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Savaitės 
įvykiai

Afrikos valstybės pareikalavo 
sušaukti JT saug. tarybos posėdį 
Izraelio veiksmams Ugandoje 
svarstyti. JAV atstovas pareiškė, 
kad kartu su šiuo klausimu turė
tų būti svarstomas lėktuvų gro
bimo ir kiti teroristiniai veiks
mai.

JAV gubernatorių konferenci
ja paragino prez. Fordą siekti 
sudaryti vieną suprastintą ir fe
deralinės vyriausybės remiamą 
socialinių pašalpų mokėjimo sis
temą, nustatyti pašalpų dydžio 
minimumą, atsižvelgiant į atski
rų sričių pragyvenimo lygį, ir 
reikalauti, kad pašalpas gaunan
tieji turėtų imti jiems pasiūly
tus darbus.

Europos komunistų partijų 
vadų konferencija Rytų Berlyne 
nutarė, kad kiekviena partija turi 
teisę atrasti savo kelią į socia
lizmą, kad visos partijos yra ly
gios, kad niekas neturi teisės 
kištis į kitos valstybės vidaus 
reikalus, ir kad visos partijos turi 
savanoriškai bendradarbiauti.

Ispanijos konservatyvus min. 
pirm. Carlos Arias Navarro ir jo 
min. kabinetas atsistatydino. 
Nauju min. pirm, sosto tarybai 
pasiūlius buvo paskirtas Adol
fo Suarez Gonzales, kuris su
darė naują min. kabinetą, žadan
tį per kelis mėnesius paruošti 
kraštą parlamento rinkimams.

Italijos krikšč. dem. partija 
pasiūlė socialistams bendradar
biauti krašto valdyme ir pažadė
jo jiems svarbių ministerijų pos
tus. Parlamento pirmininku bu
vo pirmą kartą išrinktas komu
nistas Pietro Ingrao, o senato 
pirm. — krikšč. dem. Amintore 
Fanfani.

Portugalijos min. pirm, bus 
paskirtas socialistų partijos va
das Mario Soares, numatąs su
daryti socialistų mažumos vy
riausybę. Komunistų partija at
metė kraštutinių kairiųjų siūly
mą sudaryti revoliucinį frontą 
ir pažadėjo remti išrinktąjį pre
zidentą.

Sov. S-ga sumažino JAV am
basados rūmų Maskvoje bom
bardavimą trumpųjų bangų spin
duliais, bet JAV reikalauja, kad 
bet koks spindulių bombardavi
mas būtų visai nutrauktas.

Lenkijoje per vykusius darbi
ninkų neramumus buvo užmušti 
du darbininkai ir sužeisti 75 
policininkai. Nuostolių pada
ryta už 5 mil. dol.

70 Lenkijos intelektualų atvi
ru laišku parlamentui reikalavo 
suteikti didesnių demokratinių 
laisvių.

P. Afrikoje dėl ten vykusių ne
ramumų prasidėjo areštų banga. 
Yra sulaikyta per 1000 asmenų, 
kurie gali būti laikomi kalėji
me neribotą laiką be teismo.

Per JAV 1970 m. įvykdyta 
amerikiečių karo belaisvių sto
vyklos puolimą Hanoi mieste 
žuvo apie 200 sovietų ir kinų 
karių.

Popiežius Paulius VI dėl savo 
amžiaus ir artričio ligos nesuti
ko dalyvauti Philadelphia, Pa., 
rengiamame pasauliniame
eucharistiniame kongrese.

Sudane įvyko sukilimas prieš 
jo prez. Gaafar al-Nimeiry, bet 
buvo numalšintas. Sukilimo ren
gimu buvo apkaltinta Libija. 
Dėl to buvo nutraukti dipl. 
santykiai ir pareikalauta sušauk
ti saug. tarybos posėdį.

Argentinoje federalinės poli
cijos valgykloje išsprogdinta 
bomba užmušė 18 ir sužeidė 40 
policijos pareigūnų. Už tai atsi- 
keršijant buvo nužudyti 3 kata
likų kunigai ir 2 seminaristai, 
simpatizavę kairiesiems.
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PAVERGTIEJI TURI BŪTI IŠLAISVINTI
Pavergtųjų tautų savaitės proga prie Laisvės statulos New Yorke vyko nepapras

tas mitingas, kur reikalauta laisvės visiem pavergtiem kraštam. Kalbėjo paverg
tųjų bičiuliai, valdžios žmonės. Pavergtųjų tautų atstovai atliko spalvingą pro
gramą, šokdami savo tautinius šokius, dainuodami savo dainas.

Liepos 11 New Yorkas vėl su
rinko visos Amerikos dėmesį. 
Čia liepos 4 prie Laisvės statu
los buvo sustoję viso pasaulio 
laivai, pagerbdami Amerikos 
laisvę. Čia naktį buvo spalvin
gi fajerverkai tai Amerikos lais
vei.

Dabar prie tos Laisvės statu
los suplaukė pavergtųjų kraštų 
atstovai su vėliavom, su plaka
tais, suplaukė jų bičiuliai ir val
džios atstovai ir Amerikos su
kakties dvasioj, Amerikos di
džiosios revoliucijos dvasioj rei
kalavo laisvės visiem paverg
tiesiem. Tai buvo didelė diena, 
kuri pavergtuose kraštuose pa
laikė jų nuotaikas ir įžiebė nau
jus vilties žiburius. Jiem bent 
tuo metu buvo šiek tiek leng
viau, nes ten, didžiojoj laisvės 
šaly, prie Laisvės statulos, jų 
vaikai kalbėjo už juos, reikala
vo laisvės.

Pradėta pamaldomis
Pavergtųjų tautų prisimini

mas čia, New Yorke, pradeda
mas pamaldomis Šv. Patricko 
katedroj. Čia pirma atėjo vėlia
vos, palydėtos karo veteranų. Šv.

Pavergtų tautų parade eina lietuviai 5 Avė., netoli Šv. Patriko katedros. Nuotr. L. Tamošaičio

Istorijos puslapiai

“AUŠROS” GADYNĖ
IŠ AUŠROS 2 (42) NR.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

Nr. 
Pir- 
ne-

Toliau įrašyta AUŠRA 
2(42) ir duodamas turinys, 
miausia dedamas Lietuvos 
priklausomybės aktas. Jį čia pra
leidžiame.

NUMERYJE:

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas
“Aušros” gadynė.
Naujos rusinimo priemonės 
mokykloje.
A. a. Mindaugas Tamonis
Mintys, apmąstant susidorojimą 
su M. Tamoniu
Muravjovo epochos dvasia
Ko siekia V. Miniotas?
Ir vėl Balfo ranka . . .
Nusikaltimo pėdsakams dings
tant
Kada Lietuva buvo suvereni?
Pastabos apie tarybinius partiza
nus

Patricko katedra jau ne kartą 
girdėjo pavergtųjų skundus. Ir 
dabar ji buvo pilna žmonių. Ir 
tie, kurie čia buvo atėję atsitik
tinai, buvo pagauti tos nuotaikos 
ir vėliavų rimties. Pamokslą 
pasakė ukrainietis kunigas iš 
Philadelphijos, ryškindamas pa
vergtųjų problemą.

Pažymėtina, kad čia aukų at
nešime dalyvavo keturios lietu
vaitės su tautiniais drabužiais.

Į Laisvės salą
Po pamaldų buvo specialūs 

autobusai ir susirinkusius vežė į 
Manhattano salos pietinį galą, į

Darbininko redakciją pasiekė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika nr. 21 ir nr. 22 ir 
Aušra, nr. 2 (42). Tai Lietuvos 
pogrindžio laikraščiai, išleisti 
šiais metais, atėję su dideliu pa
vojumi į Vakarus. LKB Kronikos 
21 nr. išleistas 1976 sausio 25, 
nr. 22 — balandžio 18. Aušra 
išleista 1976 vasario 16.

Visus šiuos numerius pra
dedama perspausdinti Darbi
ninke.

Eilinė apgaulė
Kam naudinga tyla?
Solidarizuojamės su rusų 
sidentais!
Žinios

1976 m. vasario 16 d.

Istorijos puslapiai

“AUŠROS” GADYNĖ

su-“Aušrai” atsirasti sąlygas 
darė 19-amžiaus pradžioje prasi
dėjęs tautinio atgimimo sąjūdis. 
To meto nuotaikas puikiai at
vaizduoja Maironis poemoje 
“Jaunoji Lietuva”:

Jau slavai sukilo. Nuo Juod- 
marių krašto 

Pavasaris eina Karpatų kalnais. 
Po Lietuvą —žiema. Nei žo

džio, nei rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs 

sparnais.
Šitos nuotaikos stipriai veikė 

ypač susipratusią ir mąstančią 
Lietuvos šviesuomenę. Reikėjo 

Battery parką, iš kur plaukia lai
vai į Laisvės statulos salą. At
vykusieji čia buvo nustebinti, 
kad čia vyksta nepaprastai dide
lis judėjimas. Žmonių minios. 
Buvo daug eilinių turistų, bet 
buvo ir labai daug iš paverg
tųjų kraštų su vėliavom, plaka
tais. Visi kantriai laukė, kol pa
teko į laivą. O tai nebuvo taip 
lengva, nes diena buvo karšta ir 
buvo daug saulės.

Štai jau įleidžia į laivą. Ant
rame aukšte pasirodo vėliavos, 
vėliavos, kurias vėjas tuoj iš
skleidžia. Prie šono pakabinami 
plakatai. Visur primenama oku
pacija reikalaujama laisvės pa
vergtiem kraštam. Krenta į akis
— totoriai, kurie juodame fone 
įrašė — laisvės totoriam, laisvės 
jų vadui. Jų moterys, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, eina 
visur ir neša tuos plakatus.

Laivas vadinasi Miss Liberty
— Gražuolė Laisvė. Jis išsiju
dina ir neša daugybę žmonių, 
kurie kalba apie pavergtų tautų 
laisvę. Vėjas skleidžia tautų vė
liavas. Koks didingas vaizdas —

(nukelta į 8 psl.)

tautos gyvenime rasti tinkamą 
kryptį ir ją nurodyti tiesos be
ieškantiems. Ką daryti? Ar eiti 
kartu su mūsų kultūrą slopinu
siais lenkais, pralaimėjusiais
1863 m.- sukilimą, ar eiti su 
pasiskelbusiais mūsų išvaduoto
jais rusais? Abejones išsklaidė
1864 m. spaudos uždraudimas.

Reikėjo pasirinkti savo kelią, 
di- Sužadinti visuomenėje tautinį 

susipratimą, reikėjo ne tik gyvo 
žodžio, bet ir spaudos.

Šį dirva iš dalies buvo pa
ruošta jau ankstyvesnių lietuvių 
tautos kultūrinio gyvenimo pio
nierių, ypač Simono Daukanto 
ir vysk. Motiejaus Valančiaus, 
kurie išmokė nemažą mūsų tau- 

* tos dalį lietuviškai skaityti ir sa
vo raštais įskėlė plonąsias tėvy
nės meilės kibirkštis.

Pirmasis “Aušros” redaktorius 
ir leidėjas dr. J. Basanavičius ir 
aušrininkas J. Šliupas prisipažįs
ta, kad tautiškumą juose išugdė 
lietuviškai nusiteikę jų tėvai ir 
krikščioniška šeimos aplinka.

J. Basanavičius sako, kad jo tė
vas Juras, nors paprastas ūkinin
kas, buvo teisingas ir visų ger
biamas žmogus (miręs 1879 m.). 
Jam yra dėkingas už širdyje iš
ugdytą patriotizmą. Tėvų į- 
diegtą tėvynės meilę toliau 
kurstė lietuviškos maldaknygės

(nukelta į 5 psl.)

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.

LKB KRONIKA NR. 21

Šiame numeryje:

Sergiejaus Kovaliovo teismas
Laiškai ir pareiškimai
Kančios kelias
Žinios iš vyskupijų
M. Jurevičius be darbo
Jaunimo persekiojimas tęsiasi
Tarybinėje mokykloje

1976.1.25.
Lietuva ................................ 1976

SERGIEJAUS 
KOVALIOVO TEISMAS

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

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

S. A. Kovaliovas kaltinamas 
RTFSR BK 70 str. „pažeidimu: 
dalyvavęs žmogaus teisių gyni
mo iniciatyvinėje grupėje, para-

Atviras laiškas Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetui
IŠ LKB KRONIKOS 22 NR.

Šiame numeryje:

Atviras laiškas Lietuvos KP CK
Tauragnų bažnyčios statyba 
Žinios iš vyskupijų
Tarybinėje mokykloje
Žinios iš Tėvynės
Iš “LKB Kronikos” archyvo — 
A. Šalčio teismas

1976.IV.18
Lietuva. . ...........................1976m.

Atviras laiškas Lietuvos 
Komunistų partijos centro 

komitetui

Kadangi KP CK žinioje yra 
visa tarybinė spauda, todėl nori
me atkreipti KP CK dėmesį į 
istorijos mokslu kandidato, doc.
J. Aničo straipsnius, paskelbtus 
šiais metais lietuviškoje tarybi
nėje spaudoje, įvairiuose laik
raščiuose apie religinių kultų į- 
statymus ir sąžinės laisvę. Šiuo
se jo rašiniuose yra daug aki
vaizdžių sofizmų ir netiesos.

1. J. Aničo straipsnyje “Są
žinės laisvė” rašoma, kad, “bur
žuazija net formaliai niekur ne
paskelbė antireliginių įsitikini
mų laisvės”.

Buržuazinėse valstybėse for
maliai neskelbiama antire
liginių įsitikinimų laisvė, nes tai 
yra savaime suprantamas daly
kas, kaip, sakysime, valgyti, 
praustis ir pan. Ar yra pasau

lyje valstybė, kurioje būtų drau
džiama ateistinė spauda, varžo
mos ateistinės, vadinamosios 
“pažangos” organizacijos?

2. Tame pačiame straipsnyje 
J. Aničas teigia, kad buržu
azinėse šalyse “sąžinės laisvė 
traktuojama vienpusiškai, tik 
kaip laisvė išpažinti religi
ją” . . . “Buržuazinėje Lietuvoje 
valstybė saugoja tikinčiųjų pilie
čių laisvę . . . tačiau negaranta
vo visiems piliečiams, jų tarpe 
netikintiems sąžinės laisvės”.

To “vienapusiškumo” šian
dien Lietuvoje yra daugiau negu 
prieš karą. Tada galėjo pareikšti 
ir skleisti savo įsitikinimus ti
kintieji ir ateistai, šiandien — tik 
ateistai.

Prieškarinėje Lietuvoje ate
istai galėjo užimti aukštus pos
tus. Pvz., Lietuvos žemės ūkio 

jų pasiryžimą platinti “Kroniką”, 
o taip pat faktu, kad “Kronikos” 
28-34 numeriai išleisti “Kronika- 
press” leidyklos New Yorke.
šęs (nuo 1969 m.) daugelį pa
reiškimų ir kreipimųsi — laišką 
ginant Grigo re nko (1969 m.) 
kreipimąsi įsiveržimo į Čeko
slovakiją metinėms pažymėti 
(1969), ginant Bukovskį (1971), 
apie Jakirą ir Krasiną (1973), 
kreipimąsi sąryšyje su Solže
nicyno ištrėmimu (1974), laišką 
į žmogaus teisių lygą dėl Bu- 
kovskio (1974). S. Kovaliovas 
kaltinamas ir tuo, kad, dalyvau
damas spaudos konferencijoje 
A.D. Sachrovo bute “politkali
nių dieną” (1974 m. X.3O), per
davė į užsienį medžiagą apie ta
rybinius lagerius. Ši medžiaga 
kaltinamoje išvadoje kvalifi
kuojama “šmeižiškomis žinio
mis”.

S. A. Kovaliovas kaltinamas 
“Einamųjų įvykių kronikos” lei
dimo atnaujinimu, medžiagos 
rinkimu, redagavimu ir “Kro
nikos” nuo 28 iki 34 numerių 
perdavimu į užsienį. Kaltinamo
ji išvada remiasi pas Kovaliovą 
rastos medžiagos sutapimu su 
“Kronikos” medžiaga ir Kovalio
vo pastabomis ant kai kurių do
kumentų. Kaltinimas dėl “Kro
nikos” perdavimo į užsienį pa
grindžiamas S. Kovaliovo, T. Ve- 
likanovos ir T. Chodorovič 1974 
gegužės mėn. pareiškimu apie

(nukelta į 2 psl.)

akademijos rektoriumi (1926-34) 
ir švietimo ministru (1934-1939) 
buvo J. Tonkūnas; buržuazinės 
valdžios atstovu Londone (1919), 
Kauno universiteto rektoriumi 
(1929-1933) ir švietimo ministru 
(1926.VI.15-XII.17) — J. Če
pinskis; buvo visa eilė profe
sorių: Vi. Dubas, VI. Lašas, P. 
Avižonis, T. Ivanauskas ir kt.

Moksleiviai naudojosi ateisto 
Vipario ir J. Norkaus paruoš
tais istorijos vadovėliais.

Veikė ateistinės organizacijos: 
“Kultūra”, “Lietuvių kultūros 
švietimo draugija”, “Laisva
manių etinės kultūros draugija”. 
Ėjo ateistinė spauda: “Laisvoji 
mintis”, “Laisvamanis”, “Kultū
ra”, “Vaga”, “Lietuvos žinios”, 
“Laikas”, “Lietuvos ūkininkas”, 
“Moksleivis”, “Moksleivių var
pai” ir kt. Buvo išleidžiama daug 
ateistinių knygų. Ateistai moky
tojai buvo susibūrę į “Lietuvos 
mokytojų profesinę sąjungą”, tu
rėjo savo organą “Mokykla ir gy
venimas”. Kai kurie ateistai tu
rėjo savo atskiras kapines..

Vienas iš čia pasirašiusių tu
rėjo tris mokytojus, kurie ne- 
sižegnodavo klasėje maldos 
metu, ir vieną bendraklasį, kuris 
nesimokė tikybos, nes jo tėvai 
buvo pareiškę, kad jie nenori, 
kad jų vaikas būtų tikintis. Ir 
tai buvo laikoma normaliu daly
ku, niekas dėl to nesistebėjo.

