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ATENTATAS PRIEŠ POPIEŽIŲ 
SUKRĖTĖ VISĄ PASAULĮ

i

Savaitės 
Įvykiai

GEMMOS d. STANELYTĖS TEISMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 46

Kardinolas Stefan Wyszynski, 
Lenkijos R. Katalikų Bažnyčios 
Primas, sulaukęs 79 m. amžiaus, 
pakirstas vėžio ligos, mirė Var
šuvoj gegužės 28. Velionis pasi
žymėjo kaip ištikimas ir stiprus 
Katalikų Bažnyčios gynėjas 
prieš komunistinę civilinę val
džią.

Ziaur Rahman, Bangladesh 
prezidentas, opozicijos atentati- 
ninkų grupės gegužės 30 buvo 
nušautas Chittagong uosta
miesty. Viceprezidentas Abdus 
Sattar perėmė prezidento parei
gas.

Ženevoj vykusioj aliejų eks
portuojančių valstybių konferen
cijoj Saudi Arabija reikalavo su
tarti vieną pastovią kainą už eks
portuojamą aliejų ir sumažinti 
gamybą 10 proc., bet sutarimo 
tuo reikalu nebuvo pasiekta. 
Saudi Arabija liko prie savo kai
nos (32 dol. už statinę) ir nenu
mato sumažinti aliejaus gamy
bos. Kitos valstybės taip pat pa
siliko prie buvusių kainų (34- 
41 dol. už statinę) ir pažadėjo 
sumažinti gamybą 10 proc., bęt 
šis pažadas aliejaus pertekliaus 
nesumažins.

Arabų lygos valstybių minis- 
teriai pareiškė remsią Siriją ir 
Palestinos išlaisvinimo organi
zaciją jų konflikte su Izraeliu, 
bet atmetė bet kurį karinį įsi
kišimą Libane prieš Izraelį.

Italijoj iškilo didžiausia suk
čiavimo afera, į kurią per slaptą 
masonų ložę P-2 yra įsivėlę da
bartinis teisingumo ministeris 
Adolfo Sarti ir953 kiti aukšti pa
reigūnai: parlamento nariai, tei
sėjai, policijos generolai, banki
ninkai, žurnalistai ir pan. Mi- 
nisterio pirmininko Arnoldo 
Farlani vyriausybė dėl to atsi
statydino. Dabartinės koalicijos 
socialistų partija reikalauja, kad 
naujasis min. pirmininkas būtų 
parinktas iš socialistų partijos.

V. Vokietijos žvalgybos orga
nai turi pakankamai įrodymų, 
kad Palestinos išlaisvinimo or
ganizacija Libane ne tik priglau
džia V. Vokietijos teroristus, bet 
juos ir apmoko.

Bolivijos prezidentas Luis 
Garcia Meza, prieš kurį pasku
tiniu metu buvo įvykdyti net du 
nesėkmingi sąmokslai, pažadėjo 
rugpjūčio pradžioj, išrinkus nau
ją prezidentą, atsistatydinti.

Prancūzijos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų pareiškė, kad jo 
vyriausybė rems J. Tautų prieš 
Pietų Afriką paskelbtas ūkines 
sankcijas.

Jugoslavijos vyriausybė už
darė Kosovo provincijos, kur al
banai buvo surengę riaušes, sos
tinės universitetą, nes jo studen
tai ir profesoriai dalyvavo de
monstracijose, reikalaujančiose 
suteikti provincijai nepriklauso
mybę, kad ji galėtų susijungti 
su Albanija.

JAV 1972 sudarytos strategi
nių ginklų apribojimo sutarties 
terminas yra pasibaigęs, o 1979 
sudaryta panaši sutartis yra iki 
šiol JAV senato nepatvirtinta, 
bet JAV yra nusistačiusios gy
venti pagal sutarčių nuostatus, 
jei ir Sov. S-ga taip elgsis.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt, besilankydamas 
JAV, pažadėjo padidinti karinį 
biudžetą iki Nato valstybių su
tartų normų ir gavo iš prez. 
Reagan patikinimų, kad JAV 
metų gale pradės tartis su Sov. 
S-ga dėl strateginių ginklų ap
ribojimo.

V. Vokietijos parlamentas pa
tvirtino Nato priimtą planą 
branduolinėm raketom jos te
ritorijoj išdėstyti.

1980 m. gruodžio 16 d. Kel
mėje įvyko Gemmos-Jadvygos 
Stanelytės teismas. Saugumas 
norėjo, kad šis procesas įvyktų 
niekam nežinant, — nebuvo pra
nešta net artimiausiems gimi
nėms. Ankstų rytą, dar tamsoje, 
prie teismo durų susirinko bū
rys Gemmos bičiulių. Kai prie 
teismo sustojo pilka kalėjimo 
mašina, kažkas iš Gemmos drau
gų, prasiskirsčius milicininkams, 
prišoko prie geležinės kalėjimo 
mašinos ir garsiai sušuko prie 
pat automašinos durų plyšio: 
“Gemma! Gemmute! Mes su ta
vimi!”

Atvažiavusieji greitai sužinojo, 
kur yra teismo salė ir skubiai 
sugužėjo į vidų. Teismo dar
buotojai neramiai žvilgčiojo į 
salėje sėdinčius, o po kurio lai
ko atėjo solidnus veikėjas ir mi
licininkas ir visus išvarė iš salės 
sakydamas, kad toje salėje bus 
kita byla, o Stanelytės teismas 
būsiąs vėliau. Išvaryti žmonės 
nuėjo į teismo pirmininko kabi
netą ir čia sužinojo, kad Gem
mos teismas būsiąs 12 valandą ir 
jis įvyksias pirmininko kabinete. 
Išvaryti teisiamosios draugai ir 
pažįstami sustojo ant teismo 
laiptų ir koridoriuje, nes lauke 
buvo šalta ir drėgna. Žmonių 
prie teismo rinkosi vis daugiau 
ir daugiau, — suvažiavo iš toli
miausių Lietuvos kampelių: 
kunigai, jaunimas, pagyvenę 
žmonės. Visi norėjo patekti į 
teismo salę, bet milicija griež (nukelta į 2 psl.)

Rytinio pakraščio pirmojoj tautinių šokių šventėj, gegužės 31 Hartforde jaunimas šoka 
“Suk, Suk ratelį”. Nuotr. M. Banevičiaus

ŠAUNI ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
AMERIKOS RYTUOSE

Malonu rašyti apie džiugius į- 
vykius, bet maloniausia, kai jie 
liečia lietuviškus reikalus. Vie
nas iš tokių — gegužės 31 
Hartforde puikiai pavykusi 
Amerikos Rytinio Pakraščio tau
tinių šokių šventė. 2000 su vir
šum žiūrovų žavėjosi 360 šokėjų 
iš Baltimore, Boston, Brockton, 
Hartford, New Jersey, New York, 
Philadelphia, Rochester, Wa- 
shington ir Worcester puikiai at
liktais tauriniais šokiais. Ypač 
džiaugsmingai sutikti ir palydėti 
vaikų grupių pasirodymai.

Tiek rengėjų, tiek šokėjų, tiek 
ir žiūrovų nuotaika buvo tikrai 
šventinė. Prie jos prisitaikė 
ir oras.

Šventę išskirtinai pagerbė 
JAV prezidentas Ronald Reagan, 
savo ir žmonos vardu pasveikin

čiausiai saugojo teismo duris. 
Atvažiavę kunigai — A. Svarins
kas, S. Tamkevičius, V. Vėlavi- 
čius prisistatė kaip TTG Kata
likų Komiteto nariai ir prašė 
leisti pasimatyti su teismo pir
mininku. Tačiau jokie įrodinėji
mai, jokie reikalavimai nesu
minkštino liaudies valdžios — 
milicina kunigų neįleido net pro 
duris į koridorių. Galiausiai ap
gaulės būdu daugelį laukiančių
jų pavyko išvilioti prie kitų du
rų iš lauko pusės — saugumie
čiai sakė, jog per jas bus lei
džiami į salę ir, kurie pirmieji 
stovės prie tų mažųjų durų, 
tie pateks į salę.

Pagaliau prasidėjo teismo po
sėdis. Į salę, iš kurios apgaule 
ir grasinimu buvo išvaryti atva
žiavusieji, pro administracinį įė
jimą suėjo apie 10 liudininkų ir 
saugumo pakviestieji, — viso 
apie 60 žmonių. Į salę įleido 
taip pat Gemmos seserį. Be to, 
pamatę prie durų stovintį šiau
lietį M. Jurevičių, jam leido da
lyvauti teismo procese. Visi kiti 
laukė gatvėje.

Teismo kolegijai pirminin
kavo teisėjas Raziūnas, prokuro
ras Murauskas. Teisiamajai atsi
sakius advokato, pastarasis pa
liko salę.

Teismui prasidėjus, už langų 
pasigirdo bendrai gatvėje kalba
mas rožančius. Tuomet teismą 
nutraukė, kaltinamąją išvedė, ir 
lauke prasidėjo tikinčiųjų gau
dymas, stumdymas ir tąsymas.

damas šventės rengėjus ir daly
vius.

Mūsų gražus lietuviškas jau
nimas savo ištvermės parodymu, 
kultūringu elgesiu, paklusnumu, 
gražiu tarpusavyje sugyvenimu, 
pagarba vyresniesiem ir vado
vam užsipelnė mūsų visų pagar
bos ir padėkos. Užtarnautai jais 
gali didžiuotis tėvai ir vadovai.

Pasisekusios šventės atgarsiai, 
tikriausiai, pasieks ir pavergtą 
Lietuvą. Ir tai bus dar vienas 
skaudus smūgis okupantui ir vi
siem kitiem, taip trokštantiem 
mūsų nutautėjimo, gi broliam ir 
sesėm pavergtoj tėvynėj šviesus 
vilties spindulėlis.

Laiminga šventės globėja, LB 
Hartfordo apylinkės valdyba, 
šventės ruošimo komiteto pirmi
ninku pakvietusi Alfonsą Dziką.

Kadangi buvo suvažiavę labai 
daug milicijos ir saugumiečių, jie lengvai susidorojo su žmonė
mis. Buvo suimtas kun. Juozas 
Zdebskis, Saulius Kelpša ir Petras Gražulis. Iš jų atėmė laikro
džius, diržus ir kt. ir įstūmė Į nešvarias kameras.

Visą susirinkusią gausią mi
nią milicija pervijo net į kitą 
gatvės pusę ir nieko neprileido 
net iš tolo prie teismo durų.

Nubloškus tolyn minią, į salę 
vėl buvo įvesta teisiamoji Sta
nelytė, lydima trijų su automa
tais ginkluotų kareivių.

G. J. Stanelytė kaltinama 240 
str. už veltėdžiavimą ir 199 str. 3 d. už viešos tvarkos pažeidi
mą.

Pakviesti liudininkai: Tytuvė
nų apyl. pirmininkas, Kelmės raj. 
autoinspektoriai ir kt. liudijo, 
jog G. Stanelytė 1979 m. rug
pjūčio 26 d. vadovavo eisenai 
iš Tutuvėnų į Šiluvą. Vieninte
lis liudininkas, Panevėžio Auto
busų parko vairuotojas Čerška, 
tuo metu važiavęs keleivine ma
šina pro Tytuvėnus, paliudijo 
teisingai, sakydamas, kad eise
na nedaug tesutrukdė judėjimą. 
Žyimiai daugiau laiko sutrukdė 
autoinspekcija, betikrindama 
automašinas. Tačiau autobusas 
vis vien į paskirties punktą at
vyko laiku. Teismas buvo labai 
nepatenkintas Čerškos liudiji
mu ir jam net pagrasino.

Jis ir jo sudarytas komitetas, 
kantriai ir sutartinai dirbdami, 
neapvylė jais pasitikėjusių.

1937 Lietuvai Rygoj laimėjus 
Europos krepšinio meisterio 
vardą, rinktinės kapitonas Felik
sas Kriaučiūnas Kauno gelež. 
stoty susirinkusiai juos pasvei
kinti miniai tik tiek pasakė: 
“Padarėm ką galėjome ir ko jūs 
norėjote”. Tik tiek pasakė ir Al
fonsas Dzikas, jį ir jo vadovau
jamą komitetą su laimėjimu pa
sveikinusiam šių eilučių auto
riui.

J. Seniūnas

Krizė tarp Izraelio ir Sirijos 
dėl Libane Sirijos išdėstytų 
priešlėktuvinių raketų tebesitę
sia, ir prezidento Reagan specia
laus įgaliotinio Habib misija dar 
nenutrūko. Per tą laiką Sirijos 
raketos, paleistos iš jos teritori
jos, nušovė pagal Sirijos žinias 
6 bepilotinius Izraelio lėktuvus, 
o pagal Izraelio — 3.

Žiauriu, niekuo nėpateisina- 
mu įvykiu tebegyvena ne tik vi
sų kraštų ir kontinentų katalikai, 
visi krikščionys, bet ir kitų reli
ginių bendruomenių žmonės, 
kurių maldas šiandien jungia ta 
pati intencija, kad popiežius
Jonas Paulius II pilnai atgautų 
sveikatą ir greitai galėtų su jam 
įprasta energija ir uolumu vėl 
dirbti Bažnyčios ir žmonijos 
gerovei.

Visose pasaulio bažnyčiose jau 
trečiadienio vakarą, gegužės 13, 
ką tik pasklidus žiniai apie tra
gišką įvykį, susirinkę tikintieji 
drauge meldėsi už Šventojo Tė
vo pasveikimą. Ketvirtadienio 
vakarą Šv. Petro aikštėj, toj vie
toj, kur buvo pasikėsinta į po
piežiaus gyvybę, buvo surengtas 
didingas maldos budėjimas už 
Šventąjį Tėvą, o taip pat už vi
suotinę taiką, santarvę ir broly
bę, prašant Dievą, kad pašalin
tų neapykantos apraiškas ir 
smurtą žmonių tarpusavio san
tykiuose. Ketvirtadienio rytą, 
Italijos profesinių sąjungų ini
ciatyva išreiškiant solidarumą 
Šventajam Tėvui ir protestuojant 
dėl įvykdyto atentato prieš po
piežiaus gyvybę, pusei valandos 
visoj Italijoj buvo sustabdytas 
darbas. Trečiadienio vakarą, ką 
tik pasklidus žiniai apie įvyku
sį atentatą prieš popiežių, pagar
bos ir solidarumo Šventajam Tė
vui ženklan italų nekonfesinės 
partijos atšaukė masinį mitingą 
Romoj. Susirinkusiai miniai 
apie įvykusį atentatą pranešė 
respublikonų partijos sekreto
rius, socialistų, komunistų, libe
ralų ir respublikonų vardu 
griežtai pasmerkdamas nepatei
sinamą smurto aktą ir išreikš
damas popiežiui linkėjimus 
greitai atgauti sveikatą.

