTIES

CAPE BRENTON NOVA SCOTIA 
basedatoldfarmhouse, camping, hiking.boating 
in very rural slmple setting July 30 to Aug. 13

COST $220

CONN. RIVER CANOE TRIP
TOUR LENGTH OF CONN. RIVER CAMPING AND 
SIDE TRIPS TO FARM. VVILDLIFE SANCTUARIES 
AND POVVER PLANTS JULY 14-29 COST $200.

THE SNOWBROOK 
A Gracious Vermont Inn 
Tennis*Swimniing* Riding 

In the Green Mountains 
Chalets with theirown private 
clay courts. Also available 
Championship Golf Course 3 
miles. 3-5‘s day Tennis 
Varations.
Box T, WestDover,VT. 05396 

802-464-5154
Linda & Mickey Warburton

Cape Cod
EASTHAM MOTEL TURKEY FARM 

RESTAURANT
Rte. 6 — Eastham Modern Motei 
overlooking beaches Heated Pool 
TV — AM COFFEE Near Golf Theatres 
and all activities. For Reservationss 

Call( (1) 617-255-1600

RED HOUSE CAMPGROUND 
Overnighters VVelcome Off US Hwy. 15 — 3/4 
Mi. W of Lawrenceville on Statė Hwy. 49 Hunting 
Fishing Nearby. Propane Snowmobiling 15 Min.
Drive to Corning Museum of Glass Swimmlng 
Pool. VVrite: RFD 2 Lawrenceville, Pa 16929 

Ph: (717) 827-2774

HOTEL CLARENDON
♦
*
♦
* 
* 
* 
♦ 
♦
*
*
*
*
♦

Virginia Avė.—Beach Block 
ATLANTIC CITY, N J. 08401 
BICENTENNlAL 
* SPECIAL * 

*17.76 For 2 Persons 
(DAILY) • 3 Nights min. stey

• lncUn Mlcssrtt brukfast t MLcmtsi dhMr. 
CAN YOU TOP THISt?? 
HtU-P>rUi|, hd, Ckdu, hKk latblų. 
Einat v ti ii Itun. Eoirm Hm ■ runai 

Wrtti.arplMt («0») Mt-tit?

*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PLEASANT ACRES FARM 
CAMP GROUNDS

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

PHONE (201) 875-4166
PLANNED RECREATION LIVE ENTERTAIN MENT 

MASS ON CAMP GROUNDS

' ~ Manor and Motei
In the VVhite Mountains 
A Complete Resort 
A t ReasonablePrices 

Color Brochure F 
Telis lt All

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

BREAKFASTS 
SANDV/ICHES 

DINNERS
The Larpert Restaurant 

in the Lakęs Reyion

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

Summer Only 
Recommended by Rust Hart 

& Mobile Travel Guldė 
Restaurant Liquor License — 

Air Conditioned 
Chlldren’s Menu

Junctions of Roufes 3 & 104 
Meredith, NH 03253

■WiM Turkey Roost, Lounge 
Sandwich.cs Served In Lounge

STRUMPFLER’S
FORMERLY BONHARDS NARROVVSBURG, N.Y. 

NEVV POOL, RECREATION HALL, VVINTER 
SPORTS, INFORMAL RESORT, CABIN WITH 
PRIVATE BATH, MAIN HOUSE GERMAN- 
AMERICAN COOKING $65-$70 WEEKLY. $15 

DAILY.
THE STRUMPFLERS 914 252-6684

.-<S—•Yt’-

PLAN A VVHITE MOUNTAIN 
VACATION AND STAY AT 
KINGS COURT INN 

(FORMERLY HOLIDAY INN)

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

STAY

THE JOLLY HOUSE 
LEEDS, N.Y. 12451 

ITALIAN AMERICAN CUISINE 
SPECIAL JUNE VVEEKEND 

JUNE 27 — JULY 3
25% DISCOUNT FIRST CHILD FREE 

ALL NEVV INTIMATE CASINO
NEVV MOTELS NEVV TENNIS COURT

FREE COCKTAIL PARTY B’VVAY ENTERTAIN
MENT NITE CLUB SVVIM POOL RECREATION 
ROOM AIR COND. DINING ROOM COCKTAIL 

PLANNED ACTIVITIES ORCH & 
MASOUERADE & BARBEOUE 

COUNSELORS FOR CHILDREN
KIDDIE POOL MINI GOLF COURSE
RATES $95-155 VVEEKLY

3 Meals Daily Lovver For Children 
VVrite for Booklet or Call 
(518) 943-2990; 943-9889 
LOCAL CALL EM 6-7405

I
FOR A BETTER VACATION

ANGELONI
Hl PEAK MOUNTAIN LODGE

HAINES FALLS, N.Y. 12436
THE HOUSE OF FINE FOOD LUXURIOUS AC- 
COMMODATIONS NEVV MOTEL SVVIMMING POOL 
ALL SPORTS ON PREM. HORSES & GOLF 
AROUND THE CORNER FREE BKLT. VVRITE OR 

CALL (518) 589-5221 FAMILY RESORT 
EVENING ACTIVITIES

•a (

THE NASWA MOTOR INN
Motei and Cottages 

Directly on Lake VVinnipesaukee 
Route 3, Weirs Beach, N.H.

. Luxury MOTEL—somesuites withkitehens.Daily, 
weekly rates. Cottages with kitehenettes. Priv. 
sandy beach. Boating, fishing. Entertainment 
nitely. Restaurants & activities nearby. Only 
minutes to the VVeirs. Free Docking for boats. 
All on premisas. Only 2 Hours from Boston. 
VVrite The Naswa Box "BG" VVeirs Blvd., Laconia, 
N.H. 03246. Ask for color brochure stating 
exact dates & number of people. Peter & Hope 

Makris, Innkeepers 603 366-4341
BOX CW

BEACON CAMPING LODGE
(717) 768-8775 OR 768-8451 HILLTOP VIEVV OVER
LOOKING THE PEACEFUL VILLAGE OF INTER- 
COURSE, PENN. OFF ST. HWY. 340 (IN TOVVN) 
— 1/2 MI. W. ON ST. HWY. 772 (W. NEVVPORT 
RD.) THEN 600 FT. E ON BEACON HILL DR.

SAUNDEROSA PARK 
Located Between Mercersburg and 
McConnelIsburg, Pa. Turn off St. Hwy.

16 at St. Hwy. 456 South 
The Ultimate in Camping, Svvimming 

Miniature Golf
SURROUNDED BY HUNDREDS OF ACRES OF UN- 
SPOILED NATURE, SOUNDEROSA OFFERS YOU 
RECREATION IN THE FINEST FORMS — CAMP— 
ING SVVIMMING MINIATURE GOLF PLAY
GROUNDS MARKED NATURE TRAILS HIKING OR 

JUST PLAIN SOLITUDE IF YOU PREFER 
HERE AT SAUNDEROSA ENJOY SUNDAY 
MORNING VVORSHIP SERVICES, SOUARE 
DANCING, HAYRIDES. OUR PERSONNEL VVILL 
DIRECT YOU TO LOCAL POINTS OF INTEREST.