O kad šiandien tikintieji tu
rėtų bent mažą dalelę tos lais
vės, kurios prieš karą turėjo 
ateistai Lietuvoje.

3. Aukščiau minėtame straips
nyje J. Aničas rašo, kad sąvo- 
kon “sąžinės laisvė”, kaip ją 
supranta komunistai, eina “pi
liečių lygiateisiškumas, ne-

(nukelta į 5 psl.)

BRAŽINSKAI ROMOJE
Liepos 11 Turkijos valstybinis 

radijas pranešė, kad Bražinskai 
yra visai laisvi ir kad jie tą pa
čią dieną išskrido į Romą. Ži
nią pakartojo Reuterio žinių 
agentūra. New York Times, pra
nešdamas apie jų išvykimą, pa
pasakojo ir visą jų istorija.

ATVYKSTA IŠ LIETUVOS 1 
EUCHARISTINI KONGRESĄ 
Į 41-mą tarptautinį Eucharis

tinį kongresą iš Lietuvos atvyks
ta vysk. L. Povilonis, vysk. R. 
Krikščiūnas ir 7 kunigai. Į New 
Yorką atskrenda liepos 28.
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SERGIEJAUS KOVALIOVO TEISMAS
(atkelta iš 1 psl.)

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

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

Savaitės 
įvykiai

Prez. Fordas vetavo 3.95 bil. 
dol. viešųjų darbų įstatymą, bet 
manoma, kad kongresas šį veto 
panaikins.

P. Afrikos vyriausybė sutiko 
panaikinti reikalavimą, kad juo
dieji mokytųsi afrikanų kalbos. 
Dėl šito reikalavimo čia buvo 
kilusios didelės riaušės.

Kandidatas į prez. Jimmy 
Carter pareiškė sieksiąs, kad 
ČIA biudžetas būtų viešai skel
biamas; Sov. S-gos veržimui- 
si į atsilikusias valstybes sulai
kyti naudosiąs ir ekonomines 
priemones; negaminsiąs naujų 
atominių ginklų ir sieksiąs gink
lavimosi kontrolės.

Britanijos karalienė Elizabeth 
II su savo vyru atvyko oficialaus 
vizito, susieto su JAV 200 metų 
sukaktimi.

Argentina suteikė neturinčiai 
išėjimo į jūrą Bolivijai laisvą 
uosto zoną Rosario mieste prie 
Par ano s upės.

Kanada, siekdama sumažinti 
JAV įtaką, pasirašė su Europos 
bendrąja rinka bendradarbia
vimo sutartį.

JAV žvalgybos organai teigia, 
kad Kuba ruošiasi pasiųsti iš 
Angolos 3000 savo karių į Kon
go.

JAV aukšč. teismas išaiškino, 
kad tam tikrais atvejais teismai 
gali bausti ir mirties bausme.

Britanijos liberalų partijos 
vadu buvo išrinktas parlamento 
atstovas David Steel.

Sov. S-ga paleido į erdves erd
vėlaivį Sojuz, kuris susitiko su 
prieš dvi savaites į erdves iš
mesta laboratorija, ir sieks su
mušti JAV turimą rekordą.

Kanadoje iškilęs konfliktas 
dėl prancūzų kalbos oficialaus 
vartojimo sukėlė min. pirm. El- 
liott Trudeau vyriausybės krizę, 
dėl kurios atsistatydino aplinkos 
ministeris Jean Marchand.

Gen. George S. Brown, savo 
laiku apkaltinęs žydus per dide
le jų įtaką JAV kongresui, buvo 
vėl 2 metams patvirtintas jungt. 
štabų v-ku.

Libane jokie tarpininka
vimai vykstančių kovų iki šiol 
nesustabdė.

Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi padarė oficialų vizitą R. 
Vokietijai.-Tai buvo iš viso pir
mas oficialus nekomunistinės 
valstybės vizitas.

Meksikos prezidentu 6 me
tams buvo išrinktas buvęs finan
sų min. Jose Lopez Portillo.

Jugoslavijos teismas nuteisė 
prieš kurį laiką Rumunijoje pa
grobtą prez. Tito priešininką 
Vlado Dapcevic 20 metų kalėji
mo už organizavimą nelegalios 
komunistų partijos.

kadangi juos laikė neteisėtais ir 
nusikaltėliais. Išimties keliu jis 
pasakydavęs savo nuomonę dėl 
objektyvaus faktų tyrimo.

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

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

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

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

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

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

Dėl žinios išspausdintos “Kro
nikos” 32 numeryje, apie 
Chancio laikymą ligoninėje ir 
kalėjime buvo pakviesti liudyto
jais Kirovo srities centrinės psi
chiatrinės ligoninės gydytojas 
B.V. Polkinas ir Kirovo vidaus 
reikalų valdybos vyresnysis 
kontrolierius (prižiūrėtojas) 
I.P. Kaftaniuk. Kalinimo metu 
kalinys buvo sumuštas ir tapo 
invalidu; karceryje sėdėjęs 7 
kartus ir po to buvęs patalpintas į 
vienutę. Prižiūrėtojas Kaftaniuk 
pastebėjo: “Kirovo m. kalėjime 
vienučių nėra, o 7 kartus išbū
ti karceryje fiziškai neįmanoma.”

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

Kovaliovas taip pat kaltinamas 
už A.I. Solženicyno knygos “Gu
lago salynas” platinimą. Pas jį 
namuose buvo rasta kserogra- 
finė šios knygos kopija ir dalis 
rašomąja mašinėle atspausdin
tos kopijos. Šio kaltinimo pa-

grindas — pas V. Meresiną atim
ta knyga, bandant ją perfotogra
fuoti, ir perduota į saugumą, ir 
S. Kovaliovo laiškas Andropovui 
(1974 spalis), reikalaujant grą
žinti jo knygą.

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

Teismo pradžioje S. Kova
liovas paprašė trijų dalykų:

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

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

3. Pakviesti advokatu S.V. Ka
li stratovą arba D. I. Kaminskają.

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

(Bus daugiau)

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

NEVV YORK — Lietuvos atsimi- 89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu- 
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
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

Marceiiuas Žitkus iš Cleveland Hights (d.) padovanojo Kent 
universitetui seną lietuvišką knygą — šv. Bonaventūros 
“Jėzaus Kristaus gyvenimas”. Knyga išleista 1782 Vilniuje. 
Ją priima universiteto prezidentas Glenn A. Olds. Šią kny
gą Žitkus gavo iš savo brolio Juliaus 1939 ir dabar ati
davė universiteto bibliotekos lietuviškai
kolekcijai, kurioje jau yra 7000 tomų.

STIPRIŲJŲ 
REZOLIUCIJŲ 
REIKALU

Jau virš 30 stiprių rezoliuci
jų yra įnešta į JAV Kongresą. 
Jomis reikalaujama Lietuvai ir 
kitom Baltijos valstybėm pilnos 
laisvės ir nepriklausomybės su
grąžinimo. Tam darbui vado
vauja Rezoliucijom remti ko
mitetas.

Rezoliucijoms remti komite
tas yra paruošęs ir atspausdinęs 
specialų 8 puslapių biuletenį, 
duodamas jame visas informaci
jas ir instrukcijas tų rezoliuci
jų pravedimo reikalu. JAV Kong
resas dėl partijų suvažiavimų 
(demokratų ir respublikonų) be
veik bus atostogose iki rugpiū

čio antros pusės. Taigi, tas biu
letenis ir kita medžiaga bus iš- 

išsiuntinėta baltam ir kitiem 
amerikiečiam rūgpiūčio pabai
goj.

To biuletenio ir kitais stiprių
jų rezoliucijų reikalais rašyti: 
Rezoliucijoms Remti Komite
tas, Post Office Box 75893, Los 
Angeles, Califomia 90075.

RRK

— Argentinos Lietuvių Cent
ras Buenos Aires mieste lie
pos 25 rengia išeivių dieną. 
Pagrindinį žodį šia tema tars inž. 
Vyt. Gogelis. Kartu bus mini
mas ir šimtasis M.K. Čiurlionio 
gimtadienis. Su didžiuoju mūsų 
tautos menininku supažindins 
Vladė Survilienė.

DARBININKĄ 
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ANATOLIJUS KAIRYS, 
JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS PIRMININKAS

Mieli Darbininko Leidėjai ir 
Redaktoriai,

priimkite bičiuliškus sveikini
mus DARBININKO garbingos 
sukakties proga ir nuoširdžiau
sius linkėjimus sėkmingai ištę- 
sėti kitus 60 metų!

DARBININKAS, sumaniai 
redaguojamas, duodąs plačią po
litinių įvykių apžvalgą, pozity
vią kultūrinės veiklos analizę ir 
nuostabiai objektyvią mūsų vi
suomeninio judėjimo informa
ciją, yra tapęs vienu iš svarbiau
sių lietuvių laikraščių šiame

kontinente. Šiandien joks kultū
rininkas ar šiaip bendruomeni- 
ninkas be DARBININKO nebe
gali išsiversti.

Tegu ir ateityje Jus visus, 
Leidėjus ir Redaktorius, lydi 
meilė lietuviškam žodžiui, išti
kimybė pareigai ir pasiaukojimo 
dvasia Tėvynei kovoje už tauti
nį įsiprasminimą.

Darbininkiškai Jūsų
Anatolijus Kairys 
JAV LB Kultūros Tarybos 
pirmininkas

FELIKSAS A. ZALESKAS 
PIRMŲJŲ DARBININKO
TARNAUTOJŲ ATSTOVAS

Kaip vienas iš pirmųjų DAR
BININKO tarnautojų, sveikinu 
DARBININKĄ jo 60 metų su
kakties proga.

Iš pirmųjų DARBININKO or
ganizatorių ir tarnautojų gyvi 
yra tik šie: Vincas Kudirka — 95 
metų, Jonas J. Romanas, pirma
sis Darbininko administratorius 
— 82 metų, Feliksas A. Za- 
leskas — 83 metų, raidžių rin
kėjas Antanas Navikas—83 me
tų ir knygų vedėja Mary Navins.

Sveikinu ii* džiaugiuosi DAR
BININKO gražiu darbu, jo iš
vaizda ir plačiais barais, o taip 
pat linkiu dar daug tokių su
kakčių sulaukti.

Priede — 10 dol. čekis.
Felikas A. Zaleskas
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LIETUVA LANKOMA SU 
UNION TOURS

VADOVAUJA KELIONĖM Į RYTŲ EUROPĄ 
NUO 1931

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

1 naktis Kopenhagoj

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

UNION TOURS, INC.
6 EAST 36TH STREET

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

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

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Publlc, 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’vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

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

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!
MII Į III . • - . - .

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spiritą Wlnes & 
Llquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4806. 
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 Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Prezidento žodis pavergtiesiem
Šiais metais Pavergtųjų Tautų 

savaitė prisiminta kur kas paki
liau ir plačiau. Pasakyta daug 
drąsinančių žodžių, išryškinta 
padėtis, kad Amerika visada re
mia tautų išsilaisvinimą.

Suprantama, tie žodžiai ne
palankūs Sovietų Sąjungai, kuri 
viena verčiasi grobimu ir paver
gimu. Sovietų Sąjunga labai 
nori, kad pasaulis tylėtų ir nepri
simintų užgrobtų kraštų. Tada ji 
galėtų lengviau su jais dorotis. 
Kai primenama, kai šaukiama 
apie žmogaus pavergimą ir per
sekiojimą, jau negali taip laisvai 
engti pavergtųjų. Pagaliau ir pa
vergtieji patys stiprėja ir laukia 
tik patogaus momento, kad galė
tų išsilaisvinti.

Tokių savaičių proga prezi
dentas išleidžia raštą ir paskel
bia Pavergtų Tautų savaitę. Tai 
prasidėjo Eisenhowerio laikais. 
Tos proklamacijos išleidžiamos 
iš anksto, kad būtų galima jas 
viešai perskaityti, paskelbti 
spaudoj.

Bet ne taip seniai buvo metai, 
kad proklamacijos buvo labai 
skurdžios, nudailintos, nieko 
nepasakančios. Jos buvo iš
leidžiamos tokiu laiku, kad ne
galėjai pasinaudoti — jau bū
davo per vėlai. Tai buvo daroma 
sąmoningai, nes ieškota glau
daus bendradarbiavimo su So
vietų Sąjunga.

Šiemet prezidentas pasirašė 
raštą liepos 2. Tai yra gerokai 
prieš Pavergtų Tautų savaitę. 
Pareiškimą spaudai išsiuntinėjo 
dr. Myron B. Kuropas, specia
lus asistentas prie prezidento et
niniam reikalam. Laiške jis rašo, 
kad prezidentas viešai paskelbė 
— paremti tautų aspiracijas už 
laisvę ir tautinę nepriklauso
mybę.

Tai yra tikrai dideli paguo
dos žodžiai pavergtiem.

Čia spausdinam prezidento 
Pavergtų Tautų savaitės pro
klamaciją.

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

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

Prezidento proklamacija
“Šiais metais mes pradedam 

trečią šimtmetį kaip nepriklau
soma valstybė. Du šimtai metų 
atgal mūsų nepriklausomybės 
paskelbimo deklaracija taria, 
kad “visi žmonės yra sutverti 
lygiais”. Tai nesakoma “visi 
amerikiečiai”, bet apima visą 
žmoniją. Per visą savo istoriją 
mes pakartotinai parodėm nu
sistatymą ir rūpestį, kad vyrai ir 
moterys visame pasaulyje galė
tų pilnai pasinaudoti laisvės pa
laima.

Kai mes švenčiam savo dvie
jų šimtmečių sukaktį, svarbu pa
sauliui žinoti, kad Amerikai dar 
rūpi, jog Laisvės Statulos fake
las tebedega šviesiai. Pasaulis 
turėtų žinoti, kad mes 1976 
pasisakom už laisvę ir nepri
klausomybę, lygiai taip, kaip bu
vo pasisakyta už laisvę ir nepri
klausomybę 1776.

Per du šimtmečius Amerikos 
politika kitų valstybių atžvilgiu 
nepasikeitė: JAV remia visų tau
tų laisvės, nepriklausomybės ir 
tautinio apsisprendimo siekius. 
Mes atmetam svetimųjų domi
navimą bet kurioj valstybėj. Mes 
dabar patvirtinam šį principą ir 
šią politiką.

Aštuoniasdešimt šeštas kong
resas 1959 liepos 17 (73 Stat. 
212) priėmė bendrą rezoliuciją, 
įpareigojančią, kad prezidentas 
kasmet liepos trečią savaitę 
skelbtų Pavergtų Tautų savaite.

Todėl aš, Gerald R. Ford, 
JAV prezidentas, skelbiu savaitę, 

prasidedančią 1976 liepos 18, 
Pavergtų Tautų savaite.

Aš kviečiu JAV žmones šią 
savaitę paminėti su atitinkamo
mis ceremonijomis ir veikla, aš 
skatinu atnaujintai pasiaukoti 
visų tautų siekiam — laisvam 
apsisprendimui ir laisvei.

Ir tam paliudyti aš pasira
šau šiais 1976 mūsų Viešpaties 
metais liepos antrą dieną, mi
nint Jungtinių Amerikos Valsty
bių dviejų šimtų metų sukak
tį-”

(pasirašė) Gerald R. Ford

^.merikiečių sugebėjimai ko
mercinės reklamos srity yra tie
siog fantastiški. Menkiausia pre
kė spaudos, radijo, televizijos 
pagalba įsiūloma ir tiem, kuriem 
ji nereikalinga ir kurie jai net ir 
neturi pinigų. Reklamos nustato 
šio krašto gyvenimo būdą, keičia 
moralę, sukuria papročius.

Amerikietiškas filmas, muzi
ka, jaunimo apsirengimas ir šo
kiai užkaviaro visą pasaulį ir net 
pralaužė geležinę uždangą, kur 
už mėlynas darbines kelnes ar 
“acid rock” plokštelę mokamas 
viso mėnesio uždarbis.

Deja, tarptautiniame forume, 
kas liečia politiką, sportą ir ap
skritai amerikietišką politinę 
sistemą, amerikiečių nesugebė
jimai yra stačiai nesuprantami. 
Neveltui Amerikos kraštutinės 

dešiniosios organizacijos ir 
kaltina valdžią sąmoningu neno
ru laimėti.

Juk į olimpinius žaidimus ir 
kitas tarptautines varžybas Ame
rika siunčia savo vaikus, griež
čiausiai pritaikydama jiem mė
gėjų taisykles, nors jie ten turi 
varžytis su Sovietų ar kitų tautų 
žinomais profesionalais. Ap
kaltinta rasizmu Amerika neį
stengia įrodyti, kad kaltintojų 
kraštuose praktikuojamas kur 
kas didesnis rasizmas.

Šiandieną Šiaurės Vietnamui 
viešai prisipažinus ir didžiuo- 
jantis, kad tik jo reguliari kariuo
menė, bet ne pietiečių partiza
nai laimėjo karą Pietų Vietna
me, Amerika neišnaudoja to fak
to, taip kaip to karo metu ji ne
pajėgė įtikinti ne tik pasaulio, 
bet ir savo gyventojų, kad kovo
jama ne prieš partizanus, bet gi
namas Pietų Vietnamas nuo jį 
užpuolusio komunistinio Šiau
rės Vietnamo.

Iš k. BATUNo pirm. Kęstutis Miklas, JAV atstovas JT Žmogaus teisių komisijoje 
dr. Leonard Garment, LB Vis. r.tarybos narė Daiva Kezienė, JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose VVilliam W. Scranton, LB krašto valdybos vicepirm. Aušra Zerr, LB Vis. tarybos 
pirm. Algimantas Gečys, LB krašto valdybos pirm. Juozas Gaila, LB krašto valdybos 
vicepirm. Rimas Česonis. Nuotr. K. Čikoto

LB DELEGACIJA APLANKĖ 
JAV AMBASADORIŲ J. TAUTOSE

Galbūt, didžiausia Amerikos 
nesėkmė pasireiškė Jungtinėse 
Tautose. Šią organizaciją 
Amerika įkūrė ir iki šiol neša jos 
išlaikymo finansinę naštą, gi J.T. 
tapo forumu priešamerikietiškai 
propagandai.