Be Italijos respublikos prezi
dento ir ministerio pirminin
ko, į Gemelli polikliniką pasi- 
informuoti apie popiežiaus svei
katos būklę nuvyko visi žymiau
sieji Italijos politiniai veikėjai. 
Prezidentas Pertini net tris kar
tus lankėsi ligoninėj, kur pasi
matė su iš JAV skubiai sugrį
žusiu Vatikano valstybės sekre
torium kardinolu Casaroli.

-o-
New Yorko aerodrome, prieš 

grįždamas į Romą, kardinolas 
Casaroli priėmė JAV ambasa
dorių Jungtinėse Tautose, kuris 
įteikė prezidento Reagano, vice
prezidento Bush ir valstybės 
sekretoriaus Haig laiškus su lin
kėjimais Šventajam Tėvui. Pre
zidentas laiške pažymėjo, jog 
pasikėsinimas prieš Šventąjį Tė
vą giliai sukrėtė viso pasaulio 
žmonių bendruomenę, ir užtikri
no, kad drauge su visa ameri
kiečių tauta jis meldžiasi už 
Šventojo Tėvo sveikatą.

Amerikos senate ir atstovų rū
muose buvo nutraukti posėdžiai, 
pirmininkam išreiškiant pasibai
sėjimą įvykusiu pasikėsinimu ir 
kviečiant kongreso narius mels
tis už Šventąjį Tėvą.

Daugelis amerikiečių radijo 
stočių pertraukė programas pra
nešimu apie tragišką įvykį ir per
davimu ištraukų iš Šventojo Tė
vo kalbos Jungtinėse Tautose 
apie taiką ir žmonių santarvę. 
Šia proga buvo pažymėta, jog 
pasikėsinimas juo skaudžiau 
įžeidžia žmonijos sąžinę, kad 
buvo įvykdytas prieš asmenį, 
kuris taip ryžtingai kovoja prieš 
prievartą ir smurtą.

PREZIDENTAS SVEIKINA

LIETUVIŲ ŠVENTĘ
Ronald Reagan, JAV prezi

dentas, iš Baltųjų Rūmų atsiun
tė Alfonsui Dzikui, Lietuvių Ry
tinio Pakraščio Tautinių Šokių 
šventės rengimo komiteto pir
mininkui, sveikinimo laišką, 
kurį ištisai čia perduodame Dar
bininko skaitytojam:

Dear Mr. Dzikas:
Nancy and I are delighted to 

extend our greetings and best 
wishes on the occasion of the 
Lithuanian Folk Dance Festival 
in Hartford, Connecticut, May 
31.

Trečiadienio vakarą didelė 
minia tikinčiųjų susirinko New 
Yorko šv. Patriko katedroj mal
dai už šventąjį Tėvą. Ta pačia 
intencija pamaldos katedroj 
vyko ir ketvirtadienio vakarą.

Piješ popiežiaus gyvybę įvyk-
dytas pasikėsinimas ypač giliai 
sujaudino lenkų tautą. Žinia 
apie atentatą buvo tuoj pranešta 
per valstybinį radiją ir televiziją, 
nutraukiant įprastas transliacijas. 
Per televiziją buvo parodyti 
vaizdai iš Šv. Petro aikštės tuoj 
po atentato, pažymint, jog po
piežius Jonas Paulius II niekada 
nesirūpino savo asmens saugu
mu, trokšdamas būti kuo arčiau 
žmonių, palaikyti su miniomis 
betarpišką kontaktą. Nuo 19 va
landos lenkų valstybinis radijas 
apsiribojo tiktai religine muzika 
ir pranešimais apie popiežiaus 
sveikatos būklę.

Daugely Lenkijos bažnyčių 
visą naktį buvo meldžiamasi už 
popiežių, taip pat prisimenant ir 
sergantį Lenkijos primą kardi
nolą Višinskį. Ypač Krokuvoj, 
buvusioj Karolio Wojtylos arki
vyskupijoj, bažnyčios buvo pil
nos tikinčiųjų. Tikinčiuosius į 
pamaldas kvietė Vavelio kated
ros ir kitų 70 Krokuvos bažny
čių varpai.

Žinia apie pasikėsinimą prieš 
popiežių žaibo greitumu pasie
kė ir Fatimą, kur Marijos šven
tovėj trečiadienį buvo susirinkę 
apie trys šimtai tūkstančių tikin
čiųjų Švč. Mergelės Marijos ap
sireiškimo 64-ųjų metinių proga. 
Šio jubiliejaus išvakarėse po
piežius Jonas Paulius II Fati- 
moj susirinkusiem maldininkam 
buvo pasiuntęs specialų pareiš
kimą. Patyrę apie tragišką įvykį, 
tikintieji susitelkė maldoj.

Ispanijoj meldžiamasi už grei
tą popiežiaus pagijimą su viltim, 
kad Šventasis Tėvas galės aplan
kyti Ispaniją, kaip buvo numatęs. 
Ispanai laukė jo atvykstant spa
lio mėnesį.

-o-
Maldos budėjimai už popiežių 

vyko ne tik Australijoj, Pietų 
Afrikoj, Lotynų Amerikos kraš
tuose, kur daugumas gyventojų 
yra katalikai, bet ir nekatalikiš
kuose kraštuose, kaip Skandina
vijoj, Vokietijos protestantų 
bažnyčiose.

Federalinės Vokietijos kanc
leris Schmidtas, gavęs tragišką 
žinią, nutraukė tuo metu vykusį 
vyriausybės posėdį, pasiųsda
mas popiežiui nuoširdžių linkė
jimų telegramą. Telegramą po
piežiui taip pat pasiuntė naujasis 
Prancūzijos respublikos prezi
dentas Mitterand, išreikšdamas 
savo pasibaisėjimą šiuo pasikė
sinimu į popiežiaus gyvybę. Val
dančiosios prancūzų socialistų 
partijos atstovas pažymėjo, jog 
popiežiaus asmeny visas pasau
lis mato taikos simbolį.

Vieta, kur buvo pasikėsinta į 
popiežiaus gyvybę, yra apdengta 
gėlėmis.

Pažymėtina, kad trečiadienio 
bendrojoj audiencijoj, kurios 
metu buvo sužeistas popiežius, 
dalyvavo ir lietuvių grupė — 36 
maldininkai iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Kanados, kurie, 
su kun. Juozu Vaišniu aplankę 
Šventąją Žemę ir Graikiją, grįž
dami buvo trumpai sustoję Ro
moj susitikti su popiežium. Lie
tuviai maldininkai kaip tik 
buvo netoli nuo tos vietos, ku
rioj įvyko atentatas.

Americans of Lithuanian 
ancestry can take particular 
pride in the many contributions 
they have mada to the cultural 
heritage of America. Our natton 
is indebted to the peoples of 
many nations for the legncy they 
have brought to us, and we 
Americans have become a richer 
people because of it

With warm personai regard 
and, again, our best wishes.

Sincerely,
RONALD REAGAN



cell (D. Fl.), MilEcent Fenvrick

banką, paėmė apie 200 įkaitų

laisvės kovoje. Pagaliau priėmi-
— Elta, BuDetm Uthuanien

vykti, policijos daliniai puolė

mėn.

birželio 11, 5:15 vai popiet
Rayburn House pastate, Kapito-

* Priėmime Baltijos Laisvės žy-
12 atstovų. Turkuos valdomoj

FLORIDA Koala
tas Paulius ir Bernardino Feli-

Roldos Aguilera, jo žmona, gy
nybos ministeris gen. Marco Su-

žuvo lėktuvo nelaimėj. Prezi-

gerbti JAV Kongreso nariai, 
kurie per eilę metų pasižymėjo 
stipria parama Baltijos valstybių

44, 45 ir 46. Duodami trumpi 
nekrologai apie a^u Stasį Lūšį ir

salos šiaurinėj daly parlamento 
rinkimai įvyks birželio 28.

kitus areftavo ir pcaitus paleido. 
Keli įkaitai buvb sužeisti.

Braun, SJ. Biuletenį redaguoja 
Birutė Venskuvienė.

Dalyvių tarpe buvo taip pat se
natorius Edward Kennedy, kuris 
pažymėjo, jog laisvų žmonių pa
reiga yra ryžtingai ginti visus

tautos gali puikiai bendtadąr- (R. NJ), Don Ritter (R. Pa.) ir 
biauti. Priėmimo proga Ims pa- Cfement Zablocki (D. Wi.).

Į 30 atstovų parlamentą komu
nistų partija ir provakarietiška 
demokratinė partija išrinko po

bendradarbiavimo klausimais. 
Amerikiečių atstovas Kampel-

kongreso nariam: senatoriam 
Robert Dole (R. Ks), John Heinz

mo proga bus paminėta 40 metų 
sukaktis nuo sovietų masinių 
deportacijų, kurios Baltijos vals
tybėse prasidėjo 1941 birželio 50, balandžio mėnesio data,

Sacharovo gimtadienį taip pat 
prisiminė kai kurių Vakarų vals
tybių delegatai Madrido konfe^

JAV, bet apgaulės bodu jis buvo 
perduotas lenką policijai.

NYT paskefiė, kad inž. Vytau-

T?

komus nėseriiar vykdyto per^ 
versmo 4 vadus. Sukilimo va
dam atsisakius iš Ispanijos iš-

BALTAI

į"

tv

st, BrooMpi. N.Y. 11211; 8T3

narių ir paleido parlamentą.

prez. Osvaldo Hurtado Larrea.

i teore-

vado Che Guevara patarėjas

4 ginkluoti turkai teroristai 
pagrobė Turkuos keleivinį lėk-

politinius kalinius, lėktuvą nu-

riausybė paprašė Bulgariją

metu.
Koncertą dalyvavo apie 2,700

sukaktis nuo JBANC (Joint Bui
tie American National Commit- 
tee) įsteigimo. Komitetas nuo

(D. Wa.), Ed. Dervviuski (R. IU.),

Madrido konferenciją, supažin- riai, įt. biznio atsimos—pigiausiai. Praneškite kuo iaturuauojater ir fir-

ce yra sudarę Garret Heigbts 
Associates ir yra suplanavę prie 
Paterson, NJ, esančiose Garret 
aukštumose už 110 nrril. dol. pa
statydinti tris 21 aukšto bokštus

JAV balsavo prieš šią rezoliuci-

Floridos krantą, karo lėktuvui

kos JAV pasibaigė ir kad karinė 
profesija vėl isigys pagarbos

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos 11-JlJ 1A1 £l feitfonm (gis) 36O-244B . uafcore (—3 545-27^1

(otkeita ii 1 psL)

>langai, it«triumas MM

lūs, bet koki žmoniškumo
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Jaunimas šoko Hartforde
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Antrasis pasaulinis karais pra- Įvykiai Lietuvoje prieš 40 metu — 2 

sidėjo 1939 metų rugsėjo 1. Hit- •
lėtinė Vokietija užpuolė Lenki-

Gegužės 31 diena visam šiam 
Amerikos rytiniam pakraščiui 
paliko malonius prisiminimus, 
net įspūdingus prisiminimus. 
Hartforde įvyko to pakraščio pir
moji tautinių šokių šventė, ku
rioje dalyvavo 360 šokėjų. Šo
kančius stebėjo per du tūkstan
čiai svečių. Ir visus tos šventės 
dalyvius ir visus veikėjus džiu
gina tas faktas, kad šventė buvo 
jaunųjų sumanyta ir kruopščiai 
surengta ir pravesta. Tai ir sutei
kė pakilumo — puikiai suorga
nizuota!

Šventės iniciatoriai buvo .Da
lia ir Alfonsas Dzikai, abu iš 
New Yorko, čia lankę lietuvišką 
mokyklą. Dalia čia dalyvavo tau
tinių šokių ansamblyje. Prieš ke- 
lioliką metų išsikėlę į Hartfordą, 
jie nenutolo nuo lietuviškos 
veiklos. Priešingai, tuoj įsijungė 
kaip pozityvūs žmonės, ėmė 
mokytojauti lietuviškoje mokyk
loje, organizuoti tautinių šokių 
šokėjus. Įsijungė į Lietuvių 
Bendruomenę ir į visą lietuvišką 
gyvenimą.

Daug jų kartos žmonių ėjo ir 
išėjo iš mūsų horizonto, iš mūsų 
draugijų, parapijų. O jie pasiliko 
ir toje bendruomenėje išaugo 
kaip geri organizatoriai ir moką 
vadovauti.

Dalia ir Alfonsas Dzikai buvo 
didžiausi šios šventės rengėjai, 
planuotojai, darbų rikiuotojai. 
Jie prisitraukė ir Hartfordo LB 
apylinkę, ypač jos pirmininką 
Steponą Zabulį. Per tą įjungė ir 
daugiau žmonių. Taip išjudino 
visą Hartfordą. Rodos, tyli buvo 
kolonija, štai ėmė ir sujudo, ir 
pagarsėjo savo impozantišku 
renginiu.

Suplanavę laiku atbaigė pa
rengiamuosius darbus. Štai jų 
šventės vadovas — programa. 
Padaryta profesionaliai. Surinkti 
vadovaujamų asmenų svei
kinimai, aprašyta detaliai visa 
programa, su nuotraukomis pri
statytos visos šokėjų grupės, 
ansambliai, jų vadovai, sudėtos 
reikalingos pastabos, šokėjų var
dai, pavardės. Tai ir lieka kaip 
brangus dokumentas ateičiai.

Tie Šventės dalyviai po kokių 
50-60 metų galės savo vaikam 
parodyti, kad jie gegužės 31 
šoko tautinių šokių šventėje 
Hartforde.

Knygai surinkta daug skel
bimų, sveikinimų. Tai irgi dide
lis ir sunkus darbas. Ir organi
zatoriai laiku atliko, laiku at
spausdino stambią programą 
— šventės vadovą, laiku prista
tė į vietą.

Tokias šventes dažnai apsun
kina ilgos sveikinimo kalbos. 
Visi nori pasirodyti, pakartoti 
tai, kas jau buvo pasakyta, čia 
to buvo išvengta. Kalbų buvo 
nedaug, ir jos nenuvargino pub
likos ir jai neįkyrėjo.

Laiku parūpinti sveikinimai iš 
valdžios žmonių. Laiku atsiuntė 
sveikinimą ir Amerikos prezi
dentas Reaganas.

Pati programa praėjo sklan
džiai, gražiai subalansuota, pra
vesta. Ypač graži buvo pabaiga, 
kur “Lietuva brangi” dainavo ir 
šokėjai, ir visa publika. Tai buvo 
gražus ir gilus širdies šauksmas 
Lietuvai, ne vieną giliai sujau
dinęs.

Prieš šventę jaunimas turėjo 
dirbti, mokytis naujų šokių. Tai 
irgi reikia vertinti teigiamai. Jis 
daugiau išmoko, daugiau patyrė, 
daugiau laiko praleido su lietu
viais. Suvažiavę į tokią šventę, 
jaunieji pergyvena pakilią nuo
taiką, štai ir jie yra savo tautai 
reikalingi, jie per tautinį šokį 
prikelia praeitį, palaiko spalvin
gas tradicijas. Jie patys pasida
ro didesni lietuviai ir geresni or
ganizatoriai.