(717) 328-2216—PARK 
(717) 328-3183 — HOME 
VVrite: Saunderosa Park 

RFD 3, Mercerburg, PA 17236

ECHO LAKE INN
“THE CHARM OF OLD VERMONT”

ON RT. 100 TYSON, VT., BEAUTIFUL NEVVLY 
RENOVATED INN THAT HAS BEEN SERVING 
THE PUBLIC FOR 175 YEARS. SWIMMING (LAKE 
OR POOL), BOATING, TENNIS, BICYCLES,, 
FISHING OR JUST RELAXING. VISIT OUR 
ANTIOUE SHOP IN THE HISTORIC CHEESE 
FACTORY, EXCELLENT DINING, FRIENDLY 
COCKTAIL LOUNGE BANK-AMERICARD 

P.O. BOX 142M LUDLOVV, VT. 05149
(802) 228-8602

RD.
SKY MEADOVVS LODGE

SPRUCETON RD. VVESTKILL, N.Y. 12492
518 989-6739 HOME AWAY FROM HOME 

Excellent German-American Food, Family Style 
Home Grown Products Home Baking Daily. Rooms 
with Hot & Cold VVater. Recreational Facilities 

Svvimming Pool
EMMA JAUCH

*

FIRST SEE THE OTHERS
THEN CALL TRINJAC CONSTRUCTION, SPECIAL
IZING FIRE JOBS BATHRM, PLUMBING KITCHENS 
PORCHES BSMTS. LIC. NO. 737596. CALL MR.
JAMES VVEEKDAYS & VVEEKENDS AT 496-9436

PUTNEY SCHOOL 
SUMMER TRIPS 
CO-ED 12-6 AGE GROUP

CONTACT PUTNEY SCHOOL TRIPS 
ELM LEA 

PUTNEY, VT. 05346 
TELE.: 1 802-387-5566.

OCEAN GROVE, NEVV JERSEY 
A Family Seaside Resort of Christian 

Influence
A National Historical Site

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

OCEAN GROVECAMP MEETING ASSOCIATION 
OCEAN GROVE, NEVV JERSEY 07756

SHADOW BROOK KOA
Tunkhannock, Pennsylvania

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

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

STATĖ POLICE BARRACKS.

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

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

N.J. (201) 774-95964

SUITS US FARM
350 ACRES. FEED FARM ANIMALS, HAYRIDE, 
BONDIRE, SVVIM, FISH, DANCE, TENNIS, PONY- 
RIDES, PLAYGROUND 3 MEALS DAILY. SUITES & 
PVT. BATH. NEARBY AUCTIONS, GOLF, HORSES. 
BROCHURE. TEL. 607 832-4470/4369 BOVINA 
CENTER 10 N.Y.^3740 COFFEE POT ALVVAYS HOT

HOTEL POVVHATAN
208 Third Avenue 

Asbury Park, N.J. 07712 
1 Blk to Ocean Free Parking 

& Bathing
Breakfast Served Reasonable Rates

CARDINAL RANCH MOTEL
RTE #11 Exit 15 ROCHESTER. IN. 03M7 

Gatevvay to Lakos Reglon and 
VVhite Mountains

OHN YEAR ROUND—AU FACIUTIES
53 UNITS—REASONABLE RATES 

DINING NEARBY—SHOPPING MAU 
TEL. 1-603-332-1902

MAPLE HILL
FREEHOLD, N.Y. 12431 TEL. 518 634-7090 

ENJOY THREE HOME COOKED MEALS DAILY. 
LAWN SPORTS, SWIMMING POOL. AIR/COND 
MOTEL ACCOM. VVITH TV, ALSO MAIN HOUSE 
ACCOM. REASONABLE VVKLY RATE. $90 & UP. 
VVRITE OR CALL

COME VISIT US AT
COUNTRY STORE

LADIES PANTS SKIRT SETS VVHOLESALE PRICES
2 PC. BLOUSES $5.00. 8205 3RD AVĖ. 680—7109,

T

TORINO FINE FOODS 
Catering All Occasions. Large or 

Small Parties! 20 Years Experience 
84 Gardiner Avė., Levittovvn 

516 735-4866

AEGEAN ISLES 
RESTAURANT & CATERERS 

OPEN 7 DAYS A VVEEK
FOR VVEDDINGS, SHOVVERS, COMMUNION 

AND CONFIRMATION
781 E. 31st STREET, BROOKLYN

TELE: 4.34-7496

I

COMPLETELY INFOffMAL

FUN FOR THE VVHOLE FAMILY

ANTONIO’S
Beat Inflation! Full Week Rates 3 
meals daily, accom. & activities from 

$85 per person dble. occup.
Summer Special 2nd Child under 10 

yrs Free

New luxury hotel accom., TV & 2 room Family 
suites. Sėt on spacious grounds with beautiful 
panoramic views. Great for children, perfect for 
Moms and Dads. Filtered pool, lawn sports. New 
Tennis Court Live entertainment, eves of fun. 
Low chlldren’s rate. “Out of the world Italian 
Amer. meals”. VVrite or phone today for Brochure 
& reservations; Antonio's Elka Park, N.Y. 12427.

Tel. 518 589-5197 Dept. “C" Open All Year

GREEN ACRES
MARY ZAHER, PROPRIETOR. LEEDS 2, N.Y. 
518 943-9828 OR 6853 FAMILY RESORT 100% 
AIR COND. DELUXE MOTEL & GUEST COTTAGES 
POOL NEVV DINING ROOM COCKTAIL LOUNGE. 
ENTERTAINMENT BARBECUES 3 DELICIOUS 
MEALS A DAY NEAR GOLF GAME FARM HORSES 
ETC. BROCHURE SP. MID VVEEK RATES BUS 
GROUPS VVELCOME RATES START AT $95 JULY 4 

SPECIAL $18-$23 A DAY

HIDDEN ACRES 
CAMPING GROUNDS

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

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

35 MILES VVEST OF PHILADELPHIA

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

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

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

Royal Megansett Nursing & 
Retirement Home 

CAPE COD
SPECTACULAR ON THE VVATER OCEAN VIEVV 
Private & semi-private accom. (each room wlth 
private bath). Skilled nursing in a resort setting. 
Planned activities, rehabilitation services and 
gourmet meals. Plūs six aeres, on the grounds 

creates, private non-institutional atmosphere. 
CAN VVE SERVE YOU?