Amerika neišnaudojo J.T. fo
rumo Sovietam malšinant Veng
rijos ir Čekoslovakijos sukili
mus, o Pabaltijo kraštų okupaci
jos klausimo net nedrįso kelti, 
nors tų kraštų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą JAV nepripažįs
ta. Tiesa, kad šiandieną Sovietų 
pasmerkimui nebūtų pakanka
mai balsų, bet juk buvo lai
kas kada Jungtinėse Tau
tose dominavo proamer.ikie- 
tiškas blokas, o okupuotasis Pa- 
baltijis vistiek nebuvo minimas.

Daniel P. Moynihan tapus 
JAV ambasadorium Jungtinėse 
Tautose Amerika ten perėjo į 
ofenzyvą, bet po daugelio metų 
diplomatinio tūpčiojimo ir nuo
laidžiavimo, šio ambasadoriaus 
agresyvumas sukėlė audrą ne tik 
Jungtinėse Tautose, bet ir šio 
krašto liberalų sluoksniuose. 
Nors oficialiai ir buvo skelbiama 
kad D.P. Moynihan turi pilną 
prezidento pasitikėjimą, bet il
gai nereikėjo laukti jo atsistaty
dinimo. Netenka abejoti, kad 
laikinas Amerikos “pasispardy
mas” Jungtinėse Tautose nebu
vo staigus posūkis diplomatinia
me fronte, bet tik partizaniškas
D.P. Moynihan venksmas be 
Valstybės departamento pritari
mo. Tą patvirtina ir paties D.P. 
Moynihan žodžiai LB krašto val

dybos nariam Philadelphijoj, 
kad jo tylėti melo ir demago
gijos akyvaizdoj negalėjo pri
versti niekas, net ir Valstybės 
departamentas bei Kissingeris.

Jau seųiai LB atstovai stengė
si išgauti audienciją pas JAV 
ambasadorių prie Jungtinių 
Tautų, bet visos pastangos nuei
davo veltui. Susidarė padėtis, 
kad lengviau prieiti prie krašto 
prezidento nei prie jo ambasa
doriaus. Tas tik patvirtino už
uominas, kad prezidento ir kitų 
valdžios pareigūnų pareiškimai 
Pabaltijo kraštų okupacijos ne
pripažinimo klausimu tebuvo 
skirti tik vidaus rinkai, stengian
tis, kad tas klausimas, jokiu bū
du neiškiltų tarptautiniame fo
rume.

Šiais metais LB krašto valdy
ba pasiryžo vienaip ar kitaip 
prie ambasadoriaus prieiti. Me
tų pradžioj juo tebesant anks
čiau minėtam Daniel P. Moyni
han buvo susidariusios tam galy- 
mybės. Pastarajam iš šio posto 
pasitraukus ir ambasadorium 
tapus VVilliam W. Scranton, pra
dėta kreiptis į jį. Pagaliau sutikta 
audienciją duoti tik ne su pačiu 
ambasadorium, o jei norima su 
juo susitikti tai tik ne birželio 
mėn., bet kada nors metų pabai
goj ir kitur, bet ne ambasadoj. 
LB krašto valdyba užsispyrė, 
kad audiencijos nori su ambasa
dorium ir būtinai birželio mėn., 
nes šis mėnuo lietuviam yra la
bai reikšmingas. Ir taip šen. 
Charles H. Percy ir kitų sena
torių spaudimu birželio 7 LB 

atstovai buvo priimti Nevv Yor
ke, JAV misijoj prie Jungtinių 
Tautų.

LB delegaciją sudarė: krašto 
valdybos pirm. J. Gaila, vice
pirm. Aušra Zerr ir R. Česonis, 
Vis. reikalų tarybos pirm. A. Ge
čys, narė D. Kezienė, BATUNo 
pirm. K. Miklas ir spaudos atsto
vas K. Čikotas. Delegaciją pri
ėmė: ambasadorius William W. 
Scranton, politinės sekcijos vir
šininkas Orme Wilson, Ekono
minės ir socialinės tarybos dele
gatė Lois Matteson ir atstovas JT 
Žmogaus teisių komisijoje dr. 
Leonard Garment. Po prisistaty
mo, susipažinimo ir nusifotogra- 
favimo buvo susėsta konkrečiam 
pokalbiui, nusitęsusiam virš va
landos laiko.

LB delegacija įteikė keturių 
puslapių memorandumą, kuria
me pristatomi faktai, liečią Pa 
baltijo tautų okupaciją, masiniu} 
trėmimus į Sibirą, ginkluotą pa
sipriešinimą okup. Lietuvoj po
kario metais ir tebesitęsiančią 
pasyvią rezistenciją. Specifiniai 
prašoma: 1. Atkreipti dėmesį į 
89-jo Kongreso rezoliuciją Nr. 
416 iškėlimui Pabaltijo klausi
mo Jungtinėse Tautose. 2. Iškel
ti Sovietų vykdomus prasižengi
mus okup. Lietuvoj, pažeidžian
čius pagrindines žmogaus tei
ses. 3. Stengtis įvesti į Jungti
nes Tautas lietuvių atstovus su 
teise liudyti apie Sovietų nusi
kaltimus prieš lietuvių tautą.

Pokalby paliesti visi memo
randume iškelti klausimai. So
vietų pasmerkimas dėl Pabaltijo 
tautų okupacijos šiandieną 
Jungtinėse Tautose nepraeitų. 
Iškelti Sovietų nusikaltimus 
žmoniškumui reikalinga gerai 
dokumentuota medžiaga, kuri 
galėtų būti pristatyta JT Žmogaus 
teisių komisijoje. Apie 1700 Lie
tuvos tikinčiųjų peticiją JT gen. 
sekretoriui Kurt Waldheim 
Amerikos delegacija nieko ne
girdėjusi. Įvedimas lietuvių ar 
pabaltiečių atstovų į JT jei ir pa
vyktų, tai Amerikai nieko nero 
neduotų, nes Sovietai tikrai į- 
vestų vadinamus laisvo Puerto 
Rico atstovus ir kitokius revoliu
cionierius. Sovietai pasaulio 
opinijai jautrūs, bet per dideliu 
spaudimu iššaukiama dar dides
nės Sovietų represijos. Taip į- 
vykę su šen. Jacksono pastango
mis dėl žydų išleidimo. Sovietai 
net pristabdė žydų emigraciją.

LB atstovai argumentavo, kad 
Pabąltijo kraštų klausimas gali 
būti keliamas Jungtinėse Tauto-
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EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Iš žuvies išsirutuliojęs ŽMO
GUS, būdamas žuvies viduje. 
Tame viduje žmogus esą vystė
si tol, kol subrendęs ir prisi
taikęs gyventi sausumoj ir toliau 
vystytis.

Vystymasis esąs nuolatinis, 
neapspręstas ir net amžinas, 
kaip ir pati jūros dumblo me
džiaga, išplaukusi iš Pradmens 
medžiagiškos prigimties.

Pagaliau žemėje pasirodęs 
žmogus dvejopos prigimties: vy
riškosios ir moteriškosios (dve
jopos prigimties žmogaus nėra 
išvystęs net šių dienų evoliucio- 
nistų-transformistų avangardas, 
neišskiriant ir Teilhardo su savo 
vizijomis” — T.Ž.).

Iš kur organizmai atsiradę, iš
plaukę, ten jie turį ir sugrįžti, 
pasiduodami likimui, darydami 
atgailą, atlikdami bausmę už 
neteisybes, padarytas laiko 
būvyje.

Sugrįžimas į pirmapradę 
(Pradmens) medžiagą, į visų iš
sivysčiusiųjų organizmų tikslą, 

vykstąs ne tiek pagal etikos, kiek 
pagal religinius dėsnius. (4)

Tokia yra Anaksimandro evo
liucinė idėja, madinga savo 
Pradmeniu ir savo pavyzdžiais 
bei jų procesais, kurie yra tas 
pat, kas ir evoliuciniai transfor- 
mistiniai procesai. Viskas ne tik 
keičiasi, bet ir iš esmės pasi
keičia — transformuojasi nuola
tinių, net amžinųjų procesų 
dėka: dumblas virstąs gyvybe, 
o žuvis — žmogumi.

Anaksimandro — modernio
sios evoliucijos teorijos pirmta
ko evoliucinė idėja reiškia vien 
tik evoliucinio transformizmo 
idėją. Todėl Anaksimandro evo
liucinė idėja pasižymi ir tam 
tikrais pakaitalais. Tai pakaita
lai, kuriuose pilna jūros dumblo 
“gyvybės”, kuri Teilhardo “vizi
jose” tapo visuotinės medžiagos 
“gyvybe”, vadinamąja dvasia, 
sąmone bei tariamuoju psichofh 
ziškumu ir t.t.

Anaksimandras ir šiandie
ną tebėra ne tik gyvas, bet ir 
triumfuojantis moderniosios, t.y. 

vadinamosios evoliucijos teori
joj — evoliuciniame transfor- 
mizme. Tik šis transformizmas 
nurodo tikrąją “evoliuciją”, t.y. 
tikrąją evoliucinę transforma
ciją, kurią evoliucionistų avan
gardas tiki, išpažįsta ir skelbia, 
dažniausiai čia pasitenkindamas 
vienu žodžiu — evoliucija. Šis 
žodis daug kam reiškia vieno
kios ar kitokios rūšies vien tik 
keitimąsi, įvairėjimą, madingą 
dinamiškumą. Apie tai dar kal
bėsime.

Todėl aukščiau ir pabrėžėme, 
kad Anaksimandro evoliucinė 
idėja, būdama transformistinė, 
pasižymi tam tikrais pakaitalais. 
Kas yra tie pakaitalai? Kodėl 
Anaksimandras pasirinko jūros 
dumblą? Kalbant apie tuos pa
kaitalus.

1) Kūrimo idėjos pakaitalas. 
Visi organizmai savaime išplau- 
kią iš Pradmens, tartum upės 
tėkmė iš savo pradmens — šalti
nio. Kaip upės šaltinis nekuria 
ir negali kurti, panašiai ir Prad
muo nekuria ir negali kurti. 
Anaksimandro evoliucijos idėjoj 
viešpatauja vien tik Pradmuo, 
kuriame betgi svarbiausią vaid
menį vaidina medžiagiška 
prigimtis.

Anaksimandras gana gerai ži
nojo, kas iš tikrųjų yra gyvosios 
ir negyvosios visatos Kūrėjas. 
Tačiau jis prasimanė evoliucinę 
idėją, kurioj visatos Kūrėjui nėra 
vietos (taip sako didysis evoliu
cionistų autoritetas — Juliau 
Huxley ir panašūs į jį). Ir Šių 

dienų evoliucionistų avangardas 
su savo šalininkais neapvylė 
Anaksimandro, net smerkdami 
tikrąją kūrimo įdėją, tapusią kla
siška KREACIONISTINE 
doktrina, o ne kreacionizmu, ku
rioj viešpatauja Kūrėjas ir žmo
gus kaip kūrinys bei kūrėjas. 
Savaime aišku, kad Anaksimand
ras negalėjo žinoti tos kreacio- 
nistinės doktrinos, bet jis gana 
gerai žinojo, kas yra kreacionis- 
tinė, t.y. kūrimo, idėja. Šią 
idėją Anaksimandras pakeitė į 
evoliucinę idėją, kurią ir vadina
me jos tikruoju vardu — kūrimo 
idėjos pakaitalu. (5)

2) Priežastingumo dėsnio pa
kaitalas. Tiek kiekvieno padari
nio pradžia, tiek jo pabaiga pri
valo turėti ne tik priežastį, bet 
atitinkamą priežastį. Pavyz
džiui, namo pradžia ir jo užbai
ga priklauso nuo atitinkamos 
priežasties — statybininko, o ne 
nuo siuvėjo, kuris nemoka net 
vinies įkalti į lentas, paruoštas 

grindim iškloti. Tai tik pavyz
dys, tačiau visuotinai galiojąs, 
nes jis parodo, kad santykis tarp 
priežasties (statybininko) ir pa
darinio (namo) — jokiu būdu 
neišvengiama būtinybė.

Kadangi toks santykis yra ne
išvengiama būtinybė, tai jos ir 
neišvengsi, nors ir skelbtum su 
Anaksįmandru ir šių dienų evo- 
liucionistais, kad savaime ir pa
laipsniui net organizmai atsi
randa. Jeigu organizmai (kitų 
dalykų čia neminint) savaime, 
kad ir palaipsniui, atsirastų, tai 

organizmai ir šiandieną turėtų 
savaime ir palaipsniui atsirasti. 
Organizmų amžiaus istorija esą 
yra pasiekusi maždaug 3 bilijo
nus metų. Per tiek bilijonų metų 
jokie organizmai nėra parodę nė 
mažiausio polinkio nei savaime 
ir palaipsniui atsirasti, nei laips
niškai vienas iš kito išsivystyti. 
Kitaip sakant, vienu ir tuo pa
čiu metu ir būti, ir nebūti yra 
neįmanoma, nes čia visiškai nė
ra vietos priežastingumo dės
niui.

Kiekvienas normaliai, sveikai 
galvojąs žmogus jokiu būdu ne
sutiks, kad vienu ir tuo pačiu 
metu ir būti, ir nebūti yra įma
noma, nes tai reiškia aiškiausią 
nesąmonę, kuria remiasi savai
minis bei laipsniškas vienas iš 
kito “išsivystymo” vadinamasis 
evoliucionistų dėsnis.

(Bus daugiau)

(4) Plg. Anaksimandras: De 
Natūra (taip vadinasi fragmenti
nis, bet labai reikšmingas raš
tas); Aristotelis: Physica II-III 
ir VIII, De generatione et cor- 
ruprione I-II; tokie senovės 
graikų filosofijos tyrinėtojai, 
kaip Werner Jaeger, Eduard 
Zeller, Walter Kranz, Wilhelm 
Nestle, Diels-Kranz, B. Snell ir 
kiti.

(5) Anaksimandrui — savo lai
ku “didžiajam eruditui” — buvo 
žinoma ir pažįstama štai kokia 
kūrimo idėjos “evoliucija”.

a) Senovės egiptiečių išmin
ties knyga (“The Book of the 
Dead” — 3500 m. pr. Kr.). 

Šioj knygoj rašoma apie pomirti
nį gyvenimą, sielos nemirtingu
mą, vieną Dievą (“The Divine 
Being”, — Albert E. Avey; Paul 
J. Glenn, Ph. D., S.T.D.). Žy
miai vėliau (apie 700 m. pr. 
Kr.) egiptiečiai pradėjo tikėti į 
daugiadievystę (politeizmą) ir į 
tai, kad mirusiojo siela persike- 
lianti į kitą organizmą. Tai sie
lų “transmigracija” (metempsi
chozė).

b) Senovės babiloniečių raštai 
(“Babylonian Tablets” — 2400 
m. pr. Kr.) labai aiškiai kalba 
apie dievo ar dievų kuriamąją 
galią. Žmogus esąs sukurtas, o 
ne suformuotas (iš dievo kraujo). 
Sukūrimas ir suformavimas — 
tai du iš esmės skirtingi daly
kai, babiloniečiam žinomi jau 
prieš 4370 su viršum metų.

c) Senovės hebrajų mokslas, 
pradedant 750 m. pr. Kr., Anaksi
mandrui atskleidė šias pagrindi
nes tiesas: Dievas yra vienas, 
visagalis Kūrėjas, geraširdis ir 
visiem atlaidus.

d) Senovės asirų raštuose (“As- 
syrian Tablets” — 700 m. pr. 
Kr.) esą ištikimai atpasakota visa 
tai, ką skelbė senovės hebrajų
mokslas, Anaksimandras gyve

no nuo 610 iki 547/46 m. 
prieš Kristų. Atrodo, kad Anaksi
mandras geriausiai buvo susi
pažinęs su tais asyriečių raštais.

Ir vis dėlto Anaksimandras pa
sisakė už kūrimo idėjos pakai
talą, neatsisakydamas ir kitokių 
evoliucinių pakaitalų, kaip ma
tome iš paties šio straipsnio 
teksto (Nr. 2, 3 ir 4).
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GRAŽI MOZAIKA?
ĮVAIRIASPALVIS IR DAUGIA- 
RAŠTIS KILIMAS?
AR BEFORMĖ

A. MASIONIS 
Elmvvood Pk., N.J.

Kiti fondai, kuriais etninės 
grupės gali pasinaudoti

Jau esame minėję, kad dr. J. 
Tsu savo labai kruopščiai pa
rengtame referate buvo nuro
dęs, į kokias dar sritis mes turė
tumėm kreipti dėmesį ir ką arti
miausiu laiku turėtumėm pa
daryti su sąlyga, jei Title IX 
bus pratęstas dar bent penke
tą metų. Kadangi šiuo me
tu nėra žinoma, ar tai bus pa
daryta, t.y., ar Title IX veiki
mas bus pratęstas, o, jei ir bus, 
tai jo fondai yra tokie maži, 
paskutiniu laiku tik nepilni du 
milijonai dolerių kasmet, ir ka
dangi tautinių grupių projektų 
tiek daug, tad, dr. Tsu manymu, 
jau dabar reikia ieškoti pagalbos 
ii kitų fondų. Tie kiti fondai yra: 
1) Valstybinis švietimo instituto 
fondas, 2) valstybinis humanisti
nių studijų fondas ir 3) valstybi
nis įvairių menų fondas.

Valstybinio švietimo instituto 
biudžetas 1976 buvo 70 milijo
nų dolerių. Šis institutas turi 
įvairių kultūrų ir dvikalbiškumo 
skyrių, kuriam šiais metais buvo 
skirta 3,430,000 dolerių dvikal- 
biškumo projektam ir įvairiom 
kultūrom tyrinėti. Taigi, kaip 
matome, etninių grupių reika
lam teko iš šito fondo beveik 
dvigubai daugiau negu pagal 
Title IX skirstomas sumas. Ko
kie projektai buvo iš šios sumos 
finansuoti? Vietinių Amerikos 
grupių kultūrai buvo skirtos 5 
premijos po 341,942 dol., čika- 
nų kultūros projektam 4 premi
jos po 176,246 dol., melane- 
ziečių kultūros projektui 57,373 
dol., portorikiečių kultūros pro
jektui 49,950 dol. ir šiaurės rytų 
regioninei laboratorijai tarpkul- 
tūriniam skaitymam 400,000 dol.