Todėl reikia džiaugtis vis
pusiškai pasisekusia šia pirmąja 
rytinio pakraščio tautinių šokių 
švente. Džiaugiamės ir didžiuo
jamės mūsų jaunimu, dėkojame 
organizatoriam ir šokėjam ir ska
tiname: eikite ir toliau tuo ke
liu — daugiau jaunimo įtrauki
te į mūsų tautinį judėjimą.

Jei pasisekė šokių šventė, ko
dėl nebandyti surengti panašios 
dainų šventės? Ir ji išjudintų 
ir pakeltų mus!

Nuo 1936 metų įvykiai vystėsi 
žaibo greitumu. Vokietija, Italija. 
Japonija sudarė karinę sąjungą, 
vadinamą ašį, išstojo iš Tautų 
Sąjungos ir pradėjo užkariauti 
kaimynus. Jau 1931 metais Ja
ponija užgrobė Mandžiūriją, vė
liau Italija Afrikoje pasiglemžė 
Etiopiją, Europoje nukariavo 
Albaniją. Hitlerinė Vokietija ap
siginklavusi siautėjo Europoje ir 
norėjo užkariauti visą pasaulį. 
Pirmiausia ji užėmė demilitari
zuotą Reino kraštą, 1938 prisi
jungė Austriją, o 1939 užėmė 
Čekoslovakiją ir atplėšė Klaipėdą 
nuo Lietuvos.

Ispanijoje 1936 prasidėjo pi
lietinis karas. Ten irgi įsigalėjo 
diktatūra.

Anglija ir Prancūzija stengėsi 
karo išvengti, vis nusileido fa
šistam, ypač Hitleriui. Hitleris 
gi įtikinėjo, kad daugiau svetimų 
žemių nenori, pasiimta tik tai 
kur gyventojų esą dauguma vo
kiečių.

Konfliktas dėl Dancigo
Hitleris užsimanė pasiimti ir 

Dancigą. Čia ir kilo konfliktas. 
Tai buvo naujo pasaulinio karo 
kibirkštis.

Dancigas yra didelis miestas 
ir uostas Vyslos žiotyse, buvo 
seniau slavų gyvenamoje žemė
je. Vėliau Dancigas pateko 
kryžiuočių ordinui, paskui atsi
dūrė Lenkijos valstybėje. Len
kiškai jis vadinasi Gdansk. Po 
Lietuvos-Lenkijos valstybės pa-

Rytinio pakraščio pirmojoj tautinių šokių šventėj, gegužės 31 Hartforde, merginos šoka 
“Sadutę”. Nuotr. M. Banevičiaus

VOKIEČIAI TELKIA KARIUOMENĘ
PRIE LIETUVOS SIENOS
dalinimo 1795 jis atiteko Prūsi
jai, ir taip išbuvo iki pirmojo 
pasaulinio lauro. Po pirmojo pa
saulinio karo toje vietoje buvo 
sudarytas “lenkų koridorius” — 
lenkų priėjimas prie jūros. Ta
me koridoriuje esąs Dancigas 
buvo paskelbtas laisvu miestu. 
Jame gyveno vokiečiai ir lenkai.

Hitleris, iš Lietuvos atplėšęs 
Klaipėdą, pareikalavo, kad Len
kija atiduotų Dancigą. Lenkija 
nesutiko. Konfliktas pradėjo 
temptis ir drauge nusitęsti. Ang
lija ir Prancūzija buvo pažadėju
sios paremti Lenkiją. Hitleris 
žinojo, kad nei Prancūzija, nei 
Anglija nėra pasirengusios ka
rui. Tikėjosi, kad jos ir neka
riaus. Jam labai rūpėjo Sovietų 
Sąjunga, kad ji liktųsi neutrali.

Sąjungininkai, Anglija ir 
Prancūzija, kalbino Sovietų Są
jungą, kad įsijungtų į bendrą 
kovą prieš nacinę Vokietiją. Bet 
tuo metu atskubėjo Hitleris ir 
pasiūlė Stalinui derybas ir sutar
tį. 1939 rugpjūčio 23 Hitlerio 
užsienio reikalų ministeris Ril>- 
bentropas pasirašė sutartį suSta- 
lino užsienio reikalų ministeriu 
Molotovu. Sutartis buvo slapta, 
pasidalijo įtakų sferomis. Vokie
tijai teko Suvalkija, o visa Lie
tuva Sovietų Rusijai. Greitai Vo
kietija perleido Sovietam visą 
Lietuvą.

Šia slapta sutartimi šlykščiai 

buvo sutrypta Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybė, garantuota 
Sovietų Sąjungos įvairiomis 
sutartimis.

Naikinama Lenkija
Užsitikrinęs saugumą iš So

vietų, Hitleris ir puolė Lenkiją. 
Vokiečiai žygiavo dideliu grei
čiu, bombardavo visa, kaimus ir 
miestelius. Norėjo kuo daugiau 
išnaikinti lenkų. Lenkai gynėsi 
desperatiškai, bet vokiečiai per 
dvi savaites užkariavo Lenkiją. 
Užėmė jos vakarinę dalį su sos
tine Varšuva. Tada pajudėjo So
vietai ir rugsėjo viduryje užėmė 
Lenkijos rytinę dalį. Tada visi 
nustelx>, kad esama slapto susi
tarimo tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos.

Karas plečiasi
Karas plėtėsi. Anglija ir Pran

cūzija paskelbė karą Vokietijai. 
Vokietija dabar atsigręžė prieš 
Angliją, ją supo iš šiaurės, — 
užėmė* Daniją,Norvegiją, paskui 
per Olandiją ir Belgiją įsiveržė 
į Prancūziją ir užėmė jos dalį. 
Prancūzija kapituliavo. Tada 
visu Atlanto pakraščiu išstatė 
ginklus kovai prieš Angliją. Pra
sidėjo didysis Didžiosios Brita
nijos bombardavimas. Iš visų 
pusių lėktuvai puolė Londoną ir 
kitus miestus, Anglijos uostus. 
Karas vyko jūrose, ore ir žemyne.

Kada Hitleris sumanė?
Hitleris sakėsi, kad jis kuria , 

naują Vokietiją, naują Reichą, 
kuris tvers tūkstantį metų. Tas 
Reichas valdys visą Europą. Vo
kiečiai bus dvarininkai, dideli 
ponai, o visi kiti jiems vergaus 
ir tarnaus. Tam Reichui reikėjo 
daugiau erdvės, naujų derlingų 
plotų rytuose, reikėjo žibalo 
šaltinių, anglies kasyklų.

Vokietija slaptai ėmė ruoštis 
karui su Sovietų Sąjunga. Ši 
operacija vokiečių štabe buvo 
pavadinta slaptažodžiu — “Fall 
Barbarossa”.

Tiksliai nežinoma, kada Hit
leris sumanė pulti Sovietų Są
jungą. Jau 1940 metų rudenį 
jis norėjo šį karą pradėti, bet 
vokiečių generolai jį atkalbino, 
kad atidėtų kitiem metam. Sakė, 
kad reikia duoti poilsio kariuo
menei. Po karo su Prancūzija 
reikia ir apsiginklavimą papildy
ti.

Goeringas prieš du frontus
Vokiečių aviacijos maršalas 

Goeringas buvo priešingas 
dviem frontam. Tuo metu vokie
čių karo aviacija buvo pačiame 
įkarštyje savo kovose prieš Ang
liją. Jei aviacija bus padalinta, 
tai ji nebeturės tos jėgos 
prieš Angliją. Kad atkalbėtų Hit
lerį nuo karo su Sovietais, Goe
ringas siūlė pulti Gibraltarą per 
Ispaniją. Hitleris šį projektą at
metė.

Hitleris apsisprendė už karą 
su Sovietų Sąjunga. 1941 metų 
pradžioje Hitleris įsakė suma
žinti aviacijos skridimus į Ang
liją. Sumažinti taip, kad anglai 
nepastebėtų. Tuo ir baigėsi gar
susis oro mūšis prieš Angliją. 
Vokiečių aviacija pamažu trau
kėsi iš Prancūzijos.

Hitleris ir datą nustatė — ka
ras su Sovietų Sąjunga turėjo 
prasidėti gegužės mėnesį tais 
pačiais 1941 metais.

Netikėtas žygis į Balkanus
planą sumaišė įvykiai Bal

kanuose. 1941 kovo 27 Jugosla
vijos aviacijos šefas generolas 
Somovitz padarė sukilimą, paša
lino iš sosto princą Paulių ir jo 
vieton pasodino nepilnametį 
karalių Paulių II. Tas įvykis 
pakeitė politinę padėtį Balka
nuose. Hitleris reagavo labai 
greitai. Kovo 28 kariuomenei į- 
sakė pulti Jugoslaviją. Karo ope-

(nukelta į 4 psl.)

SUDIEV, 
ANGELINE!

Atsisveikinant su 
Angelų Karalienės 
parapija, seniausia 
lietuvių parapija 
New Yorke

PAULIUS JURKUS

Kai 1978 metų rudenį Angelų 
Karalienės parapija šventė 90 
metų sukaktį, linkėjo jai sulaukti 
100 metų. Bet — deja! Ji teiš
gyveno tik 92 metus. 1980 gruo
džio 28, sekmadienį, 11 vai. at
laikė paskutines pamaldas, su
kalbėjo paskutines maldas, smil
kalais pasmilkė visus altorius, 
pasmilkė visą praeitį. Nuėjo 
žingsniai į zakristiją. Užsidarė 
spintų, spintelių durys. Nutilo 
vargonai. Amžinai. Ir tie varpe
liai. tie skardieji, skambėję per 
pakylėjimą, komunijos metu, ant 
laiptų paliko nebylūs.

Reikėjo ir duris iš lauko už
daryti. Ties durim stovinėjo, 
šnekučiavo būrelis. Liūdnos jų 
akys buvo. Ir kalbos liūdnos. 
Čia jų tėvai susituokė, čia jie 
buvo krikštyti. Ir jie čia susituo
kė. Per šitą slenkstį išvežė tėvų

karstus. O dabar — duris uždaro. 
Nebereikalinga bažnytėlė. Iš
braukta iš sąrašų. Iš gyvųjų są
rašų.

'Ir kur padėti bažnyčios raktą? 
O būtų gera jį patalpinti į mu
ziejų, į Alką Putname. Prie rakto 
reikėtų parašyti, iš kur jis, kad 
jis tarnavo žmonėm atrakinda
mas duris į bažnyčią, kur kiek
vienas rado paguodą ir surami
nimą, kur gyveno lietuviška mal
da, giesmė, kur ir smilkalai lie
tuviškai kvepėjo.

Bet kam toks lietuviškas rak
tas reikalingas?

Ir kam lietuviška bažnytėlė 
reikalinga? Su savo 92 metų 
praeitimi. Su tokiais gražiais vit
ražais, naujais suolais, galingais 
vargonais. Su altoriais, statulo
mis, šventaisiais angeliukais.

Uždarė bažnytėlę. Išbraukė iš 
gyvųjų sąrašui

Išnešė jos liturginius indus, 
daiktus. Išardė altorius. Ir suo
lus išneš. Ir vitražus. Liko tos 
pamėlę lubos, įpiešti angeliu
kai, kol laikas nulups dažus, 
kol jie patys nubyrės. Kaip tie 
metai, kaip ir praeitis.

Gaila man tavęs, mieloji An
geline. Buvai gražuolė tarp savo 
seserų, o tave išbraukė iš gyvų
jų tarpo. Į knygas įrašė tavo mir
ties datą — 1981 sausio 1. 
Po tiekos metų, po tokių spūs
čių, tokių atlaidų, procesijų, gie
dojimų, varpeliais skambėjimų 
— tavęs nebėra.

Gaila man tavęs, mieloji An
geline!

Tu surinkai mūsų dalį, nes ir 
mus, atplaukusius anais rūsčiais 
pokario metais, tu priglaudei 
kaip ir mūsų tėvus, dėdes, tetas, 

. tuos, kurie čia keliavo dar 
praeitame amžiuje, dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Visiem bu
vai lygiai gera. Visiem žibėjai 
savo žvakutėmis, žvilgėjai sta
cijų mozaika, kvepėjai baltais al
torių užtiesalais.

Ant tavo grindų juk stovėjo 
karstai mūsų brangių asmenų — 
kompozitoriaus Kazimiero Vik
toro Banaičio, profesoriaus Juo
zo Brazaičio. Ir kitų.

Tu buvai visiem lygiai gera.
Tavo grindimis atėjo jaunave

džiai. Dar ir dabar matau (bau
gų poras, žengiančias pro suolus, 
prie altoriaus.

Buvai mūsų gyvenimas. Todėl 
ir graudu su tavim atsiskirti, 
mieloji Angeline, nes surinkai 

mūsų jaunas gražias dienas.
Bet aš turiu paliesti tavo du

rų rankeną. Pajusti metalo šaltu
mą ir tavo žvakių šilumą. Ten 
tavo gilumoje juk dega žvakės. 
Negęstančios. Tavo metai dega. 
Visa istorija šviečia.

Kai važiuoji traukiniu Jamai- 
cos linija į New Yorką, kai trau
kinys sukasi prieš tiltą, ten pro 
langą tave visada regėsime. Tą 
fasadą. Užrakintas, niekam ne- 
reikalinggas duris. Bet — vis dėl 
to liksi mum brangi, sava. Gyva 
ne sąrašuose, bet mūsų prisimi
nimuose.

Štai prie to lango atsisveiki
nu su tavimi, mieloji Angeline. 
Kiekvieną kartą pravažiuodamas 
traukiniu, žvelgiu į tave ir sakau 
sudiev.

Atsisveikindamas noriu nuke
liauti į tavo istoriją. Juk tai ilgas 
laikas. Juk visas šimtmetis!

O kaip ten buvo toje senovėje?

Lietuviai kuriasi Now Yorke
Į Ameriką, į pažadėtą laimės 

kraštą, jau buvo suvažiavę daug 
vokiečių, airių, italų, slavų ii 
Balkanų, graikų ir turkų, kai 
New Yorke iš laivo išlipo pir
mieji lietuviai.

Vienas kitas buvo atplaukęs ir 
18 amžiuje, 19 amžiaus pradžio
je. Bet jie buvo tik smėlio grū
deliai, nukritę į taką, kur eina 
įvairios tautos.

Kaip žinome, 1831 metais Lie
tuvoje buvo sukilimas, pasi
baigęs pralaimėjimu. Pralaimėję 
traukėsi į Prūsiją, pateko į Pran

cūziją. Iš ten buvo atvykusių 
ir į Ameriką. Bet jų tautinė 
sąmonė buvopridilusi, save lai
kė lenkais. Kartais vienas kitas 
sušukdavo, kad jis lietuvis, bet 
jis nemokėjo lietuviškai. Glau
dėsi prie lenkų ir ten ištirpo.