FOR INFORMATION OR COLOR POSTCARD CALL 
617 563-5913 OR VVRITE ROBERT VVARNER 

ADMINISTRATOR 209 COUNTY RD., 
NO. FALMOUTH MASS 02556

A.G. GUADAGNO 
Carpentry & Home Improvements 

Specializing In Interior Alterations 
Free Estimates (516) 420-1744

1

I

SUNNYBROOK
Fun .. .Frolic.. .Relax

For the entlre family; Large filtered svvimming 
pool & patio. boating, fishing at your door, 
lawn sports. Eve entertainment, movies. Delight- 
ful Ger.-Amer . meals. Churches. Golf nearby. 
$83 to $99 wkly. Bklt & information phone or, 
wrlte (518) 943-3131 ERNEST BITTER, RD 1, 

CATSKILL 4, N.Y. 12414

Cljerry 
Cottages

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

I

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

SVVIMMING GOLF CHILDRENS COUNSELLARS
. ENTERTAINMENT NIGHTLY SUPER DELUXE 

UNITS ADULT RATES FROM $28 DAILY PER 
PERSON

BAVARIAN MANOR
A BIT OF BAVARIA IN THE CATSKILLS 

THE FRIENDLY RESORT
FAMILIES COUPLES & SINGLES 
GERMAN AMERICAN CUISINE 

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

“ALPINE BEERGARDEN.l’
3 DELICIOUS MEALS GROUPS AND OUTINGS 

VVELCOME

KITCHEN CABINETS
Stripped & Refinished, Formica Counter Tops 

Available. Also Appliances Available. Call 
COLONY CABINETS 

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

FREE COLOR BROCHURE FREE RATES & 
SAMPLE MENU

DIAL 518 622-3261 BILL & JOHANNA BAUER— 
HOSTS

PAULING 3, N.Y., ZIP. 12470

RE-SEAL & BEAUTIFY NOW 
YOUR BLACK TOP DRIVEWAY 

INEXPENSIVELY
FREE ESTIMATES — CALL JACKIE ALSO FENCE 

REPAIRS, ALL VVORK GUARANTEED 
(516) 868-5704

UNIOUE
Tudor style brk hse 1 1/2 acs. prof. Indscpd., 
fruit trees, 20x40 heated gunite pool cabana, 
3/4 bedroom, 3 full bth. LR/frpl. EIK fnehd' 
bsmnt, w/bar, all applncs. extras. Mušt m«.

Mid $70’s. Owner (516) 261-3032.

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

4TH
PER

A&J MAINTENANCE
RUG SHAMPOOING

OF JULY SPECIAL 9x12 RUG...$19.95 7c
SQ. FT. VVINDOVVS. ..$1.50 (212) 241-2026

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVEHLIE 

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

WE DELIVER
1 ĖLEF. 296-4130

HOUSEKEEPING
ROCKY MOUNT COTTAGES 

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

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

HERBER PLUMBING 
& HEATING CORP. 
SEVVER CLEANING

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL
144 W. MAIN STRET, BAG SHORE, L.l.

CALL 516 273-2485

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

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

KYMERS CAMPGROUND 
AND GAME FARM

180 ACRES OF FAMILY CAMPING HEATED 
OLYMPIC SIZE POOL WRITE FOR FULL COLOR 
BROCHURE FRANK & IRIS KYMER ST. HWY. 519

BRANCHVILLE, N.J. 07826 (201) 875-3167

DEERE4RM
Family Vacationing

Maine Hospitality

Lake svvimming, fishing, boating, 
canoeing, hiking, relaxing.

YANKEE COOKING 
VVeekly Barbecue and Buffet 

Individual Log Cabins 
All inclusive farnily rates. 

Open June 15 thru Foliage.

Fof Brochure:
Box 78, Kingfield, Me. 04947

In Maine's W»stern Mountains

GREEN CREEK CAMPGROUND 
“C’est Si Bon” 6 miles from Wlldwood From 
Garden Statė Parkway turn VVest on Exit 4-A 
(Rio Grande) on St. Swy. 47. 3 miles to camp
ground at Bayshore Drive & St. VVhy. 47. 330 
Sites with Water & Eleetrie Laundry Large Swim- 
ming Pool, Well-equipped Rec. Hali Children's 
Playgrounds Group Actlvities P. O. BOX 196 

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

VVICOPEE ESTATE?
Tompkins Corners Putnam Valley 

FILTERED SWIMMING POOLS 
MODERN 4 & 5 ROOM COTTAGES EACH ON 
ONE (1) ACRE SPORT FACILITIES INCL. TENNIS 
PVT. LAKE. DAY CAMP SOCIAL HALL 2-18 
HOLE GOLF COURSES AND FISHING NEARBY 

TACONIC PARKVVAY TO PEEKSKlLL HOLLOVV 
ROAD TURN RIGHT THEN LEFT TO VVICOPEE 
RD. THEN RIGHT. (201) TE 3-1036 OR 914 LA8-5044

MORNING CHEER CAMPS
BOX B NORTH EAST MD. 21901 (NEAR ELKTON) 

Camp Sandy Cove for Girls 7-14 Camp Sandy HiH 
for Boys 7-14 Hilltop Ranch for Teens 14-19 
Activities at each of the 3 separate facilities of 
over 100 aeres each include: swlmming pool, 
archery, baseball, waterfront, bicycles, tennis, 
horses, erafts overnight trip. Christian camping 
at its best. For information call (301) 287-5433 

f '

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

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

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

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

KOA LANCASTER—READING 
Kampground of America 

PENNSYLVANIA'S FINEST CAMPING FACILITIES 
IN THE HEART OF THE PENNSYLVANIA DUTCH 
COUNTY. OFF PA TPKE. — EXIT 21—FOLLOVV 
DENVER SIGNS 1/2 MI. TO KOA KAMPGROUND 
NEXT TO HOLIDAY INN. VVRITE: K.O.A. RFD 3, 
DENVER, PA. 17512 PHONE: AREA 215 267-2112 

SEE OUR LISTING UNDER 
DENVER, PENNSYLVANIA

. • • ■' '• f z f / V
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MEADOVVLARK TRAILER PARK
Beautiful Location All Grassed Sites Play Area 
Near Beaches Outdoor Theater & Shopping 
Center 3 mi to US Navy Base & Historical Newport 
Laundry Full Hookups Overnight Mobile Home 
Rentals Off Statė Hwy. 138 A, 4/10 mile East 
on Prospect Avenue, Right Side (401) 846-9455 

Joe & Mae Rideout 132 Prospect Avė., 
Middletown, Rl 02840

i.

APPROVtD
pgmoun

YOURS FOR BETTER CAMPING

INDIANHEAD RESORT
Gatetcav to th« Cape • FamUv Camping Only 

3 Day Minimam on Advanct Rtstrvaiiont
P.O. Box 511 • Plymouth, MA 02360 • (617) 888-3688

180 Wooded Sites e Modern Comfort Station 
Laundries • Playground o Grocerles o Gift Shop 

Swtmming • Fishing e Paddle Boats

Location: I2 milai South of Plymouth on St. Hwy. 3A, |ust 4 milai 
North of Capa Cod Canal — a 45 minutai driva. from Boiton.