Valstybinis humanistinių stu
dijų fondas turėjo tokius biudže
tus: 1974 — 51 milijoną dol., 
1975 — 73,750,000 dol., 1976 —
79.5 mil. dol. ir 1977 jau numa
tyta 87 milijonai dol. Šis fon
das turi šiuos padalinius: 1) švie
timo programų, 2) tyrinėjimų,
3) stipendijų ir 4) viešųjų pro
gramų, kur priklauso muziejai, 
spauda, radijas ir televizija.

Iš visų minėtų skyrių tik švie
timo ir tyrimų skyriai yra davę 
finansinę paramą tiesiog etninių 
grupių projektam. Ta finansinė

LB DELEGACIJA
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se neprileidžiant prie balsavimo 
už pasmerkimą. Iškeliant So
vietų nusikaltimus tikrai paverg
tiesiem niekuo padėties nepa
bloginsime, o tik padėsime. Lie
tuvių padėtis visiškai skirtinga 
nuo žydų. Mes masinės emigra
cijos iš savo tėvynės nenorime. 
Aišku, stengiamės, kad perskir
tos šeimos būtų sujungtos, poli
tiniai kaliniai ir persekiojami 
rezistentai išleisti. Čia buvo 
įteiktas mūsų politinių kalinių 
sąrašas, prof. Jurgučio prašymas 
dėl žmonos ir dukrelės išleidi
mo, rezistentų pavardės, LB iš
leistos 1971-1975 metus api
mančios “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith- 
uania” ir LKB Kronikos angliš
kieji vertimai.

Misijos pareigūnai pažadėjo 
LB atstovų iškeltiem klausimam 
duoti dėmesio, talkinti kalti
namosios medžiagos paruošime, 
taip kad ji galėtų būti pristaty
ta įvairiose JT komisijose, sutiko 
ateity palaikyti ryšį su LB ir 
BATUNo atstovais ir davė visą 
eilę konkrečių patarimų kaip ir 
kur prieiti okup. Lietuvą liečian
čiais klausimais. Reportažą apie 
Šį lietuvių apsilankymą JAV mi
sijoje prie Jungtinių Tautų pa
ruošė LB Vis. reikalų tarybos na
rė ir Laisvės Žiburio redaktorė 
Daiva Kezienė, kuris Radio 
Liberty bangomis buvo perduo
tas į pavergtą Lietuvą.

MASE?
parama šitaip atrodo: Švietimo 
skyrius yra davęs etninių studi
jų projektui 30,000 dol., japonų 
istorijai 48,570 dol., afro-ame- 
rikiečių kultūros projektui 
29,232 dol., negrų folklorui 
18,000 dol., graikų vadovėlio 
projektui 19,247 dol., Amerikos 
indėnų kultūros studijom 3,617 
dol. ir 790,333 dol. keturiem žy
dų studijų projektam. Viena iš 
keturių premijų, duotų žydų stu
dijom, buvo Yivo institutui New 
Yorke — įkurti Max Weinrich 
centrui su aukštesnėm žydų kul
tūros studijom. Šita premija bu
vo gana didelė — net 675,900 
dol.

Tyrimų skyriaus biudžetas 
buvo 13,686,405 dol. Tiesiogine 
prasme etninėm studijom buvo 
paskirta tik 41,637 dol. Kitos 8 
premijos būtų galima platesne 
prasme priskirti irgi prie etni
nių studijų, būtent, viena premi
ja 24,153 dol. sumoj buvo pa
skirta Amerikos indėnų istorijai, 
3 premijos 59,521 dol. sumoj 
kiniečių istorijai, 220,000 dol. ki
niečių bibliotekai, 30,000 dol. 
etnologijai, 17,132 dol. Azijos 
tautų literatūrai ir 25,646 dol. 
moderniųjų kalbų projektui; iš 
viso 367,619 dolerių.

Stipendijų (fellowships) sky
rius duoda stipendijas vasaros 
meto studijom po 2,000 dol. ir 
reguliariom studijom po 18,000 
dol. metam. Šis skyrius turi dar 
vieną poskyrį, vadinamą “JAV 
etninių mažumų studijos”. 1974 
buvo duota iš viso 43 stipendi
jos 380,514 dol. sumoj, kas siekė 
apie 2.5% viso šio skyriaus biu
džeto. Trys stipendijos buvo ne 
visai etninio pobūdžio, bet dau
gumas jų t.y., 40 stipendijų, bu
vo platesne ar siauresne prasme 
etninio. Štai kokiom studijom 
tos stipendijos buvo duotos: vie
na Amerikos etninei kultūrai, 
dvi afro-amerikiečių istorijai, 
keturios rusų istorijai, septynios 
prancūzų kalbai ir literatūrai, 
viena Amerikos indėnų studi
jom, trys ispanų kalbai ir litera
tūrai, septynios kiniečių litera
tūrai, viena japonų literatūrai, 
viena žydų istorijai ir religijai, 
viena etnomuzikologijai, viena 
arabų kalbai ir keturios vokie
čių kalbai ir literatūrai.

Kad turėtume pilną vaizdą, 
kokie yra įvairiom sritim fondai 
ir kokios galimybės jais etni
nėm grupėm pasinaudoti, pri- 
dėsim dar ir fondą įvairiem me-

J. TAUTOSE
Ši audiencija buvo gauta tik 

Aušros Zerr, Algimanto Gečio 
ir Rimo Česonio didelėmis pa
stangomis ir užsispyrimu. Tam 
buvo pašvęsta daug laiko, reikė
jo daug telefoninių pasikalbėji
mų, daug raštų ir pagaliau tiesio
ginės šen. Percy talkos. Kyla 
klausimas ar šis ir kiti panašūs 
vizitai pateisina visą vargą ir iš
laidas. Nedvejojant tenka atsa
kyti, kad taip.

Tiesa, kad, radikaliai nepasi
keitus šio krašto užsienio poli
tikai, negalime tikėtis Lietuvos 
klausimo iškėlimo JT, bet ar 
prieš 20 metų palestiniečiai ga
lėjo tikėtis, kad jie galės savo at
stovus ten įvesti? Tiesa, kad visa 
tai galima buvo pristatyti pa- 
siunčiant platų, detalizuotą 
memorandumą. Deja, geriausiai 
paruoštam memorandumui be 
asmeninio, gyvo ryšio ir tolimes
nių kontaktų lemta pasilikti stal
čiuj, net ir neskaitytam.

Stebėtina kiek mažai ameri
kiečių pareigūnai žino apie da
bartinę rezistenciją Lietuvoj ir 
apskritai apie mūsų krašto reika
lus, nors apie ten gyvenančių 
žydų reikalus jie puikiausiai in
formuoti. Todėl tokie ir panašūs 
“vaikščiojimai” Washingtone, 
nežiūrint kokių organizacijų ir 
grupių vykdomi yra reikalingi, 
jei nenorime, kad Lietuvos byla 
būtų numarinta detantės labui.

Juozas Gaila

nam. Taupydami vietą ir laiką 
pažymėsim čia tik pozicijas, ku
riom fondai skiriami, ir sumas iš 
viso, ir kurios teko etninėm 
grupėm. Taigi architektūrai ir 
aplinkos menam (environmental 
arts) teko 4,202,353 dol., etninė m 
grupėm 92,360 dol.; šokiam — 
3,942,327 dol., etninėm grupėm! 
(minėtom jau praėjusiame Dar
bininko numery) teko 113,33€: 
dol.; plėtros menam (expansior 
arts) — 4,098,629, etninių gru
pių 26 projektam buvo paskir
ta iš šios sumos 413,000 dol.j 
literatūrai iš 1,393,646 dol. etni
nių grupių rašytojam (kiniečių, 
portorikiečių ir žydų) teko 
20,000 dol. Muziejams buvo 
skirta 9,050,907 dol. Devyni 
etninių grupių projektai buvo fi
nansuoti 204,410 dol. sumoj, 
kuri buvo duota parodom rengti 
ir katalogam spausdinti. Muzi
kai buvo skirta 16,116,310 dol. 
Iš šitos sumos 171,200 dol. buvo
duota dešimčiai etninių grupių 
projektų. Prof. J. Tsu teko pa
tirti iš patikimų šaltinių, kad 
1975 m. etninių grupių muzikos 
projektam buvo paskirta kelis 
kart daugiau, t.y., 671,000 dol.

Įsigilinę į visas aukščiau pa
minėtas sumas ir ypač į visas 
tas pozicijas, kuriom fondai 
buvo iki šiol skiriami, įsitikin
sim, kad visur yra vietos ir tau
tinių grupių iniciatyvai, tik, ži
noma, reikia daug veržlumo, su
manumo ir kantrybės. Vieną kar
tą nereikėtų numoti į viską ran
ka, bet vis mėginti iš naujo. 
Aišku, populiaresnės tautinės 
grupės turės daugiau sėkmės, 
bet mum, atrodo, populiarumo 
neturėtų trūkti. Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kronika, Simas 
Kudirka, Jurašai ir dabar Žilius 
išpopuliarino mus daugiau, kaip 
niekad. Mūsų veiksniai lankosi 
pas kongresmanus, senatorius, 
net pas valstybės prezidentą, ir 
visur yra priimami, visur su jais 
skaitomasi. Turime daug jaunų 
mokslininkų, gavusių mokslo 
laipsnius jau šiame krašte, kurie 
surengia šaunius simpoziumus, 
suvažiavimus, parašo nemaža 
mokslo veikalų ir straipsnių 
mokslo žurnaluose; jų bendro
vės, kur jie dirba, dėl aukšto 
jų darbo įvertinimo, kaip skaito
me kartais periodinėj spaudoj, 
siuntinėja juos įvairiem, atsakin
giem uždaviniam į visus pasau
lio kraštus, taigi mum neturėtų 
trūkti jėgų ir sumanumo padary
ti ką nors panašaus, kaip kitos 
etninės grupės, ir mūsų etni
nės grupės vardu. Jeigu iki šiol 
finansinė parama iš valdžios pu
sės ir nebuvo pakankama, jei ne 
visi projektai ir buvo priim
ti dėl fondų stokos, tai reikia tu
rėti galvoj, kad kas metai vis 
daugiau ir daugiau spaudimo su
silaukia administracinės įstaigos 
iš etninių grupių ir jų organi
zacijų, ir tikimasi, kad reikalai 
ateity žymiai pagerės. Apie etni
nių grupių pageidavimus ir rei
kalavimus kitą kartą baigiamoj 
daly.

DEŠIMTA MOKYTOJŲ IR JAUNIMO 
STUDIJŲ SAVAITĖ DAINAVOJ

kant” ir “Kaip rėdėsi ir puošė-Šiais metais jau dešimtoji stu
dijų savaitė vyks rugpiūčio 8-15. 
Numatyta išklausyti apie 20 pa
skaitų. Paskaitas skaitys: 
Vida Augulytė “Kodėl lie
tuviukui moksleiviui Lietuva to
limesnė už mėnulį”, St. Barzdu- 
kas “Žvilgsnis į lietuvių kalbos 
ir literatūros programos komen
tarus”, E. Bradūnaitė kalbės 
apie lietuvių tautosaką ir jos 
grožį, kun. P. Dilys “200 m. JAV 
nepriklausomybės sukaktis ir 
Lietuvos kelias į laisvę”, Jurgis 
Jankus mes žvilgsnį į savo kū
rybos procesą ir turės “vieno 
žmogaus kūrybos vakarą”, S. To- 
nynienė “Dėstymo metodai ir 
mokymo priemonės”, J. Jukne
vičienė “Vaiko rankos paruoši
mas rašymui”, Br. Krokys “Kai 
vienoje klasėje tenka mokyti du 
ar tris skyrius”. J. Masilionis 
“O kaip tu pasielgtum šiuo at
veju”, dr. A. Norvilas skaitys dvi 
paskaitas, kurių viena — “Dvi- 

kalbiškumą skatinanti atmosfe
ra”, J. Plačas “Gramatikos ir ra
šybos taisyklių kartojimas”, dr. 
J. Puzinas (su skaidrėm) “Seno
sios Lietuvos sostinės beieš-

New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis liepos 4, atidengiant A. Kuršiaus me
morialinę lentą, šoka tautinius šokius Broad St., Manhattanė. Nuotr. P. Bivainio

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI ARTĖJANT
JURGIS JANUŠAITIS

Iki penktosios lietuvių tauti
nių šokių šventės beliko mėnuo 
ir keletas dienų. Apie šią šventę 
kalba Pietų Amerikos, Anglijos, 
Kanados ir kitų kraštų lietuvių 
kolonijos. Į ją suvažiuos tūks
tančiai lietuvių iš tolimiausių ir 
artimiausių vietovių. Į ją su- 
skris du tūkstančiai su viršum 
gražiausio mūsų jaunimėlio. 
Apie porą šimtų veteranų tauti
nių šokių šokėjų amfiteatre ne
pasiduos žvaliajam jaunimui ir 
šoks keletą šokių.

Chicagoj tautinių šokių šven
tės ruošimo centras. Komitetas 
plačios sudėties, su gausiomis 
komisijomis jau seniai yra su
planavęs šventės strategiją. 
Kiekviena komisija žino savo 
darbo sritį, ja rūpinasi ir tuo no
rima užtikrinti pavyzdingą šven
tės tvarką.

Didelį rūpestį neša drauge su 
viso komiteto nariais komiteto 
pirmininkas Br. Juodelis, šiaip 
ramaus būdo, tvirto charakterio, 
gražaus tako vyras.

O kiek nemiegotų naktų dabar 
praleidžia vyriausioji meno va- 
dovė-programos direktorė Ga
lina Gobienė. Nesenai ji plušo 
Kanadoj, tarėsi su savo asisten
tu Juozu Karasieju, tikrino gru
pes, planavo šokių grožį. Atsku
bėjo ir Chicagon, kur gausu tau
tinių šokių grupių. Ji su komite
to pirmininku Broniu Juodeliu 
iki gaidgystų planavo šventės 
detales, programos eigą, grupių 
išėjimus, garbingų svečių suti
kimą ir t.t. Gražu, kad progra
mos eigoj bus prisiminti a.a. mu
zikai Jonas Zdanius ir Bronius 
Jonušas, šokių ankstyvesnėm 
šventėm atidavę dalį savo šir
dies ir palikę muzikinį kraitį.

Galina Gobienė susitiko ir su 
Chicagos tautinių šokių grupių 
vadovėmis. Dar kartą aptarė 
programoj numatytų šokių atil

si senovės lietuviai”, Pr. Raz
minas “Lituanistinės mokyklos 
mokytojas šiandien ir rytoj”, 
dr. V. Skrupskelytė “Naujau
sioji lietuvių poezija”, Pr. Turū- 
ta “Pagrindiniai metodai vedant 
dainavimo pamoką”, G. Valiu
lienė “Vaiko kūrybingumo pa
naudojimas” ir Pr. Zaranka 
“Vaidinimų paruošimas lit. mo
kyklos parengimams”.

Antras studijų savaitės tikslas 
— susipažinti. Nuo studijų sa
vaičių pradžios čia dalyvavo 
šimtai mokytojų, mokyklų vedė
jų iš tolimiausių JAV ir Kanados 
vietovių, susipažino, susidrau
gavo, liko kolegomis ne tik iš 
pavardžių, skaitytų korespon
dencijose, bet tokių, su kuriais 
buvo susitikta, kalbėtasi, disku
tuota, maudytasi . . .

Vakarai irgi užimti. Partizanų 
minėjimas, laužas, talentų vaka
ras, filmas. Šiais metais filmą 
iš praėjusių metų rodys J. Ma
silionis, filmą apie Lietuvą ir 
skaidres rodys kanadietis V. Ma
tulaitis, E. Blandytė žadėjo reči
talį iš V. Krėvės kūrybos. Vaka- 

kimo detales, praktiškai de
monstruodama šokių atlikimą. 
Tai buvo naudingas ir prasmin
gas vadovių susitikimas. Chica
goj vyr. meno vadovė turi rū
pestingą savo talkininkę Vandą 
Stankienę, kuri ne tik komitetui 
padeda atlikti visą eilę techniš
kų darbų, bet ir duoda grupių 
vadovėm naudingų patarimų šo
kių atlikime.

Nelengvą darbų naštą neša ir 
šventės muzikos direktorius 
Algis Modestas. Muzika yra ne
atskiriama šventės dalis, sako 
Modestas. Tad nuo muzikos 
efektingumo dalinai priklauso ir 
pačios šventės grožis, jos sėkmė.

Šioj šventėj tautinius šokius 
palydės du orkestrai ir jungtinis 
mišrus choras.

Išskirtinai dėmesio vertas 
jungtinis liaudies instrumentų 
orkestras. Šį orkestrą sudaryti 
buvo pakviestas liaudies mu
zikos ir dainų puoselėtojas mu
zikas Alfonsas Mikulskis. Jo pa
stangomis jungtinis liaudies in
strumentų orkestras jau suorga
nizuotas, ir sparčiai ruošiasi. Jį 
sudaro Kanados, Tordnto, Stepo 
Kairio skautų ansamblis, Detroi
to šaulių kanklininkių orkest
ras, Čiurlionio ansamblio tauti
nių muzikos instrumentų orkest
ras ir Balio Pakšto, Chicagoj, 
tautinių muzikos instrumentų 
orkestras. Šį orkestrą diriguos 
muz. Alfonsas Mikulskis.

Antras orkestras — Chicagos 
Artists ensemble, susidedąs iš 
30 asmenų, pučiamųjų instru
mentų.

Į šokių palydą įjungiams 
jungtinis mišrus choras, kurį 
sudaro Dainavos ansamblis, 
Chicagos lietuvių Operos, Pir
myn, Vyčių Tėviškės «parapijos 
chorai. Jų suorganizavimu nuo
širdžiai rūpinosi Sofija Džiū- 
gienė, o chorus ruošia muz. 
Aloyzas Jurgutis. Choras su or
kestrais atliks kai kurių šokių pa- 

rinėmis programomis rūpinasi 
I. Bublienė. Baigiamąjį vakarą 
paruoš muz. St. Sližys.