Po pralaimėto 1863 metų suki
limo jau atvyko daugiau lietu
vių, atvyko ir tokių, kurie kal
bėjo lietuviškai, norėjo pasilikti 
lietuviais.

Po 1863 metų sukilimo emi
gracija į Ameriką didėja ir didė
ja. Dauguma atplaukė į New 
Yorką. Pateko į Ašarų salą, pas
kui buvo iškelti į krantą. Čia 
jie buvo lyg vergai, kuriuos vie
toje nupirko naujieji darbdaviai. 
Iš New Yorko iškeliavo į anglių 
kasyklas Pennsylvanijoje, kiti 
traukiniais išdundėjo į Chicagos 
skerdyklas.

New Yorke įsikurti nebuvo 
taip lengva. Lietuvis dar nebuvo 
pripratęs prie miesto, tad mie
liau jis keliavo ten, kur daugiau 
atviros gamtos. Bet vieną kartą 
ir čia įsikūrė imigrantai lietu
viai, gavę darbų prie uosto, siu
vyklose. Kun.J. Žilinskas "Ame
rikos lietuviuose*' rašo, kad 
1871 metais New Yorke buvo tik 
dvi lietuvių Šeimos ir keliolika 
viengungių vyrų.

Taigi prie! šimtą metų New 
Yorke jau gyventa lietuvių.

FlrmOJI INnRrlSlM
Pirmieji imigrantai lietuviai 

savaime glaudės prie lenkų pa

rapijų ir lenkiškų draugijų. 
Bendra valstybė paliko savo tra
dicijas, kad ir jie savi, artimi. 
Bet ši draugystė su lenkais 
greitai baigėsi. Lenkų buvo dau
giau. Geriau jie buvo susiorga
nizavę, tad savaime glemžė lie
tuvius, juos net skriaudė. Visos 
tos draugystės baigėsi tuo, kad 
lietuviai atsiskyrė nuo lenkų.

1875 New Yorke įkurta šv. Ka
zimiero susišelpimo draugija. Į 
ją įsirašė septyni nariai. Tai bu
vo pirmoji lietuviška organizaci
ja visoje Amerikoje. Tie pirmie
ji organizuoti lietuviai žinojo, 
kokie yra lenkų ir lietuvių san
tykiai. Tie lietuviai nutarė lenkų 
visai nepriimti į savo draugiją.

Bandymai organizuoti parapiją
Ir šiai nedidutei draugijai jau 

rūpėjo burti lietuvius aplink ir 
organizuoti lietuvišką parapiją. 
Pirmieji ateiviai buvo suaugę su 
parapija, savo darbus rikiavo pa
gal parapijos šventes. Ir čia pir
miausia norėjo glaustis prie pa
rapijos, bet jos nebuvo.

Bet lietuvių buvo per maža. 
Gyvenimas vėl privertė ieškoti 
panašių draugų, kurie notėtų įsi
gyti savo bažnytėlę. Ir vėl lietu
viam teko susidurti su lenkais, 
nes lenkai buvo artimiausi iš 
visų emigrantų.

New Yorke lenkai nuo 1873 
bandė įsikurti savo parapiją, bet 
jiem tai nesisekė.

(Bus dengimi)



=

suplanavo.
Baigęs Telšių gimnaziją, 

studijavo Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose. Studijavo anglų 
kalbą, filosofiją. Kai vokiečiai 
uždarė Vilniaus universitetą 
1943 metų pavasarį, jis metus 
praleido tėviškėje, daug skaity-

Antrojo pasaulinio karo metu įžangą į savo “Vizijų** ciklą ir jas 
Vytautas Mačernis pagarsėjo 
kaip talentingas ir gilus poetas. 
Sušvito savo jaunystėje nepa
prasta jėga, originalumu. Jaunys
tėje jis ir žuvo, turėdamas tik 
23 metus.

Gimė jis 1921 birželio 5 šar- 
nelės kaime, prie Žemaičių Kal
varijos. Mokėsi Sedos vidurinė
je mokykloje, Telšių gimnazijoj, 
kur jau nuo penktos klasės 
ėmė reikštis kaip poetas. Būda
mas dar gimnazijoje, jis parašė

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR 
JAUNIMO SĄJUNGŲ POLITINĖ 
KONFERENCIJA NEW YORKE

suomeninių reikalų komisijos 
pirmininkė.

Lietuvių Informacijos Centrui 
globojant, abi dienas vyks Bro
niaus Kviklio iš Chicagos atvež
ta Lietuvos pogrindžio spaudos 
ir nuotraukų paroda.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama konferencijoj, parodoj ir 
minėjime gausiai dalyvauti.

Atvykstą iš toliau gali apsisto- vių Jaunimo Sąjunga.

Penktadienį, birželio 12, 
svarstymai vyks Church Center 
for the United Nations patalpo
se, 777 United Nations Plaza.

10 vai. ryto registracija, 10:30 
vai. konferencijos atidarymas.

11:15 vai. “Praktiškas Pabalti
jo klausimų iškėlimas Žmogaus 
teisių komisijoj” — kalba dr. 
Michael Novak, JAV atstovas JT 
Žmogaus teisių komisijoj.

12:45 vai. bendri priešpiečiai.
2 vai. kalba Kanados misijos 

prie JT atstovas.
3 vai. “Lietuvos klausimas ki

tataučio visuomenininko aki
mis” — kalba Amerikos jaunų 
politikų tarybos NGO atstovas 
prie JT James J. 0’Neill.

4 vai. “JAV politika Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu” — kalba Pe- 
ter Bridges, JAV valstybės de
partamento Rytą Europos sky
riaus direktorius.

5 vai. “Tarptautinės nevaldi- 
nės organizacijos ir jų panaudo
jimas Lietuvą liečiančių klausi
mų iškėlimui” — kalba Helsin
ki Watch Rytų Europos skyriaus 
direktorė Helen Šen.

6:30 vai. bendra vakarienė 
Turtle Bay restorane (estai savi
ninkai), 326 East 48th St., New 
York. Likusi dienos programa 
tęsiama restorano patalpose:

8 vai. dr. Elona Vaišnienė su
pažindins su dr. Bronio Kaslo 
knyga “La Lithuanie et la Se- 
conde Guerre Mondiale”.

8:30 vai. simpoziume “Pabal
tijo valstybių interesų palaiky
mas Jungtinėse Tautose” kalba 
BATUN pirm. J. Rintsoo, vice- 
pirm. G. Damušytė ir I. Rupners.

Šeštadienį, birželio 13, svars
tymai vyks Kultūros Židiny, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

10:30 vai. “Problemos lietu- 
vių-žydų santykiuose ir svarba 
jas šalinti” — kalba iš Kanados 
Alexander Epštein, B’NAI B’ 
RITH Jewish Anti-Defamation 
lygos tarpkultūrinės tarybos pir
mininkas.

12 vai. bendri pietūs.
1:30 vai. paskaitą “Taškento 

rezoliucijos ir ją galima įtaka 
Lietuvos rusifikacijai” skaito dr. 
Antanas Klimas, Rochesterio 
universiteto profesorius.

3 vai. simpoziume “Išeivijos 
pagalba politiniam kaliniam” 
kalba Aušra Jurašienė, Tomas 
Venclova ir Vladas Šakalys.

4:30 vai. konferencijos išvadų 
priėmimas.

5 vai. užkandžiai.
7:30 vai. Baisiojo Birželio mi

nėjimas. Programoj: dr. Adolfo 
Damušio, sukiliminės vyriausy
bės ministerių kabineto nario, čia enkavedistų žiaurumas pri
kalba; solistė Angelė Kiaušaitė; metamas partizanams (akių iš- 
aktorė-rašytoja Birutė Pūkelevi- dūrimas sovietinę valdžią rėmu- 
čiūtė. Programai vadovauja Irę- šiam seneliui). Skaistės jausmus 
na Meiklejohn, Kanados LB Vi- sudrumsčia iš Koelno atvykęs į

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
kultūrinio gyvenimo

— Šių metų Pergalės Nr. 1, 2 
ir 3 išspausdintas antras Antano 
Drilingos romanas “Jau saulelė”. 
Anksčiau A. Drilinga rašė 
tik eilėraščius. Praėjusiais me
tais išleistas jo pirmasis romanas 
“Laimės kūdikio gyvenimas”. 
Naujasis romanas “Jau saulelė” 
turi dvi lygiagretes fabulas. Pir
moji vaizduoja Kristijono Done
laičio šeimyninį gyvenimą, jo 
santykius su žmona ir kitais ar
timaisiais, ypač jo kovą su amt- 
monu Teofilių Ruigiu dėl para
pijos žemės ir dėl būrams daro
mų skriaudų. Parodomi ir Kris
tijono kūrybiniai užmojai, jo kul
tūrinė ir religinė veikla. Done
laičio asmenį autorius atsklei
džia labai šiltomis spalvomis, su 
didele pagarba ir meile. Kova su 
T. Ruigiu paremta rašytiniais 
dokumentais. Ir intymusis poeto 
gyvenimas mėginamas atkurti iš 
užsilikusių pastabų metrikų 
knygose. Bet čia jau leidžiama 
pasireikšti ir autoriaus vaizduo
tei. Donelaičio lygiagretė roma
ne yra pati patraukliausia. Ant
roji paralelė vaizduoja paverg
tos Lietuvos dabartį. Žiaurūs 
pokario laikai jau gerokai nuto
lę, bet daugumas romano vei
kėjų dar tebesinešioja širdyje 
neužgijusias žaizdas. Pasakojimo 
centre yra pairusi Juozo Tumėno 
šeima. Lituanistiką studijuojanti 
Tumėno dukra Skaistė klauso 
profesoriaus, susižavėjusio Do
nelaičio kūryba, paskaitų. Skais
tės ryšys su Donelaičiu šiaip 
taip sujungia tas dvi labai skir
tingas romano lygiagretes. Roma
ne vaizduojami ir Lietuvos par
tizanai. Tik sovietinėje termini
joje A. Drilinga jau yra padaręs 
pažangą: partizanų nepravar
džiuoja banditais, o juos vadina 
miškiniais. Tačiau neišvengia 
primesti partizanams prasimany
tų žiaurumų. Savo aukas sadis
tiškai kankino enkavedistai, o

VOKIEČIAI TELKIA
(atkelta iš 3 psl.)

racija buvo nepaprastai greita — 
kovo 30 Jugoslavija kapituliavo.

Italija irgi buvo išėjusi į plė
šikavimo karą, norėjo užkariauti 
Graikiją, bet jai nesisekė. Pagel
bėjo Hitleris — vokiečių kariuo
menė užpuolė Graikiją. Vokie
čių tankai jau balandžio 27 va
žiavo per Graikijos sostinę Atė
nus. Graikijoje buvo ir anglų ka
riuomenės. Anglija šiaip taip 
savo 45,000 vyrų atitraukė į Kre
tos salą. Hitleris ir į Kretą smogė 
žaibo greitumu. Vokietijos oro 
pajėgų VIII korpas iškėlė oro 
desantus Kretos saloje ir salą 
užėmė.

Tada Hitleris įsakė aviacijai 
grįžti į bazes prie Berlyno. Per 
14 dienų buvo atlikta ši opera
cija ir sugrįžta į bazes. Ten oro 
laivynas buvo aptvarkytas, pa
pildytas ir iškeltas prie Lietuvos 
sienos, į naujas bazes, kurios bu
vo į vakarus nuo Suvalkų. 

ros iki Juodosios jūros. Vokie
čiai slapta grupavo savo kariuo
mene šiame ruože.

Prie Lietuvos sienos buvo su
telkta Heeresgruppe Nord — 
Šiaurinė armijų grupė ir “Luft- 
flotte 1” — Pirmasis oro laivy
nas. Ši armijų grupė turėjo 20 
pėstininkų divizijų, 3 motorizuo
tas pėstininkų divizijas, tris tan
kų divizijas. Jos puolimo ruožas 
buvo nuo Klaipėdos iki Suvalkų 
trikampio.

Šios armijos paskirtis buvo su
naikinti Sovietų jėgas Pabaltijo 
kraštuose, užimti Baltijos uostus 
ir Leningradą bei Kronštatą ir 
tuo panaikinti sovietinių laivų 
bazes Baltijoje.

Pirmam oro laivynui buvo 
skirta sunaikinti sovietų aviaciją 
ir pasiekti persvarą ore, paremti 
4-tą tankų grupę ir pulti sovietų 
laivyną Kronštate ir Leningrade.

1941 metais birželio 22, sek
madienį, 3:30 v. ryto Berlyno 
laiku Hitleris įsakė pradėti karą 
— vokiečių karinės jėgos visame 
fronte pajudėjo. Vokiečių ka
riuomenė įžengė į Lietuvą.

Ir tai buvo prieš 40 metų!

Ąppte-Vatoy, Min. 55124

WA 5-2737

(Buk daugiau)

517MMFM 
203 307-2003

Kaioje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečias.Lietuvos

Fronto linija iu Sovietų Są
junga buvo ilga, nuo Baltijos jū-

512 432-7053

ti Pan American Motor Inn, 79- 
00 Queens Blvd., Elmhurst, 
Queens, N.Y. Dėl rezervacijų 
skambinti 212 446-7676.

Konferenciją globoja JAV LB 
New Yorko apygarda. Atsako- 
mingas konferencijos rengėjas 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba, c/o Alg. Gečys, 9660 
Pine R<L, Philadelphia, Pa. 
19115.

Konferencijos rengėjai: Pasau
lio LB valdyba, JAV LB Kraš
to valdyba, Kanados LB Krašto 
valdyba, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, JAV Lietuvių Jau
nimo > Sąjunga, Kanados Lietu-

POETO VYTAUTO 
MAČERNIO SUKAKTIS

Vilniaus universitetą fizikos 
mokslų pagilinti (sunkiai įti
kima prielaida!) vokietis Richar
das. Skaistė ir Richardas susi
draugauja, įsimyli į vienas kitą. 
Bet Skaistė, ištekėjusi už Richar
do ir vieną vasarą praleidusi Vo- 
kietijoje, svetimoje aplinkoje, 
nusprendžia, kad ji čia niekada 
neprigis, kad teisingas yra jos tė
vo teigimas, jog žmogus gali būti 
laimingas ir pilnai išsiskleisti tik 
savoje žemėje, savoje tėvynėje, 
savoje kultūroje. Skaistė grįžta 
į Lietuvą, tęsia lituanistines stu
dijas ir nepermaldaujamai atsi
sako grįžti pas vokietį vyrą. Ta
čiau Skaistės apsisprendimas 
neišplaukia iš jos charakterio sa
vybių. Dėl to romano pabaiga 
atrodo dirbtinė, prievarta veda
ma į iš anksto suplanuotą ato
mazgą. Kai Donelaičio lygiagre
tė yra subtiliai lyriška, kupina 
šilumos ir poeto lietuviško ge
rumo, tai dabarties lygiagretė 
vaizduoja savanaudžius, jau 
sovietinės santvarkos gerokai 
sužalotus žmones. A. Drilinga 
jau turi savitą pasakotojo stilių, 
lengvai valdo lietuvišką žodį.