9

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

T*asolino
A MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

1
n

I į 
TunUiine L^l

PAINTING ASSEMBLING 
PACKAGING 

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

BLUE VVATER 
Resort Motei 
Right off Iho Beach

Motei Rooms 
snd .2 Room Efficioncioi 

Color TV—Air Cond.
Heated Fool & Kiddiet Pool

ttaii ar wntt for FreeBrecharo
Mt 1600 Itlntic Hn.fCnarfrKlM) 

Wildwood C ręst, N J. 01240 
609-522-8340

KVECAS
JONAS

19 3 3 + l97 6

CAMPING RESORT
Modern Restroom & Shower Building with 
Ceramic-Tiled Shovvers Secluded, Ouiet Adult 

Lounge Area Spacious Wooded Sites 50’x50' 
Planned VVilderness Canoe Trips Saturday 
Children's Hayride Canoe and Paddle Boat 
RentalsSwimming Fishing Planned Recreation on 
VVeekendsHorseback Riding (five minutes away) 

ThlngstoSee Places toGo Atlantic City SmithviHe 
Forgotten Towns of the Nearby Pine Barrens 

Batsto
P. O. BOX 54 NEW GRETNA, N.J. 
08224 CAMP PH.: (609) 296-7900

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

ARCHITECTURAL
Drafting, mechanical drafting, court 
graphic charts, plastic molds & dies 

designing. Overnight & wkend 
drafting

212 389-5739

I

OLD CEDAR CAMP
• A Complete Family Campground

• 30 Minutes from Philadelphia
• Many Modern Conveniences 

on Spacious Wooded Sites
(609) 358-2406 or 358-4881 

MAIL: RFD 2, Moaroevllle, NJ 08343 > 
Elmer-Riehwood Road 

Charlo* A. L. Foote, Proprietor
Owned & Operated by the Charles A. L. Foote Family
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Dalis Lietuvių Moterų Klubų Federacijos narių, dalyvavusių tarptautiniame General 
Federation of Women’s Clubs 1976 suvažiavime Philadelphijoj. Viso dalyvavo 22 
narės. Nuotraukoje matome iš k. Regina Žymantaitė, Baltų Moterų Tarybos, pirmi
ninkė, Galia Žilionienė, GFWC atstovė Jungtinėse Tautose, Salomėja Valiukienė, 
New Haveno klubo pirmininkė, Danutė Venslauskaitė, VVaterburio klubo pirmininkė, 
Margarita Samatienė, Federacijos valdybos narė, Marija Oginskienė, viešnia iš Var
šuvos, Vaiva Vėbraitė iš New Haveno, Irena Banaitienė, Federacijos pirmininkė.

TARPTAUTINĖ MOTERŲ KONVENCIJA
DIEVUI IR VALSTYBEI

Šitokiu šūkiu amerikietės 
vystė 85-ją General Federation 
of Women’s Clubs konvenciją 
birželio 14-18 Philadelphijoj, 
Pa., gražiausiartie Bellevue 
Stratford viešbuty. Ši konvencija 
buvo skirta Amerikos 200 metų 
sukakčiai atžymėti.

GFWC 2385 atstovės atvyko iš 
įvairių Amerikos valstijų ir iš 
užsienio. Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijai atstovavo Galia 
Žilionienė, kuri yra GFWC ta
rybos narė ir šios tarybos atsto
vės prie Jungtinių Tautų pava
duotoja.

Pabaltijo Moterų Tarybai at
stovavo pirmininkė Regina Žy
mantaitė .

Šios dvi lietuvaitės kon
vencijoj dalyvavo nuo pradžios 
iki pabaigos. Konvencijos dieno
tvarkės buvo tirštai užpildytos; 
įvairūs posėdžiai, specialūs 
seminarai, koncertai, priėmimai 
vyko kiekvieną dieną. Mūsų at
stovės stengėsi visur dalyvauti ir 
tinkamai reprezentuoti savo or
ganizacijas.

Birželio 17 buvo tarptautinių 
delegačių diena. 12:30 visi rin
kosi viešbučio didžiojon balių 
salėn iškilmingiem priešpie
čiam, skirtiem pagerbti tarptau
tinių klubų delegatėm. Progra
mai vadovavo išeinanti iš parei
gų GFWC prezidentė Carroll E. 
Miller. Į sceną po vieną buvo iš
kviestos pavardėmis tarptauti
nių federacijų bei klubų delega
tės. Lietuvių grupė buvo di
džiausia — 21 delegatė. Šitoks 
būrys su margaspalviais tauti
niais drabužiais sudarė įspūdį 
ir sulaukė gražaus įvertinimo. 
Su tautiniais drabužiais dalyva
vo Galia Žilionienė — LMKF 
oficialioji atstovė , PMT pirm. 
Regina Žymantaitė, LMKF val
dybos narė Margarita Sama
tienė, LMKF pirm. Irena Banai
tienė, New Haven klubo pirm. 
Salė Valiukienė ir narė Vaiva 
Vėbraitė, VVaterburio klubo 
pirm. Danutė Venclauskaitė, 
viešnia iš Lenkijos Mafija 
Ugianskienė, New Jersey klubo 

PADĖKA
Mūsų brangiai dukrai, motinai bei žmonai

IVONAI (PRANCKEVIČIŪTEI) 
BANELIENEI

automobilio nelaimėj tragiškai žuvus, nuoširdžiausią pa
dėką reiškiame visiem giminėm, draugam ir pažįstamiem, 
kurie išreiškė užuojautą žodžiu, laišku ar per spaudą, 
lankėsi šermeninėj, puošė velionės karstą gėlėmis, už
prašė šv. Mišias, aukojo velionės atminimui Tautos Fon
dui ar Kultūros Židiniui Brooklyne bei dalyvavo laido
tuvėse.

Ypatingą padėką reiškiame kun. Ant. Kardui už lietu
viškas religines apeigas šermeninėj ir Tėv. Pauliui Bal
takiui, OFM, už paskutines maldas kapinėse.

Didžiausiame nuliūdime likę:

Motina —Aldona Pranckevičienė 
Vyras — Vytautas Banelis 
Sūnus — Linas Banelis

valdybos narės Albina Vence, 
Dana Radžius, Aldona Liobie- 
nė, Philadelphijos klubo pirm. 
Juzė Augaitytė, valdybos narė 
Sniegą Jurskytė, Rima Miro- 
nienė ir dar 8 klubo narės.

Kiekviena delegatė scenoj 
buvo fotografuojama atskirai. Iš 
scenos sugrįžus į vietas, teko at
sakinėti į kitataučių klausimus, 
aiškinti apie pavergtos Lietuvos 
būklę, apie lietuvių tautos troš
kimą išsilaisvinti iš sovietų prie
spaudos, apie puošnųjį gintarą. 
Šių priešpiečių pagrindinis kal
bėtojas buvo Samuel W. Lev/is 
— valstybės departamento As- 
šistant Secretary tarptautinėm 
aferom. Jo tema “Jungtinės Tau
tos perspektyvoj”. Esą, Amerika 
daugeliui tautų yra šviesia vilti
mi. Neteisinga būtų Amerikai 
pasitraukti iš Jungtinių Tautų 
nes tai reikštų įzoliaciją ir tuo 
pačiu stagnaciją, kas kenktų pa
čiai Amerikai. Anot jo, Jungti
nės Tautos yra vienintelis tautų 
forumas, reikia tik kantrybės iy 
laiko.

Po jo kalbėjo Mercedes Mc 
Cambridge. Jos tema “Pasigailė
jimo galybė”. Puiki kalbėtoja, 
gili mąstytoja. Jos pagrindinė 
mintis, kad žmogus yra bejėgis 
išspręsti savo problemas be Die
vo malonių.