Čia ne tik mokytojų, bet ir jau
nimo studijų savaitė. Koks jauni
mas laukiamas? Su tėvais gali at
važiuoti bet kokio amžiaus jau
nimas. Be tėvų — turį 18 m. 
amžiaus. Mažiausiem bus vaikų 
darželis, vedamas R. Jonynai- 
tės-Juškienės. Paauglius berniu
kus globos Algis Lieponis. Jau
nuoliam bus tautinių šokių kur
sai, kuriem vadovaus G. Gobie
nė ir J. Matulaitienė. Visiem jau
nuoliam bus privalomas daina
vimas — mokyt, muz. St. Sližys 
ir lietuvių kalbos kursai, kuriuos 
ves St. Barzdukas ir V. Auguly
tė.

Maitinimu rūpinsis torontiš
kis J. Andrulis, sveikata — gail. 
sės. K. Vaičeliūnienė. Kape
lionas — kun. J. Vaišnys. Ko
mendantai — berniukų Br. Kro
kys, mergaičių — R. Birgelytė. 
Butininkas — L. Rimkus. Akor
deonistas — R. Kasputis. Rašti
ninkas Aloyzas Pakalniškis.

Stovyklos mokestis: suaugu
siam 60 dol. asmeniui, 30 dol., 
antrajai pusei, po 30 jaunuo
liam virš 12 m., 15 dol. vai
kam iki 12 m.

Dešimtosios mokytojų ir jau
nimo studijų savaitės metu Dai-

Galina Gobienė, V-tosios 
tautinių šokių šventės vyr. 
meno vadovė, programos di
rektorė.

lydą, o taip pat sugiedos JAV 
ir Lietuvos himnus bei specia
lią, JAV dviejų šimtų metų ne
priklausomybei paminėti skirtą, 
maldą.

Pučiamųjų instrumentų or
kestrui ir jungtiniam chorui pa
kaitomis diriguos Algis Modes
tas ir Aloyzas Jurgutis.

O kaip su bilietais? — daž
nas klausia. Tik stabtelėk Margi
nių prekyboj. Vis žmonių bū
relis. Ir tik kalba sukasi apie 
tautinių šokių šventę, apie bilie
tus. O jie tirpte tirpsta. Reikia 
skubėti. Galiu tikrai tvirtinti, 
kad į šventę bilietų pritruks. 
Tad paskubėkit juos įsigyti arti 
ir toli gyveną, kad paskutinę 
dieną nereikėtų vargti.

Į šokių šventės banketą bilie
tai taip pat eina gerai. Jų plati
nimu rūpinasi speciali komisija, 
o bilietai gaunami pas Anicetą 
Mažeikienę, Paramos prekyboj, 
2534 West 69th St., Chicago, 111. 
60629. Į šventės banketą sve
čiam bilietų kaina po 15 dol., 
šokėjam ir programos dalyviam 
po 10 dol. Atkreiptinas dėmesys 
šokėjų, norinčių dalyvauti ban
kete. Turi paskubėti grupių va
dovai užsakyti stalus.

navos Kryžių kalne bus pastaty
tas kryžius lietuvei mokytojai ir 
lietuviui mokytojui pagerbti. 
Dar mokslo metu visom mokyk
lom buvo išsiuntinėti kvitai, 
prašant parinkti aukų. Kryžius 
kainuoja 1200 dol. Jis jau baigia
mas dirbti. Iš 32 mokyklų aukų 
teatsiuntė tik 4. Mokyklų vedė
jai prašomi šį reikalą kaip gali
ma greičiau sutvarkyti. Prie to 
kryžiaus kviečiami prisidėti 
savo aukomis visi, kurie patys 
buvo mokytojai arba kurie turė
jo mokytoją, kuris vertas pagar
bos-.

Studijų savaitei visi prašomi 
registruotis iš anksto. Registruo
jantis pašymėti žinias: vardas, 
pavardė, amžius nurodomas 
taip: vyresnis, jaunuolis. Kas 
jau yra dalyvavę studijų savaitėj, 
gali pažymėti, kur ir su kuo 
norėtų gauti kambarį. Kiek bus 
įmanoma, į pageidavimus atsi- 
žvelgsim. Registruotis pas studi
jų savaitės vadovą adresu: J. Ma
silionis, 4632 S. Keating Avė., 
Chicago, III. 60632. Tel. (312) 
585-2629.

Juozas Masilionis
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EUCHARISTINIO KONGRESO LIETUVIŲ 

KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

41-sis Tarptautinis Eucharisti
nis Kongresas jau čia pat. Lie
pos 30 bus atidaroma lietuvių 
paroda, kuri šimtam tūkstančių 
praeivių duos progos susipažin
ti su lietuviška tautodaile ir kuri 
katalikam vaizdžiai primins Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoj.

Rugpiūčio 1, sekmadienį, 6 v. 
popiet Eucharistinio kongreso į- 
žanginėj eisenoj 20 tautiniais 
drabužiais pasipuošusių jaunuo
lių neš Lietuvos vėliavą ir natū
ralaus dydžio lietuvišką kryžių.

Rugpiūčio 6, penktadienį, 
Drexel universiteto salėj ir rug
piūčio 7, šeštadienį, Phila- 
delphijos Šv. Petro ir Pauliaus 
katedroj Clevelando Čiurlionio 
ansamblis su kanklių palyda pir
mą kartą atliks muziko Alfonso 
Mikulskio sukomponuotas mi
šias.

Kiti lietuviam svarbūs Eucha
ristinio kongreso programos 
momentai bus paskelbti kitur.

Jau spausdinama spalvota, 
iliustruota brošiūrėlė anglų kal
ba. Tai bus atsišaukimas į pasau
lio sąžinę, kad Lietuvos žmonės 
trokšta laisvės. Brošiūrėlė bus 

dalinama Eucharistiniame 
kongrese visą savaitę. Jos 
100,000 egzempliorių išdalins 
Philadelphijos, New Yorko, 
New Jersey, Baltimorės ir Wash- 
ingtono jaunimas.

ATVIRAS LAIŠKAS
(atkelta iš 1 psl.)

paisant religinio priklauso
mumo”.

Tai labai gražu, bet taip nė
ra .. . Kodėl dauguma religinių 
praktikų atliekama slaptai? Reiš
kia, žmonėms gresia nemalonu
mai. Tai gera charakteristika so
cialistiniam “humanizmui ir są
žinės bei religijos laisvei’ . . . 
Kodėl susirinkimuose “kultūrin
gu būdu”, “neužgaunant religi
nių jausmų”, linksniuojami tie, 
kurie neatsikratę “religinių 
prietarų”? Kodėl už religines 
praktikas mokytojai rašo pasi
aiškinimus? Juk pagal tarptauti
nę teisę, kuri galioja ir mūsų ša
lyje, “kiekvienas žmogus turi 
teisę išpažinti savo religiją ir į- 
sitikinimus tiek individualiai, 
tiek kartu su kitais, viešai arba 
privačiai atlikti kultą, religines 
apeigas”. (“Tarptautinis paktas 
dėl pilietinių ir politinių tei
sių”, SNO, 1966.XII.16).

Kodėl už “religinį priklauso
mumą” atleidžiama iš darbo? 
Pvz., mokytoja Brilienė Vilka
viškyje, Kolūkio pirmininkas 
Miroslave. Kodėl bažnyčią lan
kantys vaikai yra pašaipos objek
tu mokykloje, sienlaikraščiuose 
piešiamos jų karikatūros? Kodėl 
namų darbininkei, dirbančiai 

pas kunigą, paneigiama teisė 
į pensiją, jei ji dalyvauja religi

“AUŠROS” GADYNĖ
(atkelta iš 1 psl.)

ir knygos — “Aukso alto
rius”, “Garbė Dieve”, “Gyveni
mas Švč. Panos Marijos”, “Šiau
lėniškis senelis”. Jas skaitęs po 
kelis kartus dėl jų gražios 
kalbos. Didelę įtaką pada
rė jo pažiūrų formavimuisi 
ir senovės lietuvių istorikai: 
“Strikovskis, Gvegnini, Kro- 
meras, Dlugošas ir kt. (“Lietu
viškieji raštai ir raštininkai”. 
Tilžė, 1890, p. 171-175).

Panašiai rašo ir J. Šliupas: 
“Dar septynių metų vaikyščiu 
būdamas tėvų namuose su di
džiausiu užsidegimu Rakan
džiuose mėgdavau skaityti bal
siai motinai, ir šeimynikščiams, 
vakarais gryčioje prie šakalio ži
burio bedirbantiems, visokias 
lietuviškas knygeles, kurios man 
pateko į rankas: “Šiaulėniškį 
senelį”, “Vaikų knygelę”, “Pa
augusiems žmonėms knygelę”, 
ypatingai gi “Bramelę”, “Gyve- 
venimą V. Jėzaus Kristaus”, 
o taipogi visa kakarine rėždavau 
šventadieniais giesmes iš kan- 
tičkų, korunkas, litanijas, staci
jas ir t.t. Po daug sykių mi
nėtus raštus beskaitant, man

Lietuvių tautodailės bei geno
cido paroda Philadelphijoje at
sieis 5,000 dol., brošiūrų at
spausdinimas — 6,000 dol. Bus 
ir kitų neišvengiamų išlaidų.

Lietuvių komitetas šiem vi
siem reikalam telkia lėšas. Pra
dėjo praeitais metais. Iki šiol jau 
surinkta apie 7,000 dol. Dar bū
tinai reikalinga 5,000 dol.

Prieš keletą mėnesių buvo iš
siuntinėti vokai daugumai lietu
viškų parapijų. Kai kurios para
pijos, šalia vyskupijos įsakytos 
rinkliavos kongreso reikalam, 
padarė specialią rinkliavą lietu
viškai reprezentacijai Eucha
ristiniame kongrese.

Tikime, kad ir likusios para
pijos paskatins savo parapiečius 
ir sudarys galimybę jiem auka 
prisidėti prie šio reikalo. Kas ne
turi progos per savo parapiją 
šiam reikalui paaukoti, prašo
mas savo auką siųsti tiesiogiai 
šiuo adresu:

Lithuanian Committee for the 
41st Eucharistic Congress 
1913 VVallace Street
Philadelphia, PA 19130

Aukos nurašomos nuo mokes
čių.

Kun. Kazimieras Pugevičius
Lietuvių komiteto pirmininkas 

nėje veikloje? Kodėl tikinčiųjų 
būrelis negali suorganizuoti 
ekskursijų, gauti autobuso? Juk 
tikintieji vienodai su ateistais 
dalyvauja gamyboje — kodėl jie 
laikomi posūniais?

Mūsuose yra teisė tik tikėti, 
bet ne teisė pareikšti savo įsiti
kinimus ir atlikti religines prak
tikas. J. Aničo teigimu “visiš
ką sąžinės laisvę sudaro teisė 
kiekvienam piliečiui išugdyti 
materialistinę pasaulėžiūrą, ne
trukdomai ja vadovautis, taip pat 
skleisti ateistines pažiūras”. Tai 
— vienašališka laisvė, nepilna 
laisvė, jei tikintieji neturi teisės 
išsiugdyti savo religinę pasaulė
žiūrą (neturi religinių knygų, 
draudžiama religinis instrukta
žas), negali skleisti religinių pa
žiūrų. Tai nesiderina su tarptau
tine teise, kuri leidžia “nevaržo
mai laikytis savo nuomonės, 
gauti ir skleisti bet kurios rū
šies informaciją ir idėjas nepri
klausomai nuo valstybių sienų, 
žodžiu, raštu arba spaudoje . . .” 
(“Tarpt, paktas”, SNO, 1966. 
XII. 16). Šiuo požiūriu tikintieji 
yra nelygiateisiai, palyginus su 
ateistais.

4. Straipsnyje “Kaip sudaroma 
ir veikia religinė bendruomenė” 
J. Aničas rašo, kad valstybė ne
sikiša į religinės bendruomenės 
religinį gyvenimą ir patiems ti
kintiesiems priklauso teisė ap- 

vienval naujų norėjosi” (J. Šliu
pas, minės apie mano priety
kius prie “Aušros”, “Varpas”, 
1903, Nr. 3 p. 77).

Dar prieš 1863 m. sukilimą 
buvo sumanyta leisti lietuvišką 
laikraštį, bet tada dar nebuvo 
pakankamai jėgų, o, be to, val
džia nedavė leidimo. Dabar in
teligentijos jau buvo daugiau, 
ir 1882 m. J. Basanavičius su 
Zauerveinu pradėjo tartis įkurti 
lietuvių mokslo draugiją, kuri 
leistų laikraštį. Tačiau buvo į- 
steigtas tik laikraštis “Aušra” 
(1883). Jos sumanytojas, pirma
sis redaktorius ir siela buvo dr. 
J. Basanavičius. Bet kadangi jis 
tuo metu gyveno užsienyje, 
daugiausia Bulgarijoje (1884- 
1905), tai laikraštį tvarkė kiti, 
būtent, Mažosios Lietuvos lietu
vis Mikšas, vėliau dr. J. Šliupas, 
o kai šį vokiečių valdžia pri
vertė išvažiuoti į Ameriką, — 
vėl Mikšas. “Aušra” iš pradžių 
buvo spausdinama Ragainėje, o 
paskui Tilžėje, paties Mikšo 
įsteigtoje spaustuvėje (Šapoka, 
Lietuvos Istorija, p. 500).

(Bus daugiau)

Aleksandro Kuršiaus lentą 20 Broad Street, Manhattane, N.Y., atidengia N.Y. miesto 
burmistras A. Beame ir N.Y. Altos pirm. A. Varnas. Dešinėj — Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis. Nuotr. P. Bivainio

EUCHARISTINIO 
KONGRESO ŽINIOS

41-o Eucharistinio Kongreso 
rengėjai praneša, kad ekskursi
jos, vykstančios Philadelphijon 
autobusu, turi iš anksto užsire
gistruoti ir gauti reikiamus do
kumentus. Tuo būdu bus už
tikrinta vieta autobusam pastaty
ti. Tais reikalais rašyti adresu: 
Eucharistic Congress, 222 N. 
17th St., Philadelphia, Pa. 19103. 
Kartu reikia pranešti ir autobu
su atvykstančių keleivių skai
čių, autobuso bendrovės pa
vadinimą ir ekskursijos orga
nizatoriaus pavardę.

Kongresan vykstančių ekskur
sijų ir grupių vadovai turėtų 
užsakyti bilietus į Kongreso ren
ginius visai savo grupei. Kong
reso komitetui pakeitus savo tai
sykles, tai galima padaryti rašant 
adresu: Tickets—Eucharistic 
Congress, Suburban Station 
Bldg., Room 366, Philadelphia, 
Pa. 19103. Didesnei grupei už
sakant bilietus, reikia nusiųsti 
ir penkis dolerius išlaidom pa
dengti.

Atskiri individai ir šeimos ra
ginami rašyti tuo pačiu adresu 
bilietų reikalu, pridedant vieną 
dolerį už išlaidas.

Eucharistinio Kongreso lie
tuvių komitetas ragina visus tuoj 
užsisakyti bilietus į lietuviškas 
mišias katedroj rugpiūčio 7. Iki 
šiol užsakyta apie 500 bilietų 
ir jų vis daugiau prašoma.

Norį dalyvauti Čiurlionio an
samblio koncerte rugpiūčio 6 
vakarą gali bilietus užsisakvti iš 
anksto rašydami adresu: Lithua
nian Tickets, 41st International 
Eucharistic Congress, 222 N. 
17th Street, Philadelphia, Pa. 
19103.

spręsti visus klausimus, lie
čiančius religinių poreikių 
tenkinimą.

Tai tušti žodžiai. Kodėl drau
džiama vaikams dalyvauti pro
cesijose, tarnauti šv. Mišioms, jei 
patys tikintieji — tėvai ir vaikai 
— to nori? Draudžiama, nors 
nėra jokio įsakymo. Kodėl lai
dotuvių metu tikinčiųjų vai
kams, kai jie ateina organizuo
tai, mirus klasės draugui, ar ku
rie iš jų artimam asmeniui, ne
leidžiama būti bažnyčioje, o 
turi būti lauke, dargi lyjant ar 
sningant? Kodėl draudžiama 
mokyti religijas kitiems, kai pa
tys tėvai to nepajėgia? Kodėl ti
kintieji negali įsigyti maldynų, 
katekizmų, rožančių ir t.t., kodėl 
tie dalykai atiminėjami iš juos 
parduodančiųjų? Kodėl tikintie
ji negali turėti pakankamai ku
nigų — varžomas jų paruoši
mas, ribojamas klierikų skai
čius? Tai grubus kišimasis į 
vidaus reikalus, tai trukdymas 
patenkinti religinius poreikius.

(Bus daugiau)

A & J MAINTENANCE
Rug Shampooing Special

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

PHONE 212 661-8212

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

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

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

WEIRS BEACH, N.H.

FESTIVALIS 
PUTNAME

Kaip ir kitose vietovėse, Put- 
namo miestely birželio 27 jubi
liejinio komiteto iniciatyva buvo 
suruoštas Amerikos 200 su
kakčiai paminėti tautybių festi
valis, kuriame dalyvavo ir lietu
viai. Oficialiai prie iškilmių 
prisidėti buvo pakviestas Putna- 
mo seselių vienuolynas, kuris ir 
pasirūpino lietuvių programos 
suorganizavimu. Buvo pakviesta 
Hartfordo tautinių šokių grupė 
“Aitvaras,” kuriam vadovauja K. 
Marijošienė su padėjėjais R. Jur
kevičiūtė ir P. Bernotu. Grupė 
pašoko Vėdarą, Žekelį, Audė
jėlę, Aušrelę ir Gyvatarą. Visi 
dalyviai ir miestelio burmistras 
pasigėrėjo lietuvių pasirodymu, 
kuris iš visų dalyvavusių tauty
bių tikrai buvo geriausias. Fes
tivaly pasirodė prancūzai su dai
nomis, graikų tautinių šokių gru
pė ir amerikiečiai skautai, kurie 
pašoko indėnų šokius.