— Lietuvių rašytojų sąjungos 
pirmininkas A. Maldonis, daly
vavęs komunistų partijos XXVI 
suvažiavime, dabar iš kailio ne
riasi įvairiomis progomis rašyto
jams ir net skaitytojams aiškinti 
suvažiavimo reikalavimus litera
tūrai. Važinėja po darbovietes 
ir net kolchozus. Gaila, kai ta
lentingas poetas dėl karjeros 
tampa banaliu propagandininku.

— Prieš pat Velykas pavergto
je Lietuvoje lankėsi grupė Va
sario 16-osios gimnazijos moki
nių. Viešėjo 10 dienų, globoja
ma “Tėviškės” draugijos. Turis
tai pabuvo Vilniuje, Kaune, Tra
kuose, Druskininkuose. Atrodo, 
kad šį kartą turistai buvo gana 
santūrūs sovietinės propagandos 
atžvilgiu, nedavė spaudai pasi
kalbėjimų.

— Pavergtos Lietuvos spau
doje rašoma, kad į sovietinį Ka
zachstaną, V. Sibirą ir į kelis 
didžiuosius Rusijos miestus

■ vėl buvo pasiųsta Lietuvos mu
zikų ir dainininkų koncertuoti. 
Keliose vietose koncertavo pia
nistas P. Stravinskas, dainavo

solistė R. Maciūtė, akomponuo- 
jant S. Eidukonytei. Ukrainos 
keliuose miestuose vargonų 
koncertus surengė varg. V. Sur
vilaitė. S. Vainiūno sonatų va
karus keliuose Ukrainos mies
tuose surengė smuikininkė V. 
Vainiūnaitė su akompaniatore 
B. Vainiūnaitė. Kelis koncertus 
Rusijos miestuose surengė solis
tas Virgilijus Noreika, vargo
nininkas G. Kviklys. Kelis kon
certus surengė ir Kauno valsty
binis choras, vadovaujamas P. 
Bingelio. Maskvoje J. Juzeliūno, 
V. Laurušo ir A. Rekašiaus kū
rinius grojo Vilniaus kvartetas. 
Ukrainoje ir Moldavijoje gastro
liavo M. K. Čiurlionio kvarte
tas. Maskvoje koncertavo Lietu
vos kamerinis orkestrras, diri
guojamas S. Sondeckio. Rašoma, 
kad šis orkestras netrukus vyk
siąs koncertuoti į Prancūziją ir 
Ispaniją.

— Gegužės pradžioje Kauno 
dramos teatras 10 dienų gastro
liavo Vilniuje. įdomu, kad teat
ro repertuare šį kartą nebuvo so
vietinių rusų veikalų. Vilniečiai 
žiūrovai galėjo gėrėtis H. Ibse
no “Statytoju Solnu”, A. Strind
bergo “Kreditoriais”, prancūzų 
dramaturgo A. Jari e drama “Ka
ralius Ūbas”, estų rašytojo M. 
Unto pjese “Svarbiausioji repe
ticija”, J. Grušo “Gintarine vila”, 
K. Sajos melodrama “Sielų mai
nai” ir J. Vaitkaus pagal vokiš
ką romaną sukurta drama “Pa
klydėliai”.

— Gegužės pradžioje Vilniu
je vyko visasąjunginis kino festi
valis. Rašoma kad festivalyje 
dalyvavo per 500 kino veikėjų- 
režisierių, aktorių, operatorių, 
dramaturgų, kritikų, žurnalistų 
ir kino organizacijų vadovų. 
Festivalyje rodomi ir Lietuvos 
kino studijos susukti filmai. Fes
tivalio metu kinematografijos 
veikimas pagyvintas ir Kaune 
bei kituose didesniuose Lietu
vos miestuose. Tuo tarpu fes
tivalio laimėtojai dar nepaskelb
ti.

— Pavergtos Lietuvos viešo
joje spaudoje plačiai paminėta 
Amerikos lietuvių komunistų 
laikraščio “Laisvė” 70 metų su
kaktis. Ta proga A. Bimba ap
dovanotas “Tautų draugystės or
dinu”, paskirtu Sov. Sąjungos 
aukščiausios tarybos prezidiumo 
nutarimu. Tokios progos aki
vaizdžiai parodo, kam tarnauja

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
LIETUVIAMS

Ateikite, arba raštu kreipiatės šiuo adresu: 
86-01 114 St Richmond Kili, N.Y. 11418 

arba paskambinkite (212) 441-6799
Čia mokamos aukščiausios palūkanos: 

7% už nuolatines santaupas

ir šiuo metu 12% už Share Certificates, 
arba 16.6% už Money Market Certificates 

Čia taip pat ’ lengvomis sąlygomis duodamos 
paskolos ir suteikiami finansiniai patarimai visiem, 
lietuviam.

Kasoje kiekvieno asmens santaupos FederaL 
nių Įstaigų apdraustos iki 100,000 dolerių sumos.

Kasos įstaiga savaitės dienomis veikia iki 9 vai.

1944 metais spalio mėnesį 
ten ėjo karo veiksmai, vokie
čiai traukėsi, artėjo sovietų ka
riuomenė. Jis irgi buvo pasiren
gęs važiuoti. Jį nukovė į kiemą 
įkritęs minosvaidžio sviedinys. 
Palaidotas miškely, kuriame jis 
mėgo vaikščioti.

Jis paliko “Metų sonetus”, 
“Vizijų” ciklą ir pluoštą kitų 
eilėraščių. Jo poezija Vakaruose 
išleista dviem laidom, o Lietu
voje ilgą laiką apie jį buvo ne
rašoma ir nekalbama, tik pasku
tiniu laiku leista ir jį prisimin
ti spaudoje, 1970 išleista jo poe- 

nuo lietuviško kelio nuklydę 
išeivijos lietuvių komunistai.

— Gegužės pradžioje Maskvo
je prasidėjo propagandinis mu
zikos festivalis — “muzika — už 
humanizmą, už taiką ir tautų 
draugystę”. Ir muzika traukiama 
į sovietinio melo ir apgaulės 
sriautą! Iš lietuvių festivalyje 
dalyvauja solistai Romutė Tu- 
muliauskaitė ir Eduardas Kania
va.

— Spaudoje džiaugiamasi, kad 
Vilniaus statybos technikumas 
šį pavasarį įteikė aštuontūkstan- 
tąjį diplomą. Jį gavo Kėdainių 
mechanizatorius B. Rinkevičius, 
anksčiau baigęs to instituto ne
akivaizdinį skyrių.

— Naujų knygų rinkoje verti 
dėmesio šie leidiniai: Išleistas 
Juozo Grušo raštų IV tomas, į 
kurį pateko romanas “Karjeris
tai” ir dar laisvoje Lietuvoje su
kurtos novelės (379 psl., 20,000 
egz.). Pagaliau išleista ir seniai

Poetas Vytautas Mačernis, 
kuriam birželio 5 batų suėję 
60 metų. Jis žuvo karo metu 
1944 spalio 7 Žemaičių Kal
varijoje.

zijos knyga, pavadinta “Žmo
gaus apnuoginta širdis.” Įžangą 
šiai knygai parašė prof. V. Kubi
lius.

Šio poeto prisiminimas New 
Yorke bus surengtas rudenį.
(P-j-)

žadėta išeivijos rašytojo Eduar
do Cinzo apsakymų knyga 
“Spąstai” (296 psl., 10,000 egz.). 
Antrą kartą išleistos M. Sluckio 
pasakos “Vai tai dūda” (239 
psl., 30,000 egz.). Su naujomis 
knygomis pasirodė Ema Mikulė- 
naitė — apsaka “Ona” (119 
spL, 7000 egz.) ir Jonas Dovydai
tis — apsakymai “Pylimas ir 
mergaitė” (328 psl., 20,000).

— Spaudoje paminėta aktorės 
Onos Juodytės-Chadaravičie- 
nės 70 metų amžiaus sukaktis. 
Paminėta ir dailininkės Filome
nos Ušinskaitės 60 metų amžiaus 
sukaktis.

— Rusų k. leidžiamas žurna
las “Družba narodov” paskyrė 
premiją A. Baltakiui už eilėraš
čių ciklą “Antikibemetika” ir 
R. Granauskui už seniau parašy
tą kūrinį “Jaučio aukojimas”.

Pr.N.

COSMŪS PARCELS EXPRESS
C O R P.

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir ♦.♦.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATĖNKIMTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
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488 Madlson Avenue (tarp 51 Ir 52 g-vės) 
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Tol. (212) 758-1150-1
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LO 3*1445 
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Baltimorės lietuvių festivalis
*• ' ’ '' '‘
Devintasis metinis Baltimorės 

lietuvių festivalis įvyks birželio 
6-7 Charles Plaza.

Charles Plaza tai atnaujinto
jo miesto centro aikštė, arčiau
siai prie Šv. Alfonso bažnyčios. 
Didieji Baltimorės festivaliai 
paprastai daromi uosto kranti
nėj Summer Harbor, bet lietu
viam ir patogiau ir arčiau yra 
Charles Plaza.

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
pirmąjį birželio savaitgalį Balti
morės dėmesys lietuviam. Mies
to turizmo įstaiga oficialiai pa
skelbia apie kiekvieną festivalį 
atskirai. Dėl to tiek sapuda, tiek 
televizija ateinančius festivalius 
pamini. Tuo būdu apie juos su
žino ir tokie asmenys, kurie šiaip 
jau nuo liet kokių kontaktų nu
trūkę. Tad į festivalį sueina kaip 
j atlaidus iš visos apylinkės lie
tuvių kilmės žmonės, jų draugai 
ir Šiaip sau festivalių rengė
jai. Visada dalyvauja miesto ma
joras W. Schaefer ir kiti valdžios 
atstovai, o šiais metais tik
riausiai dalyvaus ir Lietuvos at
stovas VVashingtone dr. S. Bač- 
kis.

Festivalio rengimo komitetas 
šiais metais pradėjo darbą su ke
liais naujais veidais, nes per eilę 
metų energingai komitete veikę 
Elena Okienė ir Algis Grinta- 
lis “išėjo j pensiją”. Abu, berods, 
išdirbo po 8 metus, su kaupu 
yra nusipelnę poilsio. Jiem pri
klauso visos kolonijos padėka.

Naujas komitetas yra šios su
dėties: pirmininkas Kęstutis Ce- 
sonis, vicepirmininkas Stasys 
Kligys, iždininkas Linas Surdo- 
kas, informacijos ir reklamos 
vedėjas Irenijus Krasauskas, 
programos meninės dalies tvar
kytojas Algis Vitkauskas, maisto 
koordinatorė Genė Auštrienė.

Festivalio valandos — šešta
dienį ir sekmadienį nuo 12 iki 
6 v.v. Formalus atidarymas bus 
sekmadienį. Iškilmės prasidės 
pamaldomis 11:30 Šv. Alfonso 
bažnyčioje. Po to nuo bažnyčios 
bus einama į Charles Plaza. 
Tada įvyks atidarymo ceremoni
jos ir žymiųjų svečių sveikini
mai — kalbos. Meninę programą 
atliks trys šokių grupės: Aras, 
Kalvelis ir Ratelis.

Įvairios Baltimorės lietuvių 
organizacijos ir pavieniai asme
nys paruoš visokio lietuvių mė
giamo maisto, parūpins įvairių 
meno bei lietuviškų dirbi
nių, demonstruos mezgimą, 
juostų audimą, kiaušinių dažy
mą ir pan. Žodžiu, tai bus di
delė šventė su daugybe gėrybių 
ir prie gero oro — minios žmo
nių. Tikimasi svečių iš arti ir 
toli.

J.S.

Birželio tragiški įvykiai bus 
minimi birželio 7, sekmadienį, 
11:30 vai. mišiomis Šv. Alfonso 
bažnyčioj. Amerikos Lietuvių 
Postas 154 ir padėjėjos daly
vaus su vėliavomis. Lietuviškas 
jaunimas bus pasipuošęs tauti
niais drabužiais. Per pamaldas 
giedos Dainos choras. Mišio
se dalyvaus ir arkivyskupas 
William Borders. LB Baltimorės 
apylinkė visus kviečia gausiai 
dalyvauti.

Lietuviškasis festivalis, de
vintas iš eilės, įvyks Charles 
Plaza, Baltimorės centre, birže
lio 6-7. Festivaliui vadovauja 
Kęstutis Cesonis, Stasys Kligys 
ir kiti. Festivalis veiks šešta
dienį nuo 12 iki 6 vai. vak. 
Bus lietuviškų rankdarbių, 
drožinių, paveikslų, gintaro ir kt. 
Lietuviški valgiai stiprins iš
alkusius. Sekmadienį po 11:30 
vai. mišių visi parade žygiuos 
nuo Šv. Alfonso bažnyčios į 
Charles Plaza, kur po himnų ir 
invokacijos lietuvius sveikins 
Baltimorės burmistras W. 
Donald Schaeffer ir kiti žymūs 
pareigūnai.

Kun. Antaną Dranginį jo 25 
metų kunigystės proga gegužės 
26 sveikino kazimierietės sesu
tės, dirbančios parapijos mokyk
loj, ir mokyklos vaikučiai su spe
cialia programa.

Nacio Rastenio gražus prisi
minimas įvyko sekmadienį, ge
gužės 10. Jo žmona Julija pasi
kvietė žmonių dalyvauti mišio
se 11:30 vai. Šv. Alfonso bažny
čioj. Jas aukojo už a.a. Nadą 
klebonas kun. A. Dranginis. Po 
mišių visi svečiai dalyvavo Na
cio Rastenio paminklo palaimini
mo iškilmėse Loudon Park kapi
nėse. Tą pačią dieną kunigas pa
laimino a.a. Elenos Armanienės 
motinos paminklą. Po iškilmių 
maldininkai pavalgė pietus Lie
tuvių Namuose. Našlė Julija pa
dėkojo visiem, kurie dalyvavo.

šeimos komunijos diena ge
gužės 10 vyko Šv. Alfonso baž
nyčioj. Parapijos šeimos dalyva
vo 8:30 yal. mišiose ir bendrai 
priėmė komuniją. Dainos choras 
giedojo gražias Marijos giesmes. 
Ketvirtą valandą popiet žmonės 
susirinko į bažnyčią dalyvauti 
metinėj procesijoj Marijos gar
bei. Sodalietės nešė Marijos sta
tulą. Jas lydėjo mokyklos vai
kučiai ir parapijos organizaci
jos. Pamaldos baigėsi rožan
čiumi ir palaiminimu Švč. Sak
ramentu.