Įdomus buvo momentas, kai 
iškilmingai scenoje buvo prista
tytos Jungtinių Tautų Divizijos 
pareigūnės, kurių tarpe Galia 
Žilionienė. Turėjom progos pa
sididžiuoti, kad lietuvė yra tose 
aukštose pareigose.

Tą dieną buvo gausiai išdalin
ta lietuvių politinės literatūros 
anglų kalba: “Lithuania How 
Much Do We Know About Her”, 
“The Situation of Women in 
Lithuania”, “Chronicle of the 
Catholic Church in Lithuania”, 
“No Greater Love — Nijolė Sa- 
dūnaitė”, “The Lithuanian Wo- 
man”, ir specialus leidinėlis, pa
ruoštas LMKF vicepirm. Viktori
jos Čečetienės. Už šią literatūrą 
priklauso gili padėka Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui,

Religinei Katalikų Šalpai, 
BATUN’ui, V. Čečetienei.

Svarbu paminėti, kad naujoji 
GFWC prezidentė Mrs. Harry 
Wagner, Jr. 1976-1978 kaden
cijai, yra pirmoji Arizonoj mote
ris miesto burmistrė. Ji rado va
landėlę susitikti su tarptautinių 
klubu atstovėmis ir tarti į jas 
žodį. Naujoji prezidentė pa
brėžė, kad jos kadencijoj ypač 
daug dėmesio bus atiduota tarp
tautiniam klubam. Mrs. Wagner 
minėjo, kad rems Radio Liberty 
ir pavergtas tautas. Jos pažadai 
buvo gera naujiena pabaltietėm, 
nes iki šiol nei viena GFWC 
prezidentė apie tai viešai nekal
bėjo.

GFWC naujoji viceprezidentė 
Mrs. Don L. Shide, kuri po Mrs. 
Harry Wagner 1978 bus išrinkta 
GFWC prezidente, padarė 
priėmimą grupei atstovių. Buvo 
pakviestos Galia Žilionienė, 
Regina Žymantaitė, LMKF New 
Haven klubo pirm. Salė Valiu
kienė ir klubo narė Vaiva Vėb
raitė, LMKF pirm. Irena Banai
tienė.

LMKF oficialioji delegatė Ga
lia Žilionienė ir PMT pirm. 
Regina Žymantaitė LMKF var
du pakvietė 25 viešnias cocktai- 
liui irgi Bellevue viešbuty. Da
lyvavo GFWC garbės preziden
tės E.D. Pearce, Kermit V. Hau- 
gan, New Yorko, New Jersey, 
Californijos valstijų federacijų 

pirmininkės, tarptautiniam rei
kalam GFWC pareigūnės, egip
tiečių, philipiniečių, meksikie
čių delegatės ir Salė Valiukienė 
bei Vaiva Vėbraitė.

LMKF vardu pasiųsta gėlių 
GFWC garbės prezidentei Mrs. 
Kermit Haugan, buv. preziden
tei Mrs. Carroll E. Miller, nau
jai išrinktai prezidentei Mrs. 
Harry Wagner, Jr., ir sekančiai 
GFWC prezidentei Mrs. Don L. 
Shide ir tarptautinių klubų pro
gramų direktorei Mrs. Irving 
Day.

Konvencija priėmė 13 rezoliu
cijų, kurios liečia grynai 
amerikiečių problemas: nesilp
ninti ČIA efektingumo, laikyti ir 
apsaugoti Panamos kanalo zoną, 
bausti asmenis, vartojančius 
ginkląkriminaliniam tikslam, 
kovoti su narkotikų ir alkoholio 
vartojimu ir t.t.

Ko labiausiai pabaltietės kon
vencijoje pasigedo tai viešų pra
nešimų tarptautinių klubų iškil
mingų priešpiečių metu. Prieš 5 
metus, tarptautinių klubų dele
gatės turėjo teisę 3 minutes kal
bėti savo problemomis. Šia pri
vilegija puikiai naudodavosi 
LMKF pirmininkės a.a. Ligija 
Bieliukienė, Vincė Leskaitienė, 
PMT buv. pirm. Galia Žilionie
nė, Federacijai atstovavusios 
Elena Mažeikienė, Aldona Noa- 
kaitė. Nuo 1972 ta privilegija 
panaikinta. Yra kiek vilties, kad 
naujoji GFWC presidentė Mrs. 
Harry Wagner, Jr., pažadėjusi 
savo dėmesį tarptautinėm Fe
deracijom, suras galimybę 
tarptautinėm delegatėm viešai 
kalbėti būsimose konvencijose.

I. Banaitienė

ATLANTO RAJONO SKAUTŲ 
VASAROS STOVYKLA

Šių metų skautų-čių vasaros 
stovykla įvyks rugpiūčio 15-22 
pušyne prie gražaus ežero. Sto
vyklos adresas: Resolute Scout 
Reservation, Bolton, Mass. (prie 
85 kelio) telef. (617) 779-2777.

Stovyklos pavadinimas: Lais
vės Varpas. Mokestis — 53 
dol. vienam. Stovyklos registra
cija su 10 dol. registracijos mo
kesčiu siunčiama stovyklos iždi
ninkui s. A. Glodui, 15 Ayr- 
shire Rd., Worcester, Mass. 
01604 iki liepos 15. Jo telefo
nas (617) 754-4326. Pageidauti
na, kad stovyklos mokestis būtų 
prisiųstas iždininkui iš anksto. 
Jei kam nepatogu, atvežkite pi
nigus į stovyklą.

Kaip ir kiekvienais metais, ki
tas stovyklaująs šeimos narys 
moka 2.50 dol. mažiau.

Sveikatos pažymėjimus ir nuo 
atsakomybės atpalaidavimo la
pus vienetų vadovai atveža į 
stovyklą ir perduoda gailes
tingosios sesers globai. Jie yra 
būtini ir be jų nebus leidžiama 
stovyklauti.

Kaip jau anksčiau buvo minė
ta, stovykla yra prie gražaus eže
ro. Bus daug progų maudytis 
bei plaukioti laiveliais. Kad būtų 
galima tai išnaudoti, reikia daug 
vandens apsaugos žmonių. Va
dovai yra prašomi atkreipti į 
tai dėmesį. Jei vietovėj yra bro
lių ar sesių, turinčių vandens 
apsaugos leidimus, prašome 
pranešti stovyklos vadovybei.

Mašinos bus sustatytos tiktai

PERKŪNO
CHORAS
2000 METAIS

Humoreska, skaityta choro 
sezono užbaigimo baliuj

Žvilgsnis į ateitį; New Yorko 
vyrų choras — metai du tūks- 
tantieji.

Šių metų Perkūno choro val
dybą sudaro: pirmininkas — Li
nas Karmazinas, iždininkas — 
Antanas Razgaitis (junjoras?), 
scenos ir apšvietimo direktorius
— Mindaugas Jurys, barininkas
— Rimas Šileikis, gaidų tvarky
tojas — Petras Tutinas, dirigen
tas — Darijus Aleksandras Stro- 
lia.