Lietuviai ta proga buvo su
ruošę tautodailės parodą su gin-^ 
taro papuošalais, įvairių rūšių 
audiniais, medžio drožiniais ir 

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 
mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

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

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

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

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

PAPIGINTOS KELIONĖS 
į ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJ

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

Iš šių miestų išvykstama rugsėjo 3 d. po pietų, grįžtama 
iš Chicagos rugsėjo 6 d. vakare. Grįžimo laiką galima 
pakeisti be pridėtinio mokesčio. Skrendama American, 
United, Northwest 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

Sibiro maldaknygėm įvairiom 
kalbom. Parodėlės eksponatus 
aiškino ir juoda duona inte
resantus vaišino dailiais tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
lietuvaitės, kurios atkreipė dau
gelio dėmesį. Buvo atvykę ame
rikiečių spaudos reporteriai ir 
foto korespondentai. Jų dėka 
festivalis buvo aprašytas apylin
kės laikraščiuose.

Po festivalio atidarymo, ra
šančiam teko pasikalbėti su bur
mistru p. Tetreault, kuris pa
brėžė lietuvių kultūrinį įnašą į 
apylinkės gyvenimą. Jis pami
nėjo Matulaičio poilsio namų į- 
kūrimą, gražiai tvarkomą vie
nuolyno sodybą ir kt. Prašė per
duoti lietuviam linkėjimus, kad 
jie neprarastų savo kultūros ir 
nepamirštų gimtosios kalbos, 
nes visa tai prisideda prie šio 
krašto daugiakultūrinės mozai
kos sudarymo. — M.Š.

— Choras Pirmyn, vadovauja
mas muz. Steponavičiaus, lap
kričio 21 iš Chicagos nuvyks į 
Cleveland, Ohio, ir Dirvos ren
giamam vakare suvaidins ope
retę “Liuksemburgo kunigaikš
tis”.

ĮityĘūį
— Dail. Jurgio Račkaus, Kana

dos lietuvio, paroda Kanados 
ambasados kultūros ir infor
macijos centre Briusely buvo 
atidaryta birželio 5. Paroda lan
koma iki liepos 30.

— Solistės Romos Mastienės 
dainų rečitalis Chicagoj, Jauni
mo Centre, įvyks rugsėjo 26.

— Dail. Antano Rūkštelės su
kaktuvinė dailės darbų paroda 
Chicagoj, Lietuvių tautiniuose 
namuose, spalio 2-10 rengiama 
LŽS-gos Chicagos skyriaus. •

— Dail. Aldonos Variakojienės 
dailės darbų parodą Chicagoj, 
Čiurlionio galerijoj Jaunimo 
Centre, lapkričio 12-21 rengia 
Dzūkų draugija.

— Muz. Alfonsas Gečas jau 
20 metų išdirbo Lietuvių operoj, 
Chicagoj. Jis yra šios operos 
chormeisteris.

— Linas Kojelis, veiklus Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos narys, iš Californijos buvo 
nuvykęs į Kolumbiją ir talkino 
jaunimui organizuoti ir pravesti 
stovyklą Medelline, Kolumbijos 
lietuvių jaunimas tokias stovyk
las numato ruošti ir ateinan
čiais metais, paverčiant jas net 
lituanistinių studijų stovyklo
mis, jei atsiras talkos iš JAV ir 
Kanados. Tokia talka rūpinsis 
PLB valdyba ir PLIS.

— Amerikos R. Katalikų Fe
deracijos sukaktuvinis suvažia
vimas šaukiamas spalio 23-24 
Chicagoj, Brighton Parko lie
tuvių parapijos salėj. Šiame su
važiavime bus minima ir organi
zacijos 70 metų sukaktis.

— VVisconsino lietuvių diena 
šiemet įvyks Kenoshoj rugpiū
čio 1. Programos metu bus prisi
mintos pavergtos tautos ir pami
nėta JAV 200 metų sukaktis.

— Lietuvius sportininkus, da
lyvaujančius XXI olimpiniuose 
žaidimuose Montrealy, sveikina 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos centro valdyba Toronte. Ji 
linki ir tiki, kad ateities olim
piniuose žaidimuose mūsų spor
tininkų krūtines vėl puoš vardas 
Lietuva. Šiemet lietuviai sporti
ninkai dalyvauja iš Australijos, 
Kanados, JAV ir Sovietų Sąjun- • 
gos.

— Mike Baskauskas, buvęs 
Yale krepšinio komandos kapi
tonas, pakviestas grįžti į alma 
mater kaip krepšinio komandos 
trenerio pavaduotojas.

— Janė Žaidytė, Rio de Janei- 
ro lietuvaitė, vis daugiau garsėja 
savo muzikiniu talentu. Jos kon
certai turi vis didesnį pasiseki
mą šio didmiesčio muzikos me
no mėgėjų tarpe.

Argentinos lietuviai šiemet 
mini šiame krašte įsikūrimo 
penkiasdešimtmetį. Šia proga 
bus išleista Argentinos lietuvių 
istorija. Buenos Aires mieste 
sudaryta speciali tam tikslui ko
misija: A. Mičiūdas, Z. Juknevi
čius, L. Sruoga, J. Švenčionis, 
kun. A. Steigvila ir K. Kliauga. 
Numatomas ir platesnio masto 
šios sukakties minėjimas.

— Dail. P. BugailiŠkis, beveik 
metus laiko praleidęs JAV, grįžo 
į savo gyvenvietę Derby mieste, 
Anglijoj. Rugsėjo mėnesį jis pla
nuoja surengti savo gyvenamam 
mieste parodą.

Manyland Boks leidiniais 
domimasi Vokietijoje ir 

Japonijoje

Prieš kelias savaites Vakarų 
Vokietijos Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft leidykla nu
pirko vieną straipsnį iš anksty
vesnio Manyland Books leidinio 
“Essays in Greek Politics”, ku
ris bus išspausdintas' dr. Ute 
Koester knygoje “Perikles und 
seine Zeit.” Gi pereitą savaitę 
leidykla gavo telegramą iš Japo
nijos literatūrinės agentūros 
Tuttle, kurioje pranešama, kad 
jai pavyko parduoti vieną sky
rių iš ' .knygos “The World of 
Miss Universe” populiariam ja
ponų savaitraščiui Joseijishin. 
Tuoj po to leidykla agentūrai 
išsiuntė daugiau savo leidinių, 
jų tarpe ir Daumanto “Fighters 
for Freedom.”



t

6 • DARBININKAS • 1976 iiepos ] 6, nr. 29

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

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

VVINDING RIVER 
CAMPGROAUND

“THE VACATION CAMPGROUND” 
SVVIMMING FISHING CANOEING CANOE RENTAL 

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

(609) 625-3191

BICENTENNIALCAMPING CENTRALLOCATION 
PHILA. TRENTON SHORE POINTS 

OPEN YEAR ROUND VVITH LIMITED FACILITIES

t

Dam-Old Mill Site
CAMPING AREA

Hot Showers — Flush Toilets — VVater 
Ftreplaces — Tables 

Fishing & Svvimming 
Rec. Hali — Private Pond 

Golf, Mountain elimbing Nearby 
Tefephona 207-46R-3341

U3. Hwy. 201 Jackmon Station, Maine

HOUSEKEEPING
ROCKY MOUNT COTTAGES 

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

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

MT. DESERT NARROWS 
CAMPGROUND

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

on Statė Hvvy. 3
NEVVEST CAMPGROUND ON THE ISLAND 

SPACIOUS OPEN & VVOODED SITES 
FULL HOOKUPS AVAILABLE 

RESERVATIONS RECOMMENDED 
(207) 288-4782

SVVIMMING POOL PLAY AREA 350 
SPACIOUS VVOODED CAMPSITES 

ELECTRIC VVATER SEVVER HOOKUPS 
TOILETS SHOVVERS LAUNDRY 

PLANNED RECREATION FISHING 
GROCERIES ON SITE MINI GOLF 

BASKET BALLCOURTS 
WE CATER TO LARGE RALLIES

6 miles North of Manheim on štate 
Hvvy. 72 or 1/4 mile North of Penn.

Turnpike, (Ex i 120) on Štate Hvvy. 72 
Edvvin L. & Greata A. Haideman, 

Ovvners

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

/

HEMLOCK HILL CAMPGROUND
GOSHEN, CT.

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

Wrtfe or caH for information and brochure
P.O. BOX 6, GOSHEN, CT. 06756 

203-567-0920

cBeachLodge
CAPE COD BAY

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

THOUSANDACRES RANCH RESORT 
ADIRONDACK STATĖ PARK NEAR LAKE GEORGE 
INDOOR & OUTDOOR POOL, SAUNA BATH, 
WATER SKIING, HORSEBACK RIDING, RODEO 
EVENTS, GOLF COURSE, GAME ROOM, ALL 
SPORTS. COCKTAIL LOUNGES, BAND, SOCIAL 
& CHILDRENS DIRECTOR. 3 MEALS DAILY. WE 
LOVE FAMILIES CHILDREN DISCOUNTS UNDER 
3 FREE VVRITE FOR BROCHURE: STONY CREEK, 

NEW YORK 12878 TELE: 518 696-2444

PLEASANT ACRES FARM 
CAMP GROUNDS

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

PHONE (201) 875-4166
PLANNEDRECREATION LIVE ENTERTAINMENT 

MASS ON CAMP GROUNDS

COMPLETELY INFORMAL 
FUN FOR THE WHOLE FAMILY

ANTONIO’S
Beat Inflation! Full Week Rates 3 
meais 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 chlldren, perfect for 
Moms and Dads. Filtered pool, lawn sports. New 
Tennis Court Live entertainment, eves of fun. 
Low children’s rate. "Out of the world italian 
Amer. meais”. VVrite or phone today for Brochure 
& reservations; Antonio’s Elka Park, N.Y. 12427.

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

■ £

-U

, Cottages by day or week. Clambakes 
Travel Agency Groups Accommo-

Rooms, Efficiencies,
Outings, Bus and 
dated. VVrite: Box 510C, Manomet Point, Mass. 02345

(617) 224-2800

SUNNYBROOK
Fun .. .Frolic .. .Relax

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

CATSKILL 4, N.Y. 12414

GREEN CREEK CAMPGROUND 
“C’est Si Bon” 6 miles from Wildwood From 
Garden Statė Parkway turn VVest on Exit 4-A 
(Rlo Grande) on SLHwy. 47. 3 miles to camp- 
ground at Bayshore Drive & St. Hwy. 47. 330 
S lies with VVater & Electrlc Laundry Large Swim- < 
mlng Pool, Well-equlpped Rec. Hali Children’s 
Playgrounds Group Activities P. O. BOX 196

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

THE JOLLY HOUSE 
LEEDS, N.Y. 12451 

ITALIAN AMERICAN CUISINE 
SPECIAL JUNE VVEEKEND 

JUNE 27 — JULY 3
25% DISCOUNT FIRST CHILD FREE 

ALL NEW INTIMATE CASINO
NEW MOTELS NEW TENNIS COURT

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

PLANNED ACTIVITIES ORCH & 
MASOUERADE & BARBEOUE 

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

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

FOR A BETTER VACATION
ANGELONI

Hl PEAK MOUNTAIN LODGE
HAINES FALLS, N.Y. 12436

THE HOUSE 6F FINE FOOD LUXURIOUS AC- 
COMMODATIONS NEW MOTEL SWIMMING POOL 
ALL SPORTS ON PREM. HORSES & GOLF 
AROUND THE CORNER FREE BKLT. VVRITE OR 

CALL (518) 589-5221 FAMILY RESORT 
EVENING ACTIVITIES

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

HIDDEN ACRES 
CAMPING GROUNDS

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

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

35 MILES VVEST OF PHILADELPHIA

VVhat a pieasant 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 

approximately 2 mHes to signs.
Doc Hsrvey at Ae Stoinway h the upper Lounge startine ot S o*cMl

VVhat a view! VVhat footfl VVhat prices!
For reservations 1-617-758-3738

Wildwood-by-the-Sea

SANDY SHORES 
MOTEL

perweek, 
meais 

included HOTEL ROOSEVELT 
& 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

(Ėst. 1959)

GEORGE MITCHELl
CAMP ADMINISTRATIOKi

1IM O'BRIEN
CAMP DIRECTOR

OM CRYSTAL LAKE — ELLINGTON, CONN.

CAMP GLEN HAVEN (DAY CAMP)
(for boys ond girls)

SERVING
MANCHESTER — SO. WINDSQR — VERNON — 
SOMERS — TOLLAND — ELLINGTON — ROCKVILLE 
HARTFORD-EAST WINDSOR-BOLTON-WINDSOR LOCKS

GREEN ACRES
MARY ZAHER, PROPRIETOR. LEEDS 2, N.Y. 
518 943-9828 OR 6853 FAMILY RESORT 100% 
AIR COND. DELUXE MOTEL & GUEST COTTAGES 
POOL NEW 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 JULY4 

SPECIAL $18-$23 A DAY

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

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

PERSON

Manor and Motei
In the VVhite Mountains 
A Complete Resort 
A t Reasonable Prices 

Color Brochure
Telis lt All

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

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

Hmv’c
ailAB * mI

TURKEY FARM
RESTAURANT

SAUNDEROSA PARK

THE SNOWBROOK 
A Gracious Vermont Inn 
Tennis • S vvimming* Riding 

In the Green Mountains 
Chalets with their own private 
clay courts. Also available 
Championship Golf Course 3 
miles. 3-5*/2 day Tennis 
Vacations.
Box T, WestDover,VT. 05396 

802-464-5154
Linda & Mickey W ar burto n

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

VVICOPEE ESTATES
Tompkins Corners Putnam Valley 

FILTERED SVVIMMING 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 PEEKSKILL HOLLOVV 
ROAD TURN RIGHT THEN LEFT TO WICOPEE 
RD. THEN RIGHT. (201) TE 3-1036 OR 914 LA8-5044

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

518 989-6739 HOME AVVAY 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

RD.

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

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

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

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

BAVARIAN MANOR
A BIT OF BAVARIA IN THE CATSKILLS 

THE FRIENDLY RESORT 
FAMILIES COUPLES & SINGLES 
GERMAN AMERICAN CUISINE 

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

"ALPINE BEERGARDEN.”
3 DELICIOUS MEALS GROUPS AND OUTINGS 

VVELCOME

FREE COLOR BROCHURE FREE RATES & 
SAMPLE MENU

DIAL 518 622-3261 BILL & JOHANNA BAUER—
HOSTS

PAULING 3, N.Y., ZIP. 12470

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.

MORNING CHEER CAMPS
BOX BNORTH EASTMD. 21901 (NEAR ELKTON)

Camp Sandy Cove for Girls 7-14 Camp Sandy Hil 
for Boys 7-14 Hilltop Ranch for Teens 14-19 
Activities at each of the 3 separate facilities of 
over 100 aeres each include: swimming pool, 
archery, baseball, waterfront, bicycles, tennis, 

J lorses, erafts ovemight trip. Christian camping
at its be?t. For information call (301) 287-5433

KITCHEN CABINETS
Stripped & Refinished, Formica Counter Tops 

Available. Also Appliances Available. CaH 
COLONY CABINETS

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

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

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

JI

TiMWwl6 LA*
CAMPING RESORT
Modern Restroom & Shower Buildlng with 
Ceramic-Tiled Showers Secluded, Ouiet Adult 

Lounge Area Spacious VVooded Sites 50’x50’ 
Planned VVilderness Canoe Trips Saturday 
Children’s Hayrlde Canoe and Paddle Boat 
Rentals Swimming Fishing Planned Recreation on 
VVeekends Horseback Rid ing (f ive minutes away) 

Things to See Places to Go Atlantic City Smithville 
Forgotten Towns of the Nearby Pine Barrens 

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

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

N.J. (201) 774-9596

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. 13740 CO FFEE POT ALVVAYS HOT

HOTEL POVVHATAN
208 Third Avenue 

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

& Bathing 
BreakfastServed Reasonable Rates

CARDINAL RANCH MOTB.
RTE. #11 Exit 15 RKHKT0I, U. ONT 

Gateway to Lake* Reglon and 
White Mountains 

OPEN YEAR ROUND—AU FAOUTIK 
53 UNITS—REASONABLE RATES 

DINING NEARBY—SHOPMNG MALI 
TEL. 1-603-332-1902

OCEAN GROVE, NEW JERSEY 
A Family Seaside Resort of Christian 

Influence
A Nationai Historical Site

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

OCEAN GROVECAMP MEETING ASSOCIATION
OCEAN GROVE, NEW JERSEY 07756

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

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

TORINO FINE FOODS 
Catering All Occaslons. Large or 

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

516 735-4866Located Betvveen Mercersburg and 
McConnelisburg, Pa. Turn off St. Hvvy. 

16 at St. Hvvy. 456 South 
The Ultimate in Camping, Swimming 

Miniature Golf
SURROUNDED BY HUNDREDS OF ACRES OF UN- 
SPOILED NATŲ RE, 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 
DIRECTYOUTOLOCALPOINTSOFINTEREST.

(717) 328-2216—PARK 
(717) 328-3183 —HOME

AEGEAN ISLES 
RESTAURANT & CATERERS 

OPEN 7 DAYS A VVEEK
FOR VVEDDINGS, SHOVVERS, COMMUNION 

AND CONFIRMATION
781 E. 31st STREET, BROOKLYN

TELE: 434-7496

BREAKFASTS 
SANDV/ICHES 

DINNERS
The Largest Restaurant 

in the Lakęs Region

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

Summer Only
Recommended by Russ Hart 

& Mobile Travel Guldė
Restaurant Liquor License — 

Air Conditioned 
Children’s Menu

Junc+ions of Routes 3 & 104 
Meredith, NH 03253

Wild Turkey Roost, Lounge 
Sandwichcs Served In Lounge

CAMP PERIODS: 
JUNE 28-JULY 9 
JULY 12-JULY 23 

JULY 26-AUGUST 6 
AUGUST 9-AUGUST 20

YOURS FOR BffTTER CAAfPJNG

FOR INFORMATION AND BROCHURE CALL EAST HARTFORD1—
SECY—203 568-6779 OR VVRITE P.O. BOX 13, MANCHESTER, CONN.