KENNEBUNKPORT PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖS 1981 M. SEZONO 
KULTŪRINĖ PROGRAMA

Jonas Siaurusaitis po sunkios 
ir ilgos ligos mirė savo namuo
se gegužės 20. Juozas jaunys
tėj organizavo savanorius ir ko
vojo už Lietuvos nepriklauso
mybę. 1948 atvykęs į Baltimorę, 
įsikūrė ir užaugino 4 sūnus. 
Jo žmona Elena mirė anks
čiau. Juozas buvo uolus Šv. 
Vardo draugijos narys ir pavyz
dingas lietuvis katalikas. Už 
jo sielą gedulingos mišios Šv. 
Alfonso bažnyčioj buvo aukoja
mos gegužės 23. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių. Nu
liūdime liko sūnūs Juozas, Al
gis, Vytas ir Jonas, giminės ir 
daug anūkų.

Jonas Obelinis

rymas.
Liepos 11-18 — Fronto Bičiu

lių studijų savaitė. Speciali pro
grama.

Liepos 12 — Lietuvių Diena. 
Lietuvių pranciškonų 40 metų 
šiame krašte sukaktis. Iškilmin
gos mišios. Brocktono parapijos 
choro koncertas. Onos Ivaškie- 
nės ir Gedimino Ivaškos vado
vaujamos grupės tautiniai šokiai.

Liepos 19 — Sol. Elenos Blan- 
dytės koncertas.

si Lietuvos, nepažinusi jos anuo
metinių ir dabartinių vargų, bet 
nenutraukusi su ja dvasinių sai- 
tų.

Kaip jaunimas Lietuvoj, taip ir 
jo bendraamžiai išeivijoj turi sa
vo darbus ir savo atsakomybes. 
Jauniem išeiviam šiandien rūpi 
įvairiausiais būdais būti naudin
giem lietuvių tautai. Tai stengia
masi daryti politine, kultūrine ir 
visuomenine veikla, palaikant 
gyvą lietuvybę už Lietuvos ribų 
ir gyvą viltį pavergtam jaunimui 
Lietuvoj.

Savo svarba nepakeičiamas 
rūpestis yra brandinimas- jaunų 
lietuvių mokslininkų, kurie pa

LOS ANGELES, CALIF.

JAUNIMAS PRITARIA IR SKATINA
Šiais metais lietuvių tauta pri

simena įvykius prieš keturiasde
šimt metų, kada okupantas Lie
tuvoj pradėjo žiaurią trėmimų 
ir nuožmių represijų bangą. Ta
čiau šiandien galim džiaugtis, 
jog jaunimas Lietuvoj nėra sve
timas ne taip jau tolimos, bet 
vis dėlto už jo prisiminimų ri
bos esančios praeities įvykiam. 
Tai liudija ir laisvosios, pogrin
dinės spaudos gausa, į kurios re
dagavimą ir leidimą yra įsijun
gusi jaunoji Lietuvos karta.

Kai Lietuvoj auga karta, ne
pažinusi ano meto teroro bangos, 
tai išeivijoj bręsta jauni lietu
viai, kurių didžiuma nėra mačiu

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos 40 metų veiklos sukakties 
minėjimas sparčiai artėja. Iškil
mės vyks birželio 21, sekmadie
nį. Vysk. V. Brizgys 10:30 vai. 
aukos koncelebracines mišias su 
kitais lietuviais kunigais. 
Marshall aukštesniosios mokyk
los salėj minėjimas su iškiliu 
koncertu, kurio programoj daly
vauja solistai iš Kanados — Gi
na Cankauskienė ir Rimas Stri
maitis. Parapijos mokyklos pa
talpose vyks lietuvių dailininkų 
paroda. Bus tiekiami lietuviški 
pietūs, veiks loterija.

Tautinių šokių ir dainų festi
valis, jau dvidešimt penktasis, 
rengiamas Los Angeles Spindu
lio ansamblio, vyks birželio 7, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Holly- 
wood Paladium patalpose,-6215 
Sunset Blvd. Programoj daly
vauja keli šimtai jaunuolių iš 
Los Angeles, San Francisco ir 
Denver, Colo.

šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos 8-ojo skyriaus baigimo 
iškilmės bus birželio 6, šešta
dienį, 4 vai. popiet Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj. Bus 
specialios mišios, diplomų ir žy
menų įteikimas. Baigia 30 mo
kinių. Jų tarpe du lietuviai: 
Mindaugas Banionis ir Darius 
Vosylius. Jie gaus ir 8-nių 
skyrių lietuvių kalbos diplomą.

A. Škėmos trijų veiksmų le
gendą “Živilė” birželio 28, sek
madienį, 1:30 vai. popiet suvai
dins Los Angeles Dramos Sam

Priešbolševikinės demonstracijos, surengtos balandžio 27 prie Jungtinių Tautų. Nuotr. Joseph 
Scordo

Liepos 3 — Vasarvietės atida- 

būris Thomas Starr King Junior 
High School salėj. Pastatymas 
skiriamas tragiškiesiem birželio 
įvykiam paminėti. Po vaidinimo 
parapijos salėj trumpas Dalijos 
Mackialienės, teatro laureatės 
pagerbimas. Šampano vaišės. 
Pagerbimą ruošia Los Angeles 
Dramos Sambūris ir Lietuvių 
Bendruomenė.

Abiturientų balius įvyks bir
želio 13, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėj. Bus pagerbti šias 
mokslo metais baigę gimnazi
jas: Avižienis, Basiulis, Basiuly- 
tė, Budrytė, Bekas, Čekanaus
kaitė, Dabšys, Grigaliūnas, Kau
nas, Kontrimaitė, Šėkas, Vizgir
daitė, Vaičiūnas.

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdybą šiuo 
metu sudaro: pirm. Danguolė 
Vizgirdienė, vicepirm. Ona Ra- 
zutienė ir Danutė Barauskaitė, 
sekr. Violeta Gedgaudienė, ižd. 
Rima Barauskaitė, padėjėjas V. 
Baltutis, inf. reikalam Jonas Ma
tulaitis, ypatingiem reikalam Ar
vydas Kliorė ir jaunimo reikalam 
Asta Grakauskaitė.

Dainavos stovyklavietėj šią 
vasarą organizuojami lituanisti
kos kursai jaunimui. Vyksta ke
letas jaunuolių ir iš Los Ange
les lituanistinės mokyklos. 
Vykstantiem finansiškai padėti 
yra susidaręs komitetas, kuriam 
vadovauja mokyklos direktorius 
VI. Pažiūra ir dr. R. Giedraitis.

Liepos 22 — Dramos artistės 
Lucijus Tvirbutienės ir aktorės 
M. Gineitienės vaidinimas.

Liepos 26 — Op. sol. Daivos 
Mongirdaitės koncertas.

Liepos 28 — Literatūros va
karas.

Rugpjūčio 2 — Sol. B. Povi- 
lavičiaus koncertas, akomp. muz. 
Jeronimas Kačinskas.

Rugpjūčio 6 — Vasarvietės 
choro koncertas, vadovauja muz. 
Izid. Vasyliūnas.

Rugpjūčio 9 — Sol. A. Kele

jėgtų tinkamu akademiniu lygiu 
krauti į būsimos laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos kraitį savo 
mokslinius darbus lietuvių kal
bos, literatūros, istorijos, politi
nių ir kitų mokslų srityse. Ga
lima džiaugtis, jog šiandien iš
eivijos lietuvių jaunimo tarpe 
vis dažniau atsiranda asmenų, 
norinčių ir siekiančių tai daryti. 
Išeivijos lietuvių jaunimas nesi
tenkina vidurinės mokyklos li
tuanistinio žinojimo lygiu: lanko 
institutus, steigia kursus ir kito
kiais būdais angažuojasi lituanis
tikos sritim.

Iš kitos pusės, nėra lengva į- 
jungti lituanistikos dalykus į gy
venamojo krašto aukštojo moks
lo programas, kurių tikslai ir rei
kalavimai dažnai skiriasi nuo li
tuanistikos interesų. Todėl jau
nimas sveikina Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, kurios penk
tasis seimas 1978 Toronte, Ka
nadoj, ryžosi sukonkretinti jau 
kelerius metus vykusius priva
čius pokalbius apie nuolatinę 
pastogę lituanistikai. Tame sei-

ATOSTOGOS 
KENNEBUNKPORTE

Lietuviai pranetikonai kviečia jua praleisti aavo ato
stogas Kennebunkporto vaaarvletčje.

Sezonas prasideda liepos 3 Ir baigiasi rugsėjo 7
Vasarvietė yra gražiojo Atlanto pakrantėje su vėslna- 

mals kambariais Ir jūros vandene baseinu. Buto k maisto 
kainos visiems prieinamos.

Informacijai sdrosas: 
tametocan dueet House 

KMisebunkport, Melno 04046 
TBL (207) 967-2011

lio koncertas.
Rugpjūčio 15-22 — Ateitinin

kų Sendraugių savaitė.
Rugpjūčio 15 — Izidoriaus 

Vasyliūno smuiko koncertas, 
akomp. dr. V. Vasyliūnas.

Rugpjūčio 18 — Literatūros 
vakaras.

Rugpjūčio 21 — Op. sol. Gi- 
nos Čapkauskienės koncertas.

Rugpjūčio 22 — Dr. Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas.

Rugsėjo 5-7 — Šaulių stovyk
la. Speciali programa.

Rugsėjo 7 — Vasarvietės už
darymas.

Kiti renginiai bus skelbiami 
sezono metu. Vasarvietės patal
pose bus iškabinti lietuvių dai
lininkų kūriniai.

me priimtas nutarimas, raginan
tis “sudaryti sąlygas kuriame 
nors Šiauris Amerikos universi
tete pastoviai lituanistikos ka
tedrai”, buvo seniai lauktas.

Per pastaruosius dvejus metus 
PLB valdyba tyrinėjo lituanisti
kos katedros steigimo galimybes, 
o 1981 kovo 1 ryžosi ją steigti. 
Jaunimas entuziastiškai pritaria 
šiam sumanymui ir žada viso
keriopomis priemonėmis ją 
remti. Jaunimas skatina visus 
lietuvius, nepaisant jų amžiaus, 
gyvenamos vietovės ar ideologi
nės pakraipos, visomis jėgomis 
padėti įgyvendinti lituanistikos 
katedros idėją.

Katedros įsteigimas padės 
užtikrinti naujas lituanistikos 
specialistų kartas, o tai bus ne
pamainomai reikšminga, sie
kiant lietuvybės puoselėjimo iš
eivijoj ir nuolatinės pagalbos už
tikrinimo pavergtajai lietuvių
tautos daliai Lietuvoj.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdyba

IŠ VISUR
—R. Reagan, JAV prezidentas, 

gegužės 14 d. laiške A. Regiui, 
Lietuvių Respublikonų Illinois 
lygos pirmininkui, sveikina vi
sus lygos narius, šiltai prisime
na savo apsilankymą Marąuette 
Parke ir ta proga patirtą lietuvių 
nuoširdumą bei vaišingumą. , 
Taip pat sveikina Lietuvių Res
publikonų federacijos pirm. 
Anatolijų Milūną, jo, kaip iški
liausio 1980 metų lietuvių res
publikono, atžymėjimo proga.

— Prel. Konstantinas Vasys, 
ilgametis Worcesterio Aušros 
Vartų lietuvių parapijos klebo
nas, mirė gegužės 24 Putnamo 
Matulaičio namuose. Velionis 
buvo gimęs 1888 liepos 14 
Norkūnų km., Šakių apskr. 
1911 atvyko į JAV. 1913 liepos 
16 buvo įšventintas kunigu Wor- 
cester, Mass.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimas, įvykęs 
gegužės 23-24 Dearbom, Mich., 
išrinko naują valdybą: pirm. Va
cys Mažeika, nariai — Mečys 
Valiukėnas, Mečys Šimkus, Ona 
Daškevičienė ir Oskaras Kreme- 
ris. Visi iš Chicagos arba apy
linkių.

— Lietuvių Fondas paskyrė 
500 dol. paramą Lietuvių Skau
tų organizuojamam Lituanistikos 
seminarui jauniesiem vadovam. 
Seminaras vyks birželio 20-27 
Union Pier, Mich.

— Vladas Piešina gegužės 28 
atšventė savo 93-ąjį gimtadienį. 
Šia proga jį pasveikino JAV 
prezidentas Ronald Reagan, trys 
sūnūs iš Vilniaus, Šiaulių ir Si
biro, duktė Ada ir žentas Borisas 
Jungmeisteris iš Kanados, 17 
anūkų, 32 proanūkiai ir kiti arti
mieji. Sukaktuvininkas gyvena 
pas savo dukterį Elzbietą ir žen
tą Stasį Rudį, Worcester, Mass.

— Lietuvių Katalikų Susivie
nijimo trimetinis seimas šiemet 
vyks liepos 12-14 Rochester, 
N.Y. Yra pakeistas viešbutis. 
Seimas vyks: Marriott Inn on
U. S. Route 15 at New York State 
Thruway, Exit 46, Rochester, 
N.Y. 14623.

— Lietuvių pranciškonų vie
nuolyne Kennebunkport, Maine, 
birželio 1-5 vyksta metinės re
kolekcijos, kuriom vadovauja 
kun. prof. Antanas Rubšys iš 
Manhattan College, Bronx, N.Y.

—Lietuvių susitikimo šventė 
— piknikas Putname, rengia
mas Nek. Pr. Marijos seserų, 
įvyks jų sodyboj liepos 26. Pro
gramą atliks Neringos mergaitės.

— Worcester, Mass., Lietuvių 
Organizacijų Taryba Worcester 
Center galerijoj birželio 8-13 
rengia lietuvių kultūrinę savaitę. 
Ši įstaiga .švenčia 10 metų veik
los sukaktį ir ta proga rengia 
tautybių pasirodymus. Lietuviai 
stengsis iškelti ne tik savo kul
tūrines vertybes, bet ypač supa
žindinti kitataučius su sovieti
niu genocidu, vykdomu prieš 
lietuvių tautą.

— Dail. Pranas Gailius iš Pa
ryžiaus šią vasarą atostogaus On- 
tario šiaurės vakaruose. Ta pro
ga ruošiamos jo dailės parodos: 
birželio 7 Toronte, Prisikėlimo 
parapijos parodų salėj, o birželio 
9-18 Toronto prancūzų kultūri
niame centre “Centre Franco- 
phone”. .

— Toronte, Ont, Sibiro trė
mimų minėjimas, rengiamas Ka
nados Baltiečių Federacijos, 
įvyks birželio 11, ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Mykolo ka
tedroj. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas kun. K. Pugevičius iš 
New Yorko. Per pamaldas giedos 
vyrų choras Aras, vadovaujamas
V. Verikaičio.

— 1941 metų sukilimo minė
jimas Clevelande įvyks rugsėjo 
19. - -

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Anderson, Ausable Forks, 
N.Y., B. L. Banaitis, Abington, 
Mass. Užsakė kitiem: H. Yon- 
tosh, Rahway, N.J. — Julei ir 
Fritz Surdock — Surdokas, Tus- 
carora, Pa. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata tik 12 dol. 
Atnaujinant — visiem 15 dol. 
metam.