Neseniai choras didžiuliu 
koncertu atšventė savo ketvirtą 
dešimtmetį. Programą atliko 
sopranas Rasa Alksninytė, teno
ras Linas Karmazinas ir senas 
vilkas bosas Petras Tutinas, kar
tu su vyrų choru.

Choro repertuaras padidėjo 
iki penkių šimtų dainų. Kitais 
metais žadam statyti kompozito
riaus Viktoro Ralio operetę.

Būta daug problemų ir išlai
dų. Turėjom persikelti į dides
nes patalpas, nes choro narių 
skaičius padidėjo ir Juozui 
Aukštikalniui nebeužtenka oro 
kvėpuoti. O kai visi trys jaunieji 
Ilgūnai atėjo į repeticiją ir už
traukė aukštąją si bemol, visas 
stiklas Židiny sprogo!

Džiugu pranešti, kad choras 
vėl turi naujų narių. Tai Kęs
tas, Viktoras, Marius ir Linas. 
Kartu su Algiu, Ričardu, Vytu, 
Edvardu ir Rimu, gausiausiai at- 
atstovaujama Romo Kezio šeima 

vyrų chore.

Saulius Labutis ir Eimutis 
Karmazinas, kurie jau daug 
metų dainuoja chore, pradėjo 
vajų pritraukti naujiem choris
tam. Jie sako: “Chore būna taip 
smagu. Sueinam ir dainuojam. 
Gastroliuojam ir kartais pasi- 
vaišinam. Bet nesuprantam, ko
dėl mūsų vaikai nenori į chorą 
ateiti.”

Petras J. Tutinas

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

mašinų statymo vietoj. Prie pa
lapinių jų nebus galima vežti.

Jau galima pranešti dalinai 
sudarytą stovyklos štabą: stovyk
los viršininkas — v.s. Petras Mo
lis, stovyklos sekretorė — vyr. 
sk. Nijole Bazikaitė, vandens ap
sauga — sk. vyr. si. V. Dabri- 
la, laužavedys — vyr. si. E. Mei
lus, ūkio skyriaus viršininkas — 
p. P. Palubeckas, ūkio skyriaus 
pavaduotojas p. A. Pridotkas, 
gailestingoji sesuo — Edna 
Vaškelienė, laikraštėlio redak
torius — sk. vytis vyr. si. B. 
Naras.

Bus stovyklaujama skilčių 
sistema savo vienetuose. Visus 
kviečiame laiku užsiregistruoti 
ir pasiruošti stovyklai.

Ligi malonaus ir greito pasi
matymo stovykloj!

i. j.

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

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, Presldent

fiio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grlgalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti Ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

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

-------- All AccOunts Compounded Daily---------

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

8 D. LIETUVOJ
Liepos 4 
Liepos 18 
Rugpiūčio 8

į kainą įsiskaitė:

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

2. įdomiųjų vietų lankymas
3. Pervežimai iš aerodromų į viešbučius ir atgal
4. Bagažų pernešimai
5. Kelionės palydovai kiekvienam mieste
6. Visas maistas
7. Visi patarnavimo mokesčiai
8. Pirmos klasės viešbučiai

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 Knapp Street

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

SUNNY HILLS, FLA.

Šiaurinėj Floridos trijų metų sezonų dalyje — kal
nuotoj ir ežerais puošiamoj aplinkoj kuriasi nauja lietu
vių kolonija.

Šis naujas miestas — SUNNY HILLS — savo gamta 
ir klimato švelnumu lietuviam turėtų patikti.

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

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

ED CALDERARO
FLORIDA PROPERTIES
700 MATTISON AVĖ.
ASBURY PARK, N J. 07712
TEL. 201 988-0660

Šv. Petro lietuvių parapijos 
mokyklos mokslo metų užbai
gimas įvyko birželio 4 Šv. Pet
ro bažnyčioj. Mišias aukojo ir 
pamokslą 32 graduantam pasa

kė klebonas kun. Antanas Balt- 
rušūnas. Buvo įteikti įvairūs pa
žymėjimai ir stipendijos studen
tam. Lietuvos vyčių 17 kuopos 
stipendijas gavo šie pasižymė
ję graduantai: William Yus- 
cavitch, Lavvrence Venis, Janet 
Ruseckas ir Juozas Balukonis. 
Albertas Jaritis stipendijas į- 
teikė Lietuvos vyčių kuopos 
vardu.

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama radijo programa 
metinę radijo gegužinę šiais me
tais rengia rugpiūčio 8 malonia
me ir lietuviškame Romuvos 
Parke, 71 Claremont Avė., 
Brockton. Programą atliks Onos 
Ivaškienės vadovaujamas Bosto- 
tono lietuvių tautinių šokių sam
būris ir Mare Oberly vadovau
jami suomių tautiniai šokėjai. 
Bus renkama iškilioji lietuvaitė, 
veiks įvairių laimėjimų galimy
bės, vyks šokių varžybos.

$1,180
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 19 $1,036
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Pavergtų Tautų Savaitė šie
met minima liepos 11-17. New 
Yorke Pavergtų Tautų šventės 
paradas, prisimenant visas pa
vergtas tautas, vyks liepos 11.9 
vai. ryto susirenkama prie 59 St. 
ir 5th Avenue. Organizuotai žy
giuojama į Šv. Patriko katedrą, 
kur 10 vai. vyks iškilmingos mi
šios. Po mišių autobusai nemo
kamai nuveš iki prieplaukos. 
Laivais plaukiama iki Laisvės 
statulos, kur 1 vai. bus specia
lus visų pavergtųjų minėjimas. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti su 
vėliavomis. Moterys prašomos 
pasipuošti tautiniais drabužiais.

Prie Laisvės statulos Paverg
tų Tautų savaitės proga liepos 
11 kalbas pasakys: New Jersey 
gubernatorius Brendan Byrne, 
Georgijos gubernatorius Jimmy 
Carter, senatorius James Buck- 
ley, kongresmanas James De- 
lany iš Nevv Yorko, George Mea- 
ny — AFL-CIO prezidentas, dr. 
L. Dobriansky iš Pavergtų Tau
tų komiteto VVashingtone, D.C.

Lietuvos vyčių 110 — Mas- 
petho kuopos - choras, vadovau
jamas Philip Skabeikio, prie 

Laisvės statulos, kada bus mi
nima Pavergtų Tautų savaitė, 
liepos 11 dainuos lietuvių liau
dies dainas. Ten bus minima 
Pavergtų Tautų savaitė.

N.Y. miesto burmistras Ab- 
raham Beame liepos 7 d., 1:45 
City Hali išleido Pavergtų Tau
tų savaitės proklamaciją. Tuo 
metu susirinko Pavergtų Tautų 
atstovai ir tautinių grupių vadai. 
Pavergtų Tautų asamblėjos var
du kalbėjo Roxhep Krasniąi, 
Laisvosios Albanijos komiteto 

pirmininkas.
Proklamacijos Amerikos pre

zidento Fordo ir Nevv Yorko 
miesto burmistro Beame bus 
skaitomos prie Laisvės statulos 
liepos 11, kai ten bus švenčia
ma Pavergtų Tautų savaitės 
pradžia.