INDIANMEJUD RESORT
Gateicay to tht Cap« • Family Camptng Only

3 Day Minimam on Advanct Rttarvaltont
P.0. Bor 511 • Plymouth, MA 02360 e (617) 888-3688

180 Woode<1 Sites e Modern Comfort Station 
Laundries • Playground • Groceries • Gift Shop 

Swimming • Fiahing • Paddle Boats

Location: I2 milas South of Plymouth on St. Hvvy, 3A, Just 4 milas 
North of Copa Cod Canal — a 45 mintrtas driva. from Boston.

VVrite: Saunderosa Park 
RFD 3, Mercerburg, PA 17236

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW 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

7

✓

K.VECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — >
— GAUSI PARODŲ SALĖ

SHADOW BROOK KOA
Tunkhannock, Pennsylvania

Ph.: (717) 836-2151
VVATER ELECTRIC & SEWER 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 HVVY 6 TAKE ROAD DIRECTLY BEHIND 

STATĖ POLICE BARRACKS.

MOUNTAIN TOP INN
- 4 Days, 3 nltes Gala 4th July. A few reservations 

left Reserve now. A complete Budget Resort for 
the Family. Ital.-Amer. Home Cooking. Horses & 
beautifultrailsplusfishingonthegrounds. Private 
baths. Lounge. Large swimming pool. Orchestra, 
dancing bocci, tennis & all sports & games. 
Send for Brochure C
RD. NO3, CATSKILL, NY 12414 518, 943-4760

Royal Megansett Nursing & 
Retirement Home 

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

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

FOR INFORMATION OR COLOR POSTCARD CALL 
617 563-5913 OR VVRITE RO8ERT VVARNER 

ADMINISTRATOR 209 COUNTY RD., 
NO. FALMOUTH MASS 02556

A.G. GUADAGNO 
Carpentry & Home Improvements 

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

KYMERS CAMPGROUND 
AND GAME FARM

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

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

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

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

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

PAINTING ASSEMBLING 
PACKAGING

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

VVill handle 
votume runs 
High speed 
paints anything all conf igurations. 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.



1976 liepos 16, nr. 29 • DARBININKAS • 7

PRANĄ NARVYDĄ PRISIMINUS
(1883.VII.14-1976.V.24)

Gegužės 24 mirė Pranas Nar
vydas, priartėjęs prie 93 metų 
sukakties, Brooklyne pragyve
nęs apie 70 metų, pasižymėjęs 
savo visuomenine veikla, lietu
višku dosnumu, rėmęs lietu
viškas organizacijas, aplink save 
skleidęs bičiulystę ir šviesą.

Velionis buvo gimęs 1883 lie
pos 14 Trumpaičių kaime, Jo
niškio valsčiuj, Šaulių apskrity. 
Pagal to laiko sąlygas, skaityti iš
moko prie motinos ratelio, rašy
ti išmokė kaimo daraktorius. Di
desnį išsilavinimą gavo Žagarės 
dviklasėj mokykloj.

Pas tetėną netikėtai po balkiu 
rado lietuvišką kalendorių ir 
vieną Aušros numerį. Tai paža
dino jo tautinį susipratimą. Vė
liau iš kaimyno gavo pasiskai
tyti Simano Daukanto Lietuvos 
istoriją. Ši istorija ir kiti raštai 
nulėmė jo tautinį susipratimą.

Būdamas pusbernis, mėgo 
rinkti tautosaką. Užrašydavo 
mįsles, patarles, pasakas. Rink
davo ir dirvoj rastas monetas- 
pinigėlius. Tautosaką ir surink
tus pinigėlius siųsdavo dr. Jo
nui Basanavičiui į Bulgariją. Ke- 
lioliką jo užrašytų pasakų tilpo 
Basanavičiaus išleistose “Lietu
viškose pasakose”. Pasakų rin
kiniai buvo išleisti Amerikoj.

Susitaupęs kiek pinigų, 1907 
atvyko į Ameriką ir sustojo New 
Yorke. Greitai susipažino su 
Vienybės Lietuvninkų redakto
riumi J.O. Sirvydu ir pradėjo 
bendradarbiauti periodinėj 
spaudoj. Daugiausia rašė Vieny
bei Lietuvininkų, Lietuvai, 
Tėvynei, Dirvai ir kitiem laik
raščiam. Parašė apysaką “Miš
kas vis smarkiau dega”. Iš rusų 
kalbos išvertė “Kaip Rusijos kai
miečiai kovojo už savo žemę 
ir laisvę.”

Įsijungė į organizacijų veiki
mą ir buvo pastoviu kores
pondentu, aktyviu veikėju, daly
vavo Miko Petrauko opere
tėse, scenos mėgėjų chore, Si- 
.mano Daukanto dramos drau
gijoj ir k. Prisidėjo prie statomų 
vaidinimų: Kaminkrėtys, Birutė, 
Šienapiūtė, Velnias išradėjas, 
Degtindaris, Živilė, Pabaig
tuvės, Kauno pilies išgriovimas. 
Eglė Žalčių Karalienė ir k.

Visoje Prano Narvydo veikloj 
yra ryškus bruožas — darbu ir 
auka remti tuos lietuviškus dar
bus, kurie buvo reikalingi tos 

paramos. Kai 1913 į Ameriką 
atvyko dr. Jonas Basanavičius ir 
durnos atstovas Martynas Yčas 
rinkti aukų, Pranas Narvydas la
bai daug jiem padėjo.

1920 jis buvo Lietuvos Finan
sinės Misijos Amerikoj bendra-

Pranas Narvydas

Jis buvo numizmatikos mėgė
jas. Kur tik rado, vis rinko se
nus pinigus. 480 vienetų pinigų 
rinkinį jis padovanojo Vytauto 
Didžiojo Kultūros muziejaus 
istoriniam skyriui.

Velionis buvo vedęs Oną Nor
vaišaitę, su kuria išaugino du 
sūnus — Vytautą ir Algirdą. 
Jis buvo gilaus proto ir labai 
jautrios širdies žmogus, turėjo 
švelnų būdą.’Be jokio išdidumo 
ir nepaprastu uolumu stengėsi 
kitiem padėti ir pasitarnauti Lie
tuvai.

Antanas Jurgėlą

BALTIMORE, MD

A.A. D. KLINGA

Domininkas Klinga

Danguolės Juodikaitytės, Vil
niaus operos solistės, kon
certas bus liepos 31, šeštadienį, 
7:30 v.v. Tarptautinio Instituto 
patalpose.

darbis ir atsikuriančiai Lietuvai 
organizavo aukas, pats paauko
jęs tam reikalui 1000 dol. Kai 
aukas rinko Lietuvos Šaulių Są
junga, jis vėl talkino. Už nuopel
nus buvo apdovanotas Šaulių 
žvaigžde.

Lietuvos Universiteto studen
tų tautinė korporacija Ne o Lith
uania statėsi rūmus Kaune. Jų 
atstovai į Ameriką atvyko rink
ti aukų. Pranas Narvydas ir jiem 
padėjo. Neo-Lithuania, reikš
dama savo dėkingumą už su
teiktą paramą, jį išrinko savo 
mecenatu.

Daug širdies ir artimo meilės 
savo tautiečiam Pranas Narvy
das parodė, kai po II pasauli
nio karo atsirado lietuvių tremti
nių Vokietijoj. Jis ne tik aktyviai 
rėmė Altos, Balfo darbus, bet 
ir pats su kitais veikėjais rinko 
aukas. Savo rankomis supakavo 
ir išsiuntė apie 800 siuntinėlių 
tremtiniam į Vokietiją. Kai pra
sidėjo emigracija, Pranas Nar
vydas sudarė galimumus atvykti 
apie 30 asmenų. Artimui gelbėti 
jis nesigailėjo nei laiko, nei jė
gų nei lėšų.

1969 jis išleido knygą “Gim
tinės takais”, su brolio Jono pa
galba išleido eilėraščių rinkinį. 
Rankraščiuose paliko prisimini
mų pluoštą. Prisiminimai liečia 
gyvenimą Brooklyne dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą.

Dvylika paskutinių metų jis 
gyveno iŠ kuklios pensijos. 1974 
sutaupė 200 dol. ir juos paau
kojo Lietuvių Fondui.

Priklausė Altai, Balfui, Da
riaus Girėno postui, S.L.A., Ne
priklausomybės Fondui, Lietu
vių Bendruomenei, Tautinei Są
jungai, tos S-gos New Yorko pir
majam skyriui ir buvo to sky
riaus garbės pirmininku.

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bazilikoj, Washingtone, liepos 4 
koncelebruotose mišiose, kurių 
celebrantas buvo vysk. Kazimie
ras Salatka iš Marąuette, Wis- 
consin, gausi minia dalyvavo 
pamaldose. Įvairių tautų kunigai 
koncelebravo. Jų tarpe ir trys 
lietuviai: Tomas Žiūraitis,
Volungevičius ir Antanas Dran
ginis. Po mišių lietuviai susirin
ko Šiluvos koplyčioj, kur sugie
dojo Marijos litaniją ir giesmę 
Marija, Marija. Pamaldos bai
gėsi su vyskupo Salatkos pa
laiminimu.

Du svečiai iš lietuviškos kole
gijos Romoj, prel. K. Dobrovols
kis ir prel. A. Jonušas, lankėsi

Gegužės 30 St. Petersburge, 
Fla., mirė Domininkas Klinga, 
ilgai gyvenęs Brooklyne. Į Flori
dą jis išvyko prieš trejetą metų. 
Buvo apie 83 metų amžiaus. 
Paskutiniu laiku sirgo, buvo net 
abi kojos amputuotos.

Kilęs buvo iš Vabalninko apy
linkių, į Ameriką atvyko prieš I- 
jį pasaulinį karą, dalyvavo karę 
ir buvo pirmojo pasaulinio karo 
veteranas. Po karo plačiai reiš
kėsi lietuviškoj veikloj, uoliai 
dirbo SLA, dirbo Vienybės re
dakcijoj, buvo prisiekęs teismo 
vertėjas ir daug pagelbėdavo lie
tuviam, išversdamas jų doku
mentus, tvarkydamas įvairias 
bylas, pensijų reikalus. Taip bu-

Mielam bičiuliui

ANDRIUI LAPEI

mirus, jo dukrai Nelei Lapytei reiškiame gilią užuojautą

z Stepas ir Nijolė Zobarskai

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiem dalyvavusiem mano brangaus 

tėvelio

PROVIZORIAUS TOMO JURGIO 
KAŠIUBOS

šermenyse ir laidotuvėse, atsiuntusiem gėles ir pareiš- 
kusiem man užuojautą didžiojo liūdesio valandoj.

Ypatingą padėką reiškiu poniai Teklei Paknienei, kuri 
visą laiką su manimi buvo ir visokeriopais būdais man 
padėjo.

Dėkoju kun. A. Račkauskui už maldas ir tartą žodį 
šermeninėj, aktoriui Vitaliui Žukauskui už pasakytą kalbą 
atsisveikinimo vakare.

Dėkoju Apreiškimo parapijos klebonui kun. Pranui Rau
galui, kun. A. Račkauskui, kun. St. Railai už įspūdingai 
atlaikytas koncelebracines mišias; kun. St. Railai, lydėju
siam į kapines, ir laidotuvių direktoriui Juozui Garšvai už 
gražiai pravestas laidotuves.

Liūdinti duktė
Liucija Kašiubaitė-Čėsnienė

Baltimorėj.
Amerikos Legijonierių organi

zacijos seime Ocean City, Mary- 
land, liepos 13-17 dalyvauja Lie
tuvių Posto 154 legijonieriai ir 
jų padėjėjos: Jonas Stefura, Vac
lovas Laukaitis, Vitas Siaurusai- 
tis, Algirdas Bucevičius, Jonas 
Mazz ir Įriti.

BasebalI Night, kurią kiekvie
nais metais globoja Šv. Vardo 
Draugija, šiais metais bus liepos 
23. Visi raginami įsigyti bilietus 
prieš liepos 14 iš Algirdo Ve- 
liuono, Bill Weber ir Ričardo 
Dixon. Iš pelno bus skiriamos 
stipendijos jaunuoliam, siekian- 
tiem aukštesnių mokslų. Parem
kime Draugijos kilnų darbą da
lyvaudami jų globojamoj Base- 
ball Night.

Marė Kačanauskienė, veikli 
Šv. Alfonso suaugusiųjų klubo 
narė, šiuo metu išvyko į Hawaii 
aplankyti savo sūnų Karolį, kuris 
yra Marine Corps pulkininkas. 
Karolis, baigęs Mt. St. Mary’s 
kolegiją, prieš 20 metų, įstojo į 
USMC. Jis mėgsta kariuomenės 
gyvenimą, ir motina didžiuojasi 
savo sūnaus nuveiktais darbais.

Jonas Obelinis

SIMO KUDIRKOS FONDAS 
UŽDARYTAS

Š. m. gegužės 24 krašto val
dyba uždarė Simo Kudirkos 
Fondo sąskaitą Liberty Federal 
Savings and Loan Ass. Phila
delphijoj ir persiuntė ten laiky
tus pinigus Kudirkų šeimai. Viso 
per tą fondą perėjo 17,852.84 
dol., dalimis išmokėti Simui Ku
dirkai ar panaudoti jo kelionių 
išlaidom padengti. Į šią sumą 
neįeina pinigai, kurie LB įsteig
to fondo vardu buvo renkami ir 
kai kuriose vietovėse tiesio
giniai perduoti Simui Kudirkai 
jam ten lankantis.

vo ir teisinis patarėjas. Savo į- 
staigą turėjo Union Avė., Wil- 
liamsburge. Ten metų pradžioj 
turėjo nemaža publikos, nes už
pildydavo mokesčių blankus. 
Likvidavęs šią įstaiga, buvo per
sikėlęs į Vito Gerulaičio kelio
nių biurą, į gretimą kambarį, 
bet čia savo veiklos plačiau ne- 
beišvystė. Pasiligojęs išvyko gy
dytis į Floridą. Išjos buvo grįžęs, 
paskui ir vėl iškeliavo, kur ir 
mirė.

Lietuvių diena Lakevvood, Pa.

62-troji lietuvių diena bus 
rugpiūčio 15 Lakevvood Parke, 

„ Barnesville, Pa.
Švenčiant Amerikos 200 metų 

sukaktį, šiemet lietuvių diena 
bus pati iškiliausia.

Šoks Baltimorės tautinių šo
kių grupė Malūnas i ir dainuos 
Nevv Yorko vyrų grupė. Kalbės 
Algis Zaparackas iš Detroito, 
Mich., kuris dabar kandidatuoja 
į JAV kongresą. Bus lietuvių 
liaudies meno paroda.

Lietuvių dienos šokiai bus 
rugpiūčio 14 Lakevvood puotų 
salėj. Gros kanadiečių orkestras 
— Eadie Guca ir jo kanadie
čiai.

62-tą lietuvių dieną rengia: 
pirm. kun. Juozas Neverauskas 
iš Shenandoah, Pa., vicepirm. 
Bernice Mikatavage, Miners- 
ville, Pa., John Koons — She
nandoah, Pa. sekretorė — Anna 
Klizas Vargo, St. Clair, Pa., ižd. 
kun. Algimantas Bartkus, S t. 
Clair, Pa., informacijai — Sara 
Beckett, Pottsville, Pa., Mary 
Koons, Shenandoah, Pa., 
Anna Klizas Wargo, St. Clair, 
Pa.

Lietuvių diena pranciškonų 
sodyboje buvo liepos 4. Iš Bos
tono vyko net specialus autobu
sas. Tą savaitę taip pat stovyk
lavo Bostono ir Brocktono 
šauliai. Jie į mišias atėjo uni
formuoti ir su vėliavomis. Per 
mišias giedojo Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos choras, ve
damas kompozitoriaus Juliaus

APIE BALTIJOS 
KRAŠTUS

Rochesterio, N.Y. dienraštis
— The Times-Union birželio 30 
įsidėjo Thomas Kent platų 
straipsnį apie Baltijos valsty
bes, kad Amerika nepripažįsta jų 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą. Thomas Kent rašo iš Le
ningrado, kad jau esą praėję 36 
metai, kaip Stalinas okupavo 
Baltijos kraštus, o Amerika ne
pripažįsta jų įjungimo. Lenin
grade esąs Amerikos konsulas, 
kuris dažnai važinėjąs į Balti
jos kraštus padėti Amerikos pi
liečiam, kai ten susidaro ne
sklandumų su vietine valdžia. 
Lankosi ir Amerikos menininkai 
ar jų vienetai, pav. orkestrai, 
baletas. Joffrey baletas buvo Ry
goj ir Vilniuj. Bet pačiam Ame
rikos ambasadoriui esą už
drausta lankytis tuose kraštuose. 
Visoj Rusijoj vyksta kilnojama 
paroda apie JAV technologi
ją. Rertgia ją Amerikos Informa
cijos Agentūra. Tos parodos ne
bus Baltijos kraštuose. Straips
nio gale prisimenama Helsin
kio konferencija, sienų neliečia
mumas ir pabrėžiama, kad kon
ferencija nepakeitė Baltijos 
valstybių padėties. Prie straips
nio įdėtas ir žemėlapis. (Straips
nį redakcijai atsiuntė A.K.)

Gaidelio. Per pamokslą paminė
ta Amerikos nepriklausomybės 
šventė. Antrą valandą buvo spe
cialiai minima Amerikos 200 
metų nepriklausomybė. Skam
bėjo varpas kalbėjo Tėv. Leo
nardas Andriekus, Brocktono 
choras sugiedojo Amerikos 
himną.

Bostono tautinių šokių sambū
ris, vedamas Onos Ivaškienės, 
pašoko keletą tautinių šokių. 
Apie 4 vai. buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Vakare 8 v. 
salėj įvyko Brocktono choro 
koncertas. Iš toliau atvykę žmo
nės jau buvo išvažiavę. Pasili
ko tik stovyklautojai.

Diena buvo labai graži, tai 
visi turėjo progos su bičiuliais 
pasikalbėti.