Prel J. Balkūnas liepos 1 iš
skrido atgal į St. Petersburg, 
Fla. Į Nevv Yorką buvo atvykęs 
gegužės mėn. Į Nevv Yorką vėl 
grįš rugpiūčio pradžioj. Jis daly
vaus Eucharistiniame kongrese 
ir pasakys pamokslą.

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius, iš
vyko poros savaičių atostogų į 
Chicagą.

Linas Mažeika, chemijos inži
nierius, pastoviai gyvenąs Cara- 
cas, Venecueloj. (tel. 978-3690), 
dirba prie cheminių gaminių 
fabriko statybos. Fabrikas bus 
pastatytas Maracaibo,
Venecueloj. Šiai statybai tech
nologiškus įrengimus ruošia

Olin bendrovė Stamford, 
Conn. Tad L. Mažeikai tenka 
dažnai tarnybos reikalais keliau
ti tarp Venecuelos ir JAV. L. 
Mažeika neseniai lankėsi Darbi
ninko administracijoj ir įsigijo 
lietuviškų knygų ir plokštelių už 
100 dol.

Muzikas Vytautas Kerbelis, 
Maspetho lietuvių parapijos var
gonininkas, liepos mėnesį ato
stogauja. Išvyko į Massachusetts 
valstybę.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
Brooklyno vienuolyno viršinin
kas, liepos 1 grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Greene, Maine, 
pranciškonų vienuolyne.

Pranciškonų spaustuvė Brook
lyne liepos 2 pradėjo trijų sa
vaičių atostogas. Į darbą grįžta 
liepos 26. Spaustuvėj veiks tik 
Darbininko paruošiamasis sky
rius,

Lietuvių diena Putname bus 
liepos 25, sekmadienį. Joj daly
vauja vysk. D.P. Reilly ir Con- 
necticuto gubernatorė E 11a 
Grasso. Neringos stovyklos mer
gaitės atliks programą.

Naują giesmynėlį atspausdino 
Kunigų Vienybė. Sudėtos 36 
giesmės. Jis skiriamas Eucha
ristiniam kongresui ir parapi
jom. Atspausta 10,000. Išsiun
tinėta visom lietuviškom parapi
jom su mišiolėliais, kurie spe
cialiai skiriami Eucharistiniam 
kongresui. Giesmynėlis yra lai
kinas. Kitais metais Kunigų Vie
nybė išleis platų giesmyną, kuri 
rengia muzikas kun. Ladas Bud- 
reckas. Šio giesmynėlio spau
dos darbus atliko pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

LAISVĖS IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖS VISOM 
TAUTOM

Visi dalyvaukime

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIME
Šį sekmadienį, liepos 11 dieną

Rytą 9 vai. 15 min. eisena Penktąja Avenue 
nuo 59 St. į St. Pątricko katedrą. Dalyvaują karo 
veteranai ir pavergtųjų tautų grupės su savo 
vėliavomis.
10 vai. — iškilmingos mišios Šv. Pątricko katedroj

1 vai. p.p. — masinis susirinkimas prie Laisvės 
statulos
KALBĖS: šen. James L. Buckley

Chicagos burm. Richard J. Daley 
kongr. Mario Biaggi 
AFL-CIO pirm. George Meany 
dr. Lev. E. Dobriansky

Tautinių šokių festivalis. Lietuviam atstovaus 
Jadv. Matulaitienės vadov. Tryptinis.

Minėjimą rengia Centrinis Pavergtųjų Tautų Savaitės Ko
mitetas VVashingtone, New Yorko komitetui talkinant. Prie 
šių jungiasi Pavergtųjų Europos Tautų Seimas. Šis minėjimas 
yra pagrindinis minėjimas Amerikoj. Tai bus Amerikos pasi
sakymas už tautų laisvę.

N.Y. ALTA

Rockefellerio centre vyksta 
didelė paroda ryšium su Ameri
kos 200 metų sukaktimi. Paroda 
tęsis iki Darbo dienos. Parodos 
atidaryme iš lietuvių dalyvavo 
Viktorija Čečetienė, Helen Kul
ber, Regina Rūta Žymantaitė ir 
Antanas Varnas. Parodą ofi
cialiai atidarė New Yorko miesto 
burmistras. Ten yra išstatyta 
daug visokių eksponatų. Yra ir 
lietuviški laikraščiai, Ann Klero 
padarytas iš šiaudelių lietu
viškas kryžius.

Kun. K. Pugevičius, Liet. Kat. 
Tarnybos ir Liet. Religinės Šal
pos tvarkytojas, liepos 8 daly
vauja posėdžiuose Phila- 
delphijoj. Bus svarstomi Eucha
ristinio kongreso reikalai.

Simpoziumas apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoj rengiamas 
Eucharistinio kongreso metu 
Philadelphijoj.

Vytautas Potupas su žmona 
Aldona iš Australijos buvo atvy
kę pas savo bičiulius Petrą ir 
Gražiną Bartkus. Apsilankė Kul
tūros Židinyje, Darbininko re
dakcijoj, apžiūrėjo A. Galdiko 
galeriją, taip pat aplankė ir Put- 
namą, kur susipažino su seselių 
veikla. Liepos 1 jie išskrido į 
Portugaliją. Iš ten lankys kitas 
Europos šalis ir paskui grįš 
į Australiją. V. Potupas Austra
lijos dykumoj prie didelio kelio 
turi savo motelį ir ten labai sėk
mingai verčiasi. Prie motelio jis 
turi pastatęs lietuvišką kryžių. 
Šis kryžius yra jo motelio ženk
las. Prie to paties kelio už 500 
mylių motelį turi ir jo brolis.

Dr. Vandos Sruogienės knyga 
“Steigiamasis seimas” atspausta 
pranciškonų spaustuvėj. Knyga 
turi 261 psl., iliustruota istori
nėm nuotraukom.

Apie Nijolę Sadūnaitę kny
gelė anglų kalba “No Greater 
Love” išleista antra laida. At- 
sapusta 15,000 egz. Spaudos 
darbus atliko pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

Karys, birželio-liepos mė
nesių numeris išėjo 56 puslapių. 
Jis skirtas Amerikos 200 metų 
neprikalusomybės sukakčiai pa
gerbti. Numeryje rašo: dr. S.A. 
Bačkis — Lietuvos — JAV santy
kiai dviejų šimtmečių laikotar
py; A. Tyruolis — Laisvės le
genda (eil.); dr. Kostas Jurgėla 
— Lietuvos saitai su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis; 
Algirdas Budreckis — Už jūsų 
ir mūsų laisvę (apie Kosciuš
ką); A. Simutis — Amerika ir 
Lietuva laisvės perspektyvoje; 
J.V. Sūduvas — Gettysburgo 
mūšis; M. Boguta — Amžių dul
kes pažarsčius; O. Žadvydas — 
Mirtininkų gretose; Kalba Sol- 
ženicinnas, B. Balčiūnas — Vi
zija (eil.); A. Razutis — Savano
rio atminimui (eil.); Tremties 
Trimitas (šaulių skyrius); kari
nės žinios, lietuviai kariai lais
vajame pasaulyje. Numeris gau
siai iliustruotas. Dalis iliustraci
jų tai dail. Jurgio Juodžio dar
bai, skirti Amerikos nepriklau
somybės sukakčiai paminėti.

Tautos Fondo tarybos ir val
dybos posėdis vyko birželio 30 
Kultūros Židinio patalpose 
Brooklyne. Iš tarybos dalyvavo 
pirm. prel. J. Balkūnas, vice
pirm. Jurgis Valaitis, direktoriai 
Ignas Gasiliūnas, Petras Minkū- 
nas Aleksandras Vakselis ir Al
gis Vedeckas. Iš valdybos daly
vavo pirm. Ignas Gasiliūnas, vi
cepirm. Jadvyga Vytuvienė, 
sekr. Pajauta Ivašauskienė, ižd. 
Vytautas Kulpa, finansų sekr. 
Jonė Pumputienė ir narys infor
maciniam reikalam Tėv. Kor
nelijus Bučmys. Pristatyti nauji 
valdybos nariai, tartasi dėl ru
deninio aukų rinkimo vajaus.

Išnuomojamas butas iš 3 kam
barių ramioj gatvėj. Galima pa
matyti po 6 vai. vak. 195 Sun- 
nyside Avė., Brooklyn, N.Y.

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

Parduodamas namas Wood- 
havene. Namas dviejų butų po 
6 kambarius. Teirautis tel. 847- 
6533.

Bay Ridge sekcijoj ieškomas 
42 šeimų namui pastovus pri
žiūrėtojas (superintendent), ku
ris gauna gerą algą ir butą iš 
4 kambarių su apšildymu ir 
elektra. Informacijai tel. 827- 
1351 arba 827-1352.
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Rockefellerio Centre išstatyti šie New Yorke leidžiami įvairių kalbų laikraščiai. Darbi
ninkas ties viduriu į kairę. Nuotr. L. Tamošaičio

Daiva Ilona Bartkutė

BAIGĖ KOLEGIJĄ

Daiva Ilona Bartkutė, Graži
nos ir Petro Bartkų duktė, bir
želio 28 baigė Queens kolegiją 
cum Įaudė, gaudama bakalauro 
laipsnį. Studijavo anglų kalba 
ir literatūrą ir įsigijo mokytojos 
teises. Daiva planuoja tęsti stu
dijas ir įsigyti magistro laipsnį 
kaip skaitymo specialistė (reme- 
dial reading). Daiva yra baigusi 
lituanistinę mokyklą, dalyvavo 
jaunimo organizacijose ir šoko 
tautinių šokių grupėj. Daug sėk
mės jaunai mokytojai!

PASIŽYMĖJĘS 
LIETUVIS 

SPORTININKAS
Amerikos spauda, radijas ir 

televizija pranešė, kad Montrea- 
lio olimpinių žaidimų šokimui į 
aukštį iš JAV parinktas Bill Jan
kums. Jis iššoko į aukštį septy
nias pėdas, penkis ir tris ketvir
čius colio.

Bill Jankunis yra gimęs lietu
viškoj šeimoj Staten Islande. 
Penktas iš šešių vaikų, 21 metų, 
baigęs New Dorp aukštesniąją 
mokyklą, dvejus metus studijavo 
Colorado universitete, bet stu
dijas metė ir atsidėjo sportui, 
treniravosi šokime į aukštį. Ma
no vėl grįžti į universitetą, ža
da studijuoti meną ir nori būti 
komercinis dailininkas. Rašo 
eiles ir piešia.

Kai jis buvo rodomas tele
vizijoj, visi pastebėjo prie jo 
švarkelio prisiūtą vytį. Ypač tas 
vytis gražiai atrodė spalvotoj te
levizijoj.

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

Apreiškimo parapijos pikni
kas bus rugpiūčio 1 Platt
deutsche parke. Kalbą pasakys 
Simas Kudirka ir assemblyman 
Frederick Schmidt, tautinius šo
kius šoka N.Y. tautinis šokių an
samblis Tryptinis, vad. J. Matu
laitienės. Pradžia 1 v. popiet.

VYRESNIŲJŲ 
LITUANISTIKOS 

KURSAI
Šiais metais veikė vyresniųjų 

lituanistikos kursai, kuriuos su
organizavo Bill Kumet. Pirmoji, 
pradedančioji grupė, dirbo šeš
tadieniais priešpiet Kultūros 
Židiny. Grupei vadovavo akto
rius Juozas Boley-Bulevičius. 
Viena šios grupės mokinė, p. 
Sidienė, kuri moka kelias kal
bas, padarė nepaprastą pažan
gą — jau gali susikalbėti eina
maisiais dienos reikalais.

Pažangioji grupė dirbo pirma
dienio vakarais Kultūros Židiny. 
Pagrindinė mokytoja buvo 
Jadvyga Kregždienė. Ji dėstė 
lietuvių kalbą. Buvo pakviesti ir 
proginiai lektoriai. Dr. J. Lenk- 
taitis du kartus kalbėjo Lietuvos 
istorijos temomis, Paulius Jur
kus — apie architektūrą Lietu
voj.

Lituanistikos kursai savo 
mokslo metus baigė birželio 28 
bendru pobūviu — sunešti
nėmis vaišėmis p. Radzivanų 
sodely. Dalyvavo visi kursų da
lyviai su šeimomis. Bill Ku
met apžvelgė praeitų metų dar
bą ir padarė piniginę apyskaitą. 
Visi kursų lankytojai mokėjo tam 
tikrą mokestį. Iš gautų pajamų 
buvo sumokėta abiem pagrindi
niam grupių mokytojam. Likutį 
padalijo taip: Kultūros Židiniui 
— 87 dol., Darbininko laikraš
čiui — 20 dol.

Birutė Radzivanienė, pa
žangiosios grupės dalyvė, gėlėm 
apdovanojo grupių mokytojus. 
Kalbėjo dar LB N Y apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vak- 
šelis, sveikindamas kursantus ir 
linkėdamas jiem išmokti lietu
viškai, susipažinti su lietuviška 
■kultūra.

Reikia pasidžiaugti šių jau
nuolių entuziazmu — tuo užsi
degimu išmokti lietuviškai, kuo 
daugiausia patirti apie Lietuvą. 
Jie patys suėjo savo noru, patys 
sudarė grupes ir sukūrė moky
mosi sistemą. Visi jie pasiryžę 
rudenį darbą tęsti toliau. Sėk
mės jiems! (p.j.)

PUZI N AS
Tai gražiausia monografija apie dail. Povilą Puziną. Su 
anglišku tekstu. Didelio formato (11”x13”). Visos reproduk
cijos spalvotos. Atspausta brangiame kreidiniame popie
tyje. Spaudos darbus atliko speciali meno spaustuvė Ja
ponijoje. Knygos kaina — 25 dol. Geriausia dovana bet kam.

Galima gauti DARBININKO ADMINISTRACIJOJE: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207

House for Sale. VVoodhaven 
North, 1 family detached. 
Beautiful. Large rooms, modern, 
near park and transportation. 
$35,000. Owner — 441-2806.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

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

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

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ

Gub. Ella Grasso Vysk. D.P. Reilly

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

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