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujamą radijo valandėlė 
mini 42 metų veiklos sukaktį. 
Sukaktuvinis piknikas bus rug
piūčio 8 Romuvos parke Brock
tone. Programoj bus Bostono 
tautinių' šokių sambūris, vado
vaujamas Onos Ivaškienės, suo
mių tautinių šokių šokėjai, bus 
renkama iškilioji lietuvaitė, bus 
įvairių laimėjimų. Kaip žinome, 
Minkų radijo programa girdima 
kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 
1:30 v. popiet iš WLYN 1360 
kil. stoties.

Putnamo seselių sodyboj lie
tuvių diena bus liepos 25. Pro
gramą atliks mergaičių stovykla.

The Christian Science Moni- 
tor paskelbė Sovietų tikinčiųjų 
prašymą Sovietų aukščiausiai 
tarybai. Prašymą persispausdino 
The Pilot, vyskupijos laikraštis. 
Apie šį prašymą jau buvo rašy
ta lietuvių spaudoj.

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

................................ " '................................        ' ' I

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

8 D. LIETUVOJ

Rugpiūčio 8
Rugsėjo 5

$1,180 Rugsėjo 19
j $1,036

į kainą įsiskaito:

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 INTERNATIONALTRAVELSERVICE
2129 Knapp Street 

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

ATOSTOGOS EASTPORT, MAINE

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

NEPASIKARTOJANTI PROGA
Pranešame, kad jau kitą mėnesį bus atspausdinta 

ilgai laukta, moksliškai dokumentuota prof. Martyno 
Brako redaguojama knyga “MAŽOJI LIETUVA”, III tomas, 

Tą knygą dar galima su 50% nuolaida iš anksto užsisa
kyti neatidėliojant pasiunčiant 10 dol. čekį:

Lithuanian Research Institute, Ine.
29 VVest 57th Street 
New York, N.Y. 10019 
Laikas labai ribotas — paskubėkite! 

paskubėkite!

-......... — ■ ■ ■■............................   ' I ■ ■■

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 Nevv Yorko apylinkės: Vyt. Beleckas (212 382-6440), 
Jul. Čepukienė, Birutė Labutienė, kun. A. Račkauskas, 
Petr. Šlapelis ir Henr. Zitikas. Iš Nevv Jersey apylinkės: 
Jonas Zubavičius (201 381-3198), Marytė Balčiūnienė, Vlnc. 
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



8 • DARBININKAS • 1976 liepos 16, nr. 29

DARBININKAS
NEWi r

! I

"YORKEJ

^'"'1

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
liepos 12 išvyko atostogų. Į dar
bą grįžta rugpiūčio 2.

N.Y. Lietuvių Gydytojų drau
gija pasiuntė auką Algiui Zapa- 
rackui, kuris kandidatuoja į 
kongresą. Algis Zaparackas laiš
kais kreipėsi į daugelį lietuvių, 
prašydamas paramos šiuose rin
kimuose rudenį. Iš Ne\v Yorko 
daug kas jam pasiuntė aukų. 
Aukas galima siųsti adresu: Za
parackas For Congress Commit- 
tee, 4120 Yorba Linda Dr., Roy- 
al Oak, MI. 48072. Aukos nura
šomos nuo mokesčių.

Danguolės Juodikaitytės, Vil
niaus operos koloratūrinio sop
rano koncertas Manhattane bus 
rugpiūčio 8, salėj priešais Car- 
negie Hali.

Kennebunkporte pranciškonų 
sodyboje prasidėjo vasaros sezo
nas šaulių kultūrine savaite ir 
bendra lietuvių diena, į kurią 
buvo suvykę daug lietuvių iš 
Bostono ir kitų vietų. Pirmoji sa
vaitė buvo labai graži, puikus 
oras, puikios maudymosi gali
mybės. Vasarotojų buvo pilna.

LŠST jubiliejinė kultūrinė 
savaitė buvo liepos 3-10 pran
ciškonų vienuolyno sodyboje 
Kennebunkporte, Maine. Re
gistruotų šaulių buvo 62. Jie 
buvo suvažiavę iš įvairių Ame
rikos ir Kanados vietovių. Iš 
New Yorko buvo 5 šauliai — 
V. Butkys, K. Bačauskas, J. Tuti
nas, A. Pumputis ir P. Sanda- 
navičius. Savaitė prasidėjo lie
pos 3 susipažinimo vakaru. Pas
kui savaitės metu buvo iškilmin
gos pamaldos už žuvusius, iš
tremtus į Sibirą, buvo Stašaičio 
paskaita apie atominį karą, J. 
Šova pristatė V. Alanto knygą 
apie Romą Kalantą, K. Čėsna iš 
Worcesterio kalbėjo apie šaulius 
ir kokie jie turėtų būti, Tėv. L. 
Andriekus prisiminė Lietuvos 
bažnytinės provincijos 50 metij 
sukaktį, dr. Dovydaitis kalbėjo 
apie alkoholio veikimą į žmo
gaus kūną. Taip pat buvo įvai
rios sportinės varžybos, šaudy
mas, vėžių vakaras ir t.t.

Andrius Lapė mirė birželio 19 
savo namuose Stony Brook, L.I. 
Buvo gimęs 1888 gruodžio 30 
Kleboniškių kaime, Trakų ap
skrity. Jo žmona Pranė mirė 
prieš keletą metų. Liko dukra 
Nelė Lapytė, kuri gyvena New 
Yorke.

Grįždami į Romą, praeitą sa
vaitę trumpam buvo sustoję 
pranciškonų vienuolyne Brook
lyne prel. A. Jonušas ir prel. K. 
Dobrovolskis. Į Romą jie iš
skrido savaitės pradžioj.

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ

Gub. Ella Grasso

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

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

Redakcija ....... (212) 827-1352
Aclministr........(212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ....... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Apreiškimo parapijos pikni
kas bus rugpiūčio 1 Platt- 
deutsche parke. Kalbės Simas 
Kudirka ir assemblyman 
Frederick Schmidt. Tautinius 
šokius šoka N.Y. tautinių šokių 
ansamblis Tryptinis, vad. J. Ma
tulaitienės. *

Pagerbė tris kunigus. Liepos 3 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
buvo iškilmingos mišios už a.a. 
Juozą Montvilą, nuskendusį Ti
taniko laive 1912, už kun. An
taną Steponaitį ir už kun. An
taną Šmulkštį.

Dail. Aleksandra Vitkauskai- 
tė-Merker liepos 11 surengė sa
vo tapybos ir skulptūros parodą 
William Paterson kolegijoj, 
Wayne, N.J. Paroda buvo Ben 
Shan salės rytinėj galerijoj. Pa
roda buvo ryšium su Amerikos 
nepriklausomybės minėjimu. Tą 
dieną kolegijoj vyko įvairių tau
tų festivalis su tautiniais šo
kiais, tautiniais valgiais.

Milda Kvedarienė, tautinių 
juostų audėja, dalyvavo VVilliam 
Paterson kolegijos surengtame 
Bicentennial minėjime Wayne, 
N.J. Ji buvo išstačiusi gintarų 
kolekciją, daug lietuviškų juostų 
ir demonstravo patį audimą.

Į lietuvių dieną Lakevvood 
Park, Pa., autobusas išvyksta 
rugpiūčio 15, sekmadienį, ryte' 
nuo Shalins laidojimo įstaigos 
VVoodhavene, N.Y., ir grįžta 
ta pačią dieną vakare. Lietuvių 
dienoj meninę programą atliks 
dainos vienetas Vytis iš New 
Yorko, Pagrindiniu kalbėtoju 
bus kandidatas į Amerikos kong
resą Algis Zaparackas iš Detroi
to. Registruotis pas M. Šalins- 
kienę, E. Andriušienę, E. Kezie- 
nę ir Alice’s gėlių krautuvėj. 
Kaina už autobusą, visus įėji
mo mokesčius ir alutį — 13 dol.

Dariaus ir Girėno minėjimas 
bus liepos 17, šeštadienį, 3 v. 
popiet prie jų paminklo Union 
Avė., Brooklyne. Invokaciją su
kalbės kun. J. Čekavičius. Bus 
pora kalbėtojų.

Manyland Books leidyklai rei
kalingas aktyvus partneris. Dėl 
sąlygų kreiptis į Stepą Zobarską 
tel. 441-6768.

Alkos muziejaus direktorių ta
rybos posėdis bus liepos 18, 
sekmadienį, 2 v. popiet Put
niame, seselių-vienuolyno patal
pose. Inž. Vytautas Izbickas pa
darys pranešimą apie Alkos pa
talpų praplėtimą, J. Kapočius 
kalbės apie lėšų telkimą. Di- 
rektoriato pirmininku yra dr. A. 
Stankaitis.

Juodvarniai, Pauliaus Jurkaus 
pasaka — poema, bus atspausta 
dar šį liepos mėnesį, kai spaus
tuvė pradės savo darbą po 
atostogų.

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

1 modernus ir patogus kelionei 
autobusas. Prašome užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku 
atvykti.

S. Kudirkos šaulių kuopa Nevv 
Yorke rudenį rengiasi paminėti 
savo veiklos 5 metų sukaktį. 
Ta proga rugsėjo 25 Kultūros Ži
dinyje numatoma surengti vaka
rą su kultūrine programa.

Alfonsas M. Kulis, anksčiau 
gyvenęs 158 Nassau Avė. 
Greenpointe, paskutiniu laiku 
gyvenęs Clearvvąter, Floridoje, 
mirė liepos 6 Veteranų ligoni
nėje Bay Pines, Fla. Buvo 86 
metų amžiaus. Nuliūdime liko 
žmona Josephine, dukra Mild- 
red De Shaw, Clearvvater, Fla., 
marti Ruth Kulis iš Alemeda, 
Calif., 6 anūkai ir trys proanū- 
kai. Buvo pašarvotas Moss laido
tuvių namuose Clearvvater, pa
laidotas liepos 9 iš Šv. Cecili
jos bažnyčios Sylvan Abbey Me- 
morial Parke. Jis buvo ilgus 
metus Maspetho lietuvių klubo 
narys.

J.C. Kevett, iš Irvington, N.J., 
Darbininko redakcijai parašė 
laišką, pasiskaitęs apie viešuo
sius koncertus parkuose. Jis pra
šo patikslinti, kokie tie orkestrai 
gros, ar styginiai, ar dūdų. 
Ir Goldmano ir Seufferto diri
guojami abu orkestrai yra dū
dų. Toliau savo laiške jis kalba 
apie gaidas, nes savo laiku jispa- 
dėjęs gaidas nurašyti J. Žilevi
čiui. Atrodo, kad Muzikos Ar
chyvas yra paveldėjęs Broniaus 
Jonušo gaidas, o jis dirigavo 
dūdų orkestrui. Šias gaidas Nevv 
Yorke parūpino Helen Johnson. 
Ji ir palaiko kontaktus su abiem 
orkestrais.

Dail. Kazimieras Žoromskis 
išvyko vasaros atostogų į Pran
ciškonų sodybą Kenne
bunkporte, Maine. Paprastai jis 
ten praleidžia visą vasarą, atos
togaudamas ir tapydamas;’

Dail. Kazimieras Varnelis pra
eitą savaitę buvo atvykęs į Nevv 
Yorką keletai dienų. Iš čia išvy
ko į Bostoną, kur Cape Code 
aplankė dail. V. Vizgirdą.

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

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

Vysk. D.P. Reilly

Pavergtų tautų minėjime liepos 11 prie Laisvės statulos kalba senatorius James L. Buck- 
ley (k.) ir Chicagos miesto burmistras Richard J. Daley (d.). Nuotr. L. Tamošaičio

PAVERGTIEJI
(atkelta iš 1 psl.)

su vėliavom tas laisvės laivas 
plaukia tiesiai pro Laisvės 
statulos fasadą. Nepapras
tas įspūdis. Vėliavos, vė
liavos iš visų kraštų ir toji di
dingoji Amerikos Laisvės statu
la. Ji tokia didelė, tikras kolo
sas, kad laivas atrodo lyg žais
lelis.

Žalvarinė, išdidi, aukštai iškė
lusi žibintą, ji pasitinka tas ple
vėsuojančias pavergtų tautų vė
liavas. Jos papėdėj yra juk į- 
rašyti žodžiai: atiduokite man 
savo vargą, neturtą, priespaudą, 
ašaras . . .

Todėl čia ir plaukia pavergtų
jų kraštų vėliavos, tų kraštų 
vaikai, nes tik čia yra giliausiai 
pajaučiama, kas yra laisvė ir kas 
yra vergija. Tik ši statula tūks
tančiam emigrantų pašvietė kelią 
į laisvę ir milijonam pasiliko 
kaip laisvės ir pasiaukojimo 
simbolis.

Laive minia kaip niekur kitur 
— daugiakalbė, įvairiaspalvė, 
bet jie yra sujungti to nepapras
to įspūdžio, jie plaukia pro Lais
vės statulą į salą pasakyti, kad 
jų kraštai yra pavergti, kad jų 
valdymosi sistema yra ne žmo
nių pasirinkta, bet primesta iš 
kirur.

Už tautų laisvę
Laivas priplaukia prie kranto. 

Per garsiakalbius duodami pa
aiškinimai, kaip išlipti. Prie til
telių stovi įgulos vyrai ir į- 
spėja, kur saugotis, nes, laivas, 
pasiekęs krantą, dar juda, juda ir 
nuleisti tilteliai. Čia nelaukia, 
kol laivas nejudės ir bus patogu 
išlipti. Čia visi veržiasi. į Lais
vės statulos salą.

Išlipę tuoj pamatom, kur vyks
ta visos iškilmės. Ten pilna vė
liavų. Toj vietoj ant nepaprastai 
aukšto stiebo kabo šio krašto 
žvaigždėta vėliava, to
kia didelė, kad net žada sulai
kai, pažvelgęs į ją. Vėjas iš
skleidžia jos dryžus ir žvaigž
des. Žemai prie tos vėliavos yra 
jau pavergtųjų pasaulis. Čia 
stovi tribūna ir vyksta kalbos, 
pranešimai. Pačioj pradžioj kal
bėjo New Yorko valstybės gu
bernatoriaus pavaduotoja M ari e 
Ann Krupsak. Ji tuoj ir išvyko, 
nes programa jos apkrauta.

Labai gražią kalbą pasakė 
New Yorko senatorius James L. 
Buckley, reikalaudamas paverg
tiem laisvės ir tą laisvės prin-v 
cipą išvesdamas iš Amerikos re
voliucijos. Amerika, pati atėjusi 
iš revoliucijos, niekada neuž
mirš pavergtųjų, nes tai yrapire- 
šinga pačiai revoliucijai ir 
Amerikos tradicijai. Jo kalba 
buvo pertraukta daug kartų au
dringų plojimų.

Kalbėjo ir New Yorko miesto 
burmistras Abraham Beame, vėl 
užsirekomendavęs pavergtie
siem kaip žmogus, kuris supran
ta jų reikalus. Jis perskaitė ir 
savo paskelbtą pavergtų tautų

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

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

savaitės proklamaciją. Kalbėjo ir 
pavergtųjų kraštų bičiulis Chi
cagos miesto burmistras Richard
H. Daley, išryškindamas princi
pines laisvės idėjas, apsispren
dimo laisvę, dėkodamas visiem, 
kurie surengė šias iškilmes ir 
priminė visiem pavergtas tautas. 
Jis labai taikliai pagavo, kad 
komunistiniai kraštai neturi 
darbo apsisprendimo laisvės, ir 
pasidžiaugė, kad čia, Amerikoj, 
darbininkų unijos pasisako prieš 
diktatūrinį režimą, prieš ko
munizmą.

Turėjo kalbėti garsios AFL- 
CIO unijos pirmininkas George 
Meany, kuris yra pasižymėjęs 
savo antikomunistine veikla. 
Bet jo nebuvo. Už jį kalbėjo 
kitas unijos žmogus ir priėmė 
pavergtųjų tautų skirtą pagerbi-* 
mo plokštelę.

Kalbėjo ir dr. L.E. Dobrians- 
ky ir Azijos kraštų atstovai. Jie 
kalbėjo ir angliškai ir savo kal
ba.

Tarp tų kalbų buvo etninių 
grupių pasirodymai. Pasirodė 
daugel tautų. Jų tarpe ir lietu
viai. Nevv Yorko tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulai
tienės, pašoko tris tautinius šo
kius.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 

— PIKNIKAS
ĮVYKSTA

RUGPIŪČIO 1 D. — SEKMADIENĮ,

PLATTDEUTSCHE PARKE 
1132 HEMPSTEAD TURNPIKE 

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

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

Assemblyman Frederick Schmidt •

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

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

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

(nuo 5 ligi 9 vai. vak.)

Vienintelė proga apylinkės lietuviam pabendrauti lietuvių 
iškyloje-piknike!

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

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

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME!

APREIŠKIMO PARAPIJOS RENGIMO KOM.

Čia buvo ir kiniečių slibino 
šokis, kai į estradą buvo įneštas 
didžiulis paauksuotas slibinas.

Visa tai rodo, kad šie spal
vingi šokiai, dainos yra šio kraš
to viena sudedamoji dalis. Jie 
vyksta čia, Amerikoj, ir drauge 
primena kažkur esančius kraš
tus, kur yra pavergta laisvė.

Kai vyko lietuvių tautiniai šo
kiai, gilumoj buvo lietuviška vė
liava, ir ant jos buvo angliš
kai parašyta — Mes reikalauja
me Lietuvai laisvės.

Panašius šūkius, plakatus bu
vo atsinešę ir kitos tautos. Vi
sur buvo dalijama informacinė 
literatūra. Iš ten ir sužinai, kad 
šiais moderniaisiais laikais dar 
yra pavergtos net 32 tautos!

-o-
Programa užsitęsė gana ilgai. 

Lietuvių dalyvavo nemaža. Ma
lonu pastebėti, kad, nežiūrint 
karščių, tiek susirinko ir pager
bė visų tautų laisvės troški
mą.

Čia pat buvo ir didžioji Lais
vės statula. Visa programa vyko 
už jos nugaros esančioj aikštėj. 
Ir kaip ji galinga ir išdidi, iš
kilusi viršum medžių, iškėlusi 
žibintą šaukia pavergtuosius, 
šaukia visus Amerikos žmones 
dirbti visų tautų laisvei, (p.j.)
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