KNYGOS ANGLŲ KALBA — 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery, by L Sinkevičiūtė. One ofthe largest 
collections oi Lithuanian trachtional recipes. $8.00

Introduction to Modem Lithuanian, by A. Klimas, Dambriūnas.
W. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. $10.00.

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas 18.00 
Lfthuanian-EnglisK bv Piesarskas, Svesevičius. 18.00 
Lithuanian Self-Taught, by Variakojytė $4.00
Mano žodynas, by Richard Carry. For children, illustrated. $6.00.
Lithuanian for Beginners, by A. Rinkūnas. $4.00, Teacher s manual 

$3.00, Workbook A $2.50, B $3.00 and C $3.00
Lithuanian record with text $6.00
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pąjaujis-Javis. $11.00 
Opposition to Soviet Rule in Lithuania, by T. Remeikis. $16.00 
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. $15.00 
The Catholic Church in Soviet Lithuania, by V. Vardys. $15.00 
Lithuania 700 Years, by A- Gerutis. $15.00
Land of Crosses, by M. Bourdeau*. $8.00
History of Lithuania, by J- Končius. $4.00
Vytautas the Creat Duke of Lithuania, by J. Končius $3.00 
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. Wolkovich $6.00
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $10.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00
Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans, by

by Daumantas. $10.00
The Living Testament of Faith & Courage in Siberia. $5.00 
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. $10.00
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $13.00 
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas. $6.00 
Cultural VVellsprings of Folktales, by V. Bagdanavičius. $6.00 
Selected Post-War Lithuanian Poetry, by J. Zdanys. $12.00 
Etemal Dream, by L. Andriekus. $6.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
We Will Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
House Upon the Sand, by J. Glauda. $4.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00
Five Posts in a Market Place, by A. Landsbergis. $4.00
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00
The Temptation, by V. Krėvė, $3.00
The Herdsman & the Linden Tree, by V. Krėvė. $4.00
The Secret Life of a Political Refugee, by E. Narouche. $5.00 
Fragments of Truth, by M. P. Brazauskas. $4.00 
The Lithuanian Woman, by B. Novickienė. $5.00
Vilnius, the Capital of Lithuania, by T. Vizgirda. $4.00
Postage Stamps of Lithuania, by Associate Editors. $15.00 
Vilniaus Architektūra, Color album, $32.00
Vilnius, Color Album by Associate Editors. $18.00
Dainavos Kraštas, Album, by M. Baranauskas. $10.00
Lithuanian National Costume, by A. and A. Tamošaitis. $26.00
Puzinas, Color Monography, Album. $25.00
A Color Odyssey, Album — A. Galdikas. $16.00 
The Way of Nations, Album —J. Juodis. $8.00 
Čiurlionis, Album. $39.00.
Lithuanian Bookplates, Album. $20.00
Lithuanians in Multi-Ethnic Chicago. $20.00
Lithuanian Writers in the West $20.00
Lithuanian Heritage Catalog of Souvenirs. $2.50
My Lithuanian Coloring Beak. Vol. 1 and 2, $2.50 each 
Lithuanian Heritage — Puzzle. $13.00
The Third Woman, by A. Baronas. $5.00

These and other Lithuanian-English books, records, auto 
stickers, Lithuanian and USA Flags, T Shirts with Lithuanian 
Emblems and various other souvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

NAUJOS 
KNYGOS

R. Spalis, Auksinio saulėly
džio gundymai. Romanas. 10 
dol.

M. K., Valstybininkas politi
kos sūkuriuose (apie prel. M. 
Krupavičių). 6 dol.

Algirdo Budreckio redaguota, 
Rytų Lietuva (Studia Lituanica 
IV). Įrišta. 15 dol.

V. Volertas, Greitkelis. Roma
nas. 7.50 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. Premijuotas eilėraš
čių rinkinys. 4 dol.

D. B. Bindokienė, Angelų 
sniegas. Apysaka. 5 dol.

E. Juciūtė, Ąžuolynėlis. Ro
manas. 8 dol.

J. Jakštas, redaktorius. Lietu
vių Tautos praeitis, IV tomas. 
15 dol.

Balys Gaidžiūnas, Mano kar
tos likiminiai metai. Eilėraš
čiai. 5 dol.

Pr. šulas, Kaip sudaromi tes
tamentai (turto paveldėjimas, 
palikimai). 3 dol.

Pr. Naujokaitis, Kalbininkas 
J. Senkus. 5 dol.

Antanas Jasmantas, Ir nie
kad ne nemolei. Eilėraščiai. Į- 
rišta. Kaina 6 dol.

Algirdas Landsbergis, Muzika 
(žengiant į neregėtus miestus. 
Novelės. Su kietais viršeliais. 
8 dol

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20 dol.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

ARIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

Lithuanian National Costume, 
by A. & A. Tamošaitis. Dide
lio formato, gausiai iliustruota, 
įrišta. 26 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolko- 
vich. 6 dol.

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980, by Tho- 
mas Remeikis. 680 psl. Įrišta. 
16 dol.

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pajaujis-J avis, 246 
psl. Įrišta. 11 dol.

Lithuania Minor, by Martin 
Brakas. 302 psl. Įrišta. 15 dol.

Lithuania 700 years, reda
guota dr. A. Geručio. 458 psl. 
Įrišta. 15 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios bei kitos knygos lietuviš
kai arba angliškai apie Lietuvą 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LEIDINIAI APIE 
ARKIVYSKUPĄ JURGĮ 

MATULAITj-MATULEVIČIŲ

“Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis Matulevičius — Užrašai“. 
2.50 dol.

Stasys Yla, “Jurgis Matulai
tis”. 7.00 dol.

Dr. A. Kučas, “Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius“. 
$15.00 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

JAV LB VEIKLOS KRONIKA
-■ ■ »\ r ■

Kun. Kazimiero Psagovičiaus 
vadovaujamo Lietuvių Informa
cijos Centto rūpesčiu Best Sel- 
lers žurnale pateikiama LB fi
nansuotos dr. Tomo Remeikio 
knygos “Opposition to Soviet 
Rule ir Lithuania, 1945-1980” 
trumpa recenzija. Recenziją ra
šęs JAV karinių oro pajėgų 
kapelionas Denis Dirscherl lei
dinį vertina teigiamai, kaip ypač 
puikią informacinę medžiagą 
apie Lietuvą. Supažindinęs 
skaitytojus su veikalu, jis pareiš
kia, jog skaitytojas “gali tik ste
bėtis, kad tokie ryžtingi žmonės 
tebegyvena mūsų planetoj”.

Charles H. Zerr, Koalicijos iš
laisvinti Petkui ir Gajauskui pir
mininkas, kreipėsi į Koalicijos 
44 garbės narius, juos prašy
damas parašyti laiškus Nobelio 
Institutui Norvegijoj ir paremti 
Viktoro Petkaus kandidatūrą No
belio taikos premijai. Garbės na
riam su minėtu laišku buvo pa
siųsta ir įvairi JAV Europos sau
gumo ir kooperacijos komisijos 
tuo klausimu paruošta informa
cinė medžiaga. Į garbės komite
tą įeina JAV akademinio, reli
ginio ir visuomeninio gyvenimo 
iškilūs ir įtakingi vadovai.

Dr. Nijolė ir dr. Tomas Re- 
meikiai gegužės pradžioj lankė
si Philadelphijoj. Dr. Remeikie
nė dalyvavo Philadelphijos 
mieste vykusiame endodontikos 
specialistų suvažiavime. Dr. Re
meikis šios viešnagės proga skai
tė paskaitą Philadelphijos LB 
apylinkės suruoštoj kultūrinėj 
vakaronėj ir jo spaudai ruošia-

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Žiemelytė su jumis, solistė 
dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad aš našlaitėlė, Štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaitė, Avė Maria.

Antanas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi 
griežle, griežlele mano, Tų mer
gelių dainavimasąjei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo, 
Dėdės Jono Polka, Ar ateis, Kai 
širdį tau skausmas, Marija, Moti
na malonės, Neapleisk mūsų, 
Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

Abi plokštelės po 7 dol., per
siuntimui pridedama 1 dol. Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. 11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kai skrido baltos burės. Įvai
rūs solistai dainuoja B. Gorbuls- 
kio 14 estradinių dainų. 8 dol.

Aš tau saulėtos vasros linkiu. 
S. Klimaitė-Pautėnienė dainuoja 
B. Gorbulskio dainas. 8 dol.

Valio jaunystei. Los Angeles 
LB jaunimo ansamblis Spindu
lys įdainavo 11 įvairių lietuviš
kų dainų. 8 dol.

Lik sveikas. Raiša Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

Visas šias plokšteles išleido 
Gintaras, Hollywood, Calif. Per
siuntimui pridedama 1 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

.......  . V ■ 
mų ir JAV LB finansuojamų 
leidinių reikalais turėjo pasitari
mus su JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Alg. Gėčių 
ir tarybos nariais F. Andriūnu, 
R. Česoniu ir Aušra Zerr. Šiuo 
metu dr. Remeikis baigia ruošti 
spaudai naują “Violations of Hu- 
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania” metraščio laidą ir yra 
sutikęs suredaguoti jaunimui 
skirtus Lietuvos pogrindžio lite
ratūros skaitinius.

Philadelphijos milijoninio ti
ražo dienraščio The Bulletin 
leidėjas Craig Ammerman laiš
ku padėkojo Philadelphijos LB 
pirmininkei Teresei Gečienei 
už tarpininkavimą laikraščio ko
respondentei Paula Herbut susi
tikti su Philadelphijoj viešėju- 
siė Lietuvos Helsinkio grupės 
nariu rašytoju Tomu Venclova. 
Jų turėto pokalbio išdavoj va
sario 17 The Bulletin išspaus
dino, išsamų straipsnį, kuriame
suminėjo T. Venclovos pateiktus 
faktus apie lietuvių tautos re
zistenciją, žmogaus teisių pa
žeidimus ir tautos bandymus 
nusikratyti okupantu.

Linas Kojelis, PLB visuome
ninių reikalų komisijos narys 
ir Washingtono LB apylinkės 
pirmininkas, dažnai talkina JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bai specialių uždavinių vykdy
me. Jo vadovaujamos LB apy
linkės valdybos pastangomis (vi
suomeninių reikalų tarybai pa
rėmus lėšomis) ir šiaip metais 
Vasario 16-osios proga Kapite
lio patalpose buvo suruoštas 
priėmimas JAV kongreso na
riam. Washingtono katalikų arki
vyskupijos oficiozas Catholic 
Standard Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį paminėjo iš
spausdindamas pokalbį su L. 
Kojelių ir Lietuvą1 liečiantį Lie
tuvos vyčių veikėjo Juozo 
Simanio straipsnį.

Philadelphijoj gegužės 3 įvy
ko Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ir Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos politinės sri
ties vadovų pasitarimas. Jame 
dalyvavo Gintė Damušytė, 
Viktoras Nakas, Linas Kojelis, 
Rimantas Stirbys ir Jūratė Kro- 
kytė-Stirbienė. Siekiant Jauni
mo S-gos ir JAV LB darbus po
litinėj srity koordinuoti, posėdy 
taip pat dalyvavo JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Alg. Gečys.

Algimantas Gureckas, JAV LB 
ryšininkas Washingtone, užmez
gė ryšius su Japonijoj veikian
čiu komitetu Japonijai sugrąžin
ti sovietų okupuotas šiaurines 
teritorijas. Metų pradžioj A. Gu- 
reckui laišku pareiškus JAV LB- 
nės solidarumą Japonijai ir pa
teikus faktus apie Sov. Sąjungos 
smurtu okupuotas Pabaltijo vals
tybes, kovo 17 laišku atsakė mi
nėto komiteto vicepirmininkas 
dr. Keizo Homma. Padėkojęs už 
rodomą dėmesį ir jų organiza
cijos pastangų rėmimą, dr. Hom-

DBCTER PARK
PHARMACY

Wm. A imtasi, 8.8.
77-01 J AM AIC A AVEnUB '

(Cor. 77th Street) -
W®odhavan, N.Y. 11481 
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ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA 
ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

• Penkios kelionės • VIa Flnnair — CSA
• Pirmos klasės sąlygos • Palyda Ii JAV

• Prieinamos kainos

(Nonas ekskurs$a j Kauną Ir pusės dienon vizitas j Trakus

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. TOLU FREE (800) 223*791$
2$ EAST 48TH STREET NY STATI (212) $$8-1M8
NEH YORK. NEH YORK 19017
flve tauriną progrssM to flhe BaMcs. 9***

ma pareiškė norą palaikyti ry
šius su organizacijomis,” — ku
rių valstybės jėga Sov. Sąjungos 
buvo pagrobtos ir aneksuotos“. 
LB-nę jis pakvietė keistis infor
macija bei ieškoti būdų glau
džiam bendradarbiavimui.

Aušra Zerr, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkė, šiemet 
rūpinasi pavyzdinės infor
macijos paruošimu tragiškojo 
birželio sukakčių pristatymui 
JAV administracijai, kongresui 
ir amerikiečių spaudai. Ši me
džiaga apima pavyzdinius laiš
kus, rezoliucijas , pranešimus 
spaudai, pavyzdinio straipsnio 
paruošimą, kuris tinka panaudo
jimui vedamojo (įžanginio) 
straipsnio vietoj. Visa pavyzdinė 
medžiaga yra anglų kalba, orga
nizaciniam vienetam ar asme
nim tereikiant ją pritaikyti prie 
vietos sąlygų ar įrašyti skirtin
gus adresatus. Ir vėl į talką 
jungiasi LB-nės Ilgamečiai dar
buotojai Rima ir Gabrielius Mi
ronai, kurie ruošia 15 minučių 
ilgumo radijo programą anglų

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LOOGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

BALTK 
TOURS n DIENŲ KELIONĖ SU 6 

DIENOM LIETUVOJ

liepos 15-25, rugp. 15-25 
rugsėjo 1-11 -----....------------------------------———.—~$1.129
rugsėjo 30 — spalio 10 $1.089

Lankoma: Wariuvoj 2 dienos, Vilniuj 8 dienos. Frsnkfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu Iki Vilniaus Ir ii 
Vilniaus.

Oro kelionės su Lufthansa ii Bostono, Now Yorko Ir 
Philadelphijos. Galima prisidėti ir Ii kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių informacijų krolptič:

BALTIC TOURS 
8 Whtte Oak Road 
Newton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių likvletimo dokumentai 

- -------—-—  1 
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ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donataa Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

118-08 Myrtfe Avenue 
Richmond H H L N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogua priva
žiavimas Jamalca Ir Myrtfe Avė. autobusais, stMarytm 
kasdien vakarais Ir ieitadlonlais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir paaltikrintl kalnas

kalba tragiškojo birželio sukak
tim atžymėti. Norintieji pasinau
doti pavyzdine medžiaga, ir ga
lintieji magnetofoninėj juostelėj 
įrašytą radijo programą įpiršti 
amerikiečių radijo stotim yra 
kviečiami rašyti JAV LB visuo
meninių reikalų tarybai, c/o Mrs. 
Aušrą Zerr, 708 Custis Road, 
Glenside. Pa. 19038.

Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, su JAV 
LB Kultūros taryba sudarė su
tartį išleisti Lietuvių Enciklo
pedijos antrą papildymų tomą.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba, vertindama Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Federa
cijos veiklą lietuvių reprezen- 
tavimo ir Lietuvos pavergimo 
klausimo kėlimo srity, Federaci
jos darbus nutarė paremti $300 
suma. JAV LB-nei esant nepoli
tinei, pageidauta, kad skirtoji 
parama būtų naudojama tik Lie
tuvos reprezentacijos ir ją ištiku
sios tragedijos pristatymo veik
lai, o ne partiniam tikslam.



8 • DARBININKAS • 1981 bfažetia5, Nr. 23

i

NEW

YORKE BROOKLYN, N. Y. 11207

4

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
birželio 6, šeštadienį, Nevv Yor
ko vyrų choro Perkūno koncer
tas; birželio 7, sekmadienį, Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
mokslo metų baigimas.

N.Y. vyrų choro Perkūno kon
certas bus birželio 6, šį šešta
dienį. Kokteiliai 6:30 v.v., pats 
koncertas prasideda 7:30 v.v. 
Dainuoja choras, kuriam vado
vauja Viktoras Ralys. Duetą dai
nuos Rasa Bobelytė ir Petras Tu
tinas. Akomponuoja Aldona 
Kepalaitė. Koncerto metu publi
ka jau sėdės prie stalų, tad pra
šome stalus užsisakyti iš anksto. 
Skambinti choro pirmininkui 
Lionginui Drangauskui — 296- 
5655.

Lietuvos vyčių 12 kuopa, 
Manhattane, birželio 7, sekma
dienį, rengia Baisiojo Birželio 
minėjimą. Sumą Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje laikys kun. 
Vytautas Piktumą, kuris taip pat 
pasakys progai pritaikytą pa
mokslą. Po pamaldų trumpas 
minėjimas parapijos salėje. Jam 
vadovaus vyčių garbės narė Ele
na Saulytė. Parapijos administ
ratorius kun. John Bida ir 12 
kuopos nariai kviečia visus daly
vauti.

Birželio išvežimų 40 metų su
kakties proga Lietuvos vyčių 
110 kuopa organizuotai dalyvau
ja mišiose biiželio 14, sekma
dienį, 11 
parapijos 
parapijos 
vaišės.

vai. V. Atsimainymo 
bažnyčioj. Po mišių 

salėj programa ir

SOLISTO

MEČISLOVO

RAZGAIČIO

KONCERTAS

birželio 7, sekmadienį, Apreiškimo parapijos salėje.
Pradžia 4 v. popiet

Programoje jo paties sukurtos patriotinės ir kitokios dainos.

Koncertu atžymima 30 metų sukaktis, kaip jis aktyviai 
kovoja prieš tėvynės pavergėjus, rengdamas Įspūdingas 
demonstracijas.

Pelnas skiriamas Apreiškimo parapijos mokyklos 
remontui

VISI MALONIU KVIEČIAMI ATSILANKYTI!

BAISIOJO BIRŽELIO SUKAKČIŲ

Kalba:

Minėjimą rengia:

ĮĖJIMAS —AUKA

DR. ADOLFAS DAMUŠIS, 1941 m. Lietuvos Sukilimlnės vyriausybės 
mlnlstsrlų kabineto narys

MonlnC dalis:
aktorė-rašytoja BIRUTE POKELEVIČlOTĖ 
solistė ANGELĖ KIAUŠAITĖ

bus

(212) 827-1352 
(212) 827-1351 

Spaustuvė ....(212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė .... 212) 827-9645

Išvežtųjų į Sibirą minėjimas 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje bus birželio 14, sekmadie
nį, per 11 valandos mišias. Pa
mokslą pasakys kun. Vytautas 
Pikturna, buvęs Dachau kon
centracijos stovyklos kalinys. 
Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis.

Solisto Mečislovo Razgaičio 
koncertas bus birželio 7, Šį sek
madienį, 4 v. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje. Solistas 
dainuos paties sukurtas pat
riotines dainas, prisimins laisvės 
kovotojus, tremtinius į Sibirą. 
Drauge bus prisiminta ir jo pat
riotinė veiklą, jos 40 metų su
kaktis. Pelnas skiriamas mo
kyklos pataisymui.

Katalikų Federacijos seimelis 
įvyks birželio 7, sekmadienį, 
tuoj po sumos, Apreiškimo pa
rapijos žemutinėj salėje. Visos 
katalikiškos draugijos prašomos 
atsiųsti atstovus į seimelį. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Sekminės — Šventosios Dva
sios atsiuntimo šventė — yra 
ateinantį sekmadienį, birželio 7.

Rašytoja Nelė Mazalaitė-Ga- 
bienė persikėlė į naują butą. Da
bar jos adresas yra: 224 High- 
land Blvd., Apt. 910, Brooklyn, 
N. Y. 11207. Telefonas — 235- 
7480.

Adv. dr. Arūnui ir Rūtai (Ruz- 
gaitei) Udriam, gyvenantiem 
Jackson, Mich., gegužės 18 gimė 
sūnus Vytenis-Marius. Jie jau 
augina du sūnus — Darių 9 m., 
Almį 4 m. ir dukrą Baltiją 6 m.

Dr. Domo Jasaičio ketvertų 
mirties metų proga mišios bus 
aukojamos birželio 5, penktadie
nį, 8 v.v. pranciškonų vienuoly
no koplyčioje. Draugai ir pažįs
tami prašomi mišiose dalyvauti. 
Mišias užprašė jo žmona Sofija 
Jasaitienė, kuri dabar gyvena 
Dorchester, Mass., prie Bostono.

New Yorko lietuvių medžioto
jų ir žuvautųjų klubas Aras 
birželio 14, sekmadienį, nuo 12 
vai. ryto rengia klubo išvyką — 
gegužinę į Captree State parką, 
rytinėje pusėje nuo laivų prie
plaukos. Programoje — žuvavi- 
mas, vėžiavimas, žaidimai. Bus 
sąlygos kepti ant žarijų. Maistą 
ir gėrimus atsiveža patys daly
viai. Visi kviečiami dalyvauti. 
Captree parkas yra Long Island 
pietų pusėje, už Jonės Beach 
paplūdimio.

Dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas birželio 9 išvyksta į 
Škotiją ir Angliją ir ten atliks 
vieno žmogaus teatro 7 ar 8 
spektaklius. Jį pakvietė Didžio
sios Britanijos Liet. Kat. Bendri
ja. Grįžta liepos 7.

Pennsylvanijos Lietuvių die
na šiemet vyks rugpjūčio 16 
Lakewood Parke, Bamesville, 
Pa. Rengia Lietuvos vyčių 144 
kuopa. Autobusas iš Maspetho, 
nuo Lietuvių Piliečių Klubo, 
6961 Grand Avė., išvyks 8 vai. 
ryto. Kelionės kaina 10 dol. Dėl 
rezervacijų autobuse skambinti: 
J. Adomėnas 497-5212, A. Dau- 
zickas 398-3158, Piliečių klubas 
HA 9-9866.

Sol. A. Kiaušaitės 
laimėjimas

The Curtis Institute of Music, 
Philadelphia, Pa., salėj gegužės 
14 įvyko iškilmingas aktas, 
kur baigusiem institutą buvo į- 
teikti diplomai. Tai buvo šios į- 
staigos 48-tas metinis aktas.

Solistė Angelė Kiaušaitė lankė 
institutą 4 metus ir gavo baigi
mo diplomą iš dainavimo. Ji yra 
baigusi Rutgers universitete 
(N.J.) muziką ir turi bakalauro 
laipsnį.

Solistė A. Kiaušaitė lavino 
balsą pas žymią buv. Metropo
litan operos solistę Zinką Mila- 
nov ir kitur. Ji yra lankiusi 
Juilliard muzikos mokyklą ir 
Hunter muzikos kolegiją New 
Yorke.

Jaunųjų talentų 1980 m. pasi
rodyme YM-YWCA West Oran- 
ge, N.J., A. Kiaušaitė laimėjo 
pirmą vietą ir dovaną. Ji pla
nuoja tęsti operinę karjerą. — 
N.K.

BAIGIA MOKSLO 
METUS

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus baigia birželio 
6, šį šeštadienį. Darbas klasėse 
bus normalus. Bus surašomi bai
giamieji pažymiai, egzaminų pa
žymiai. Kai kur dar vyks ir patys 
egzaminai.

Mokslo metų baigimo aktas 
bus birželio 7, sekmadienį, Kul
tūros Židiny. 12 vai. bus mišios, 
po jų — mokslo metų baigimo 
iškilmės. Bus apdovanoti skyrių 
geriausi mokiniai.

Svarbiausiu šio akto momentu 
bus dešimtojo skyriaus išleistu
vės. Kaip žinia, mokykla yra per
ėjusi į dešimties metų sistemą, 
dabar ir išleidžia tokią laidą. Po 
iškilmių bus vaišės.

Per iškilmes dainuos mokyk
los choras, kuriam vadovauja 
muzikė Nijolė Ulėnienė. Taip 
pat bus šokami ir tautiniai šo
kiai, kuriem vadovauja moky
tojas Raimundas Balsys. Visi 
vaikai prašomi apsivilkti tauti
nius drabužius.

Tuo ir baigiami šie mokslo 
metai. Nauji prasidės rugsėjo 5. 
Mokyklos vadovybė, mokytojai 
ir tėvų komitetas jau dabar prašo 
leisti jaunuosius vaikus į darže
lį, į pirmą skyrių. Nepalikite jų 
namie be lietuviškos mokyklos. 
Taip pat prašo aštuntą skyrių 
neišsisklaidyti ir pereiti visiem į 
devintą skyrių. Devintas ir de
šimtas skyrius daugiausia duoda 
bręstančiam jaunuoliui, išryški
na jo lietuvišką nusiteikimą, 
labiau pririša prie lietuviško gy
venimo, prie lietuviškos bend
ruomenės.

PADĖKA

Šių metų kovo mėnesį buvau 
staiga ir sunkiai susirgęs, buvo 
padaryta sudėtinga operacija. Il
gokai gulėjau ligoninėje, dabar 
jau kuris laikas gydausi na
muose.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie prisiminė mane šios ligos 
atveju, lankė ligoninėje ir na
muose, rašė laiškus, atvirukus, 
skambino telefonais ir linkėjo 
sveikatos, greit išgyti. Tai visa 
guodė ir stiprino mane. Ypatin
gai dėkoju mielai žmonai Sofi
jai, kuri su tokiu dideliu rū
pestingumu ir meile globojo ir 
dabar globoja bei prižiūri mane, 
kad tik greičiau pasveikčiau.

Henrikas Kačinskas

Dr. Adolfas Damušis
Dr. Adolfas Damušis iš Det

roito atvyksta į Nevv Yorką kal
bėti LB-Jaunimo Sąjungų politi
nės konferencijos proga ruošia
mam tragiškųjų birželio sukak
čių minėjime. Jis yra prieš 40 
metų Lietuvoj įvykusio sukili
mo organizatorius, buvo sukili- 
minės Lietuvos vyriausybės mi- 
nisterių kabineto narys.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja LMK Federacijos New 
Yorko klubui už 50 dol. auką.

Aldona Krulikienė iš St. 
Petersburg Beach, Fla. (anksčiau 
su vyru a.a. Kazimieru Kruliku 
gyvenusi Nevv Yorke), gegužės 
24 atvyko pasisvečiuoti į New 
Yorką. Aplankė ir pabuvojo pas 
sūnų ir marčią Ričardą ir Kristi
ną Krulikus, Melville, L. I., ir 
pas draugus ir pažįstamus. Flo
ridoje A. Krulikienė pakeitė gy
venvietę. Jos naujas adresas yra: 
7003 Sunset Way, Apt. 6, St. Pe
tersburg Beach, Fla., 33706. 
Telefonas liko tas pats: 813 367- 
1231.

Moteris, turinti 6 kambarius 
su baldais, ieško kitos moters, 
kuri norėtų \artu gyventi, prisi
dėdama prie nuomos mokėjimo. 
Informacijai telefonas: MI 7-39 
71.

Priglausiu senesnio amžiaus 
asmenį savo namuose Wood- 
havene, N.Y., prie parko. Dėl są
lygų susitarsime. Skambinti 212 
847-7306.

Birutė Pūkelevičiūtė
Birutė Pūkelevičiūtė, Chica- 

goj gyvenanti aktorė ir rašytoja, 
atvyksta į New Yorką, kur bir
želio 13, šeštadienį, Kultūros Ži
diny atliks dailiojo žodžio prog
ramą. Tragiškųjų birželio sukak
čių minėjimas, kuriame B. Pū
kelevičiūtė dalyvaus, yra rengia
mas ryšium su birželio 12-13 
Nevv Yorke vykstančia LB — Jau
nimo Sąjungų politine konfe
rencija. Minėjimą ruošia Kana
dos ir JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos, o jį globoja Nevv 
Yorko LB apygarda, kuriai pir
mininkauja Aleksandras Vakse- 
lis.

Angelė Kiaušaitė
Angelė Kiaušaitė, solistė, prieš 

keletą savaičių sėkmingai Phila- 
delphijoj baigusi dainavimo stu
dijas garsiajame Curtis institute, 
dainuos Nevv . Yorke Kultūros 
Židiny įvykstančiame tragiškųjų 
birželio sukakčių minėjime bir
želio 13, šeštadienį, 7:30 vai. va
karo. Solistė ne vienu atveju yra 
koncertavusi lietuviam. Curtis 
instituto abiturientų išleidimo 
koncerto metu ji dainavo ir ke
letą lietuviškų dainų, jas ameri
kiečių publikai vykusiai prista
tydama. Koncerto programą pla
čiai perdavė Public Broad- 
casting radijo tinklas.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak^ savaitgaliais: 201 
654-3756.

UI IUVIU VYRU CHORO 
*?PERKŪNA5

METINIS ”

Birželio 6, šoštadlsnj, Kultūros Židinyje

VYRŲ CHORAS 
duotas — RASA BOBELYTĖ k PETRAS TUTINAS 
akontponuoja ALDONA KEPALAITĖ 
diriguoja VIKTORAS RALYS

Šokiams groja JOE THOMAS orkestras. Dainuoja JUOZAS NAKAS

Kokteiliai — 8:30 v.v.
Koncertas 7:30 v.v. punktualiai

MALONIAI KVIEČIAMI VISI

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO SĄJUNGŲ 
POLITINĖS KONFERENCIJOS NEW YORKE PROGA 

RUOŠIAMAS

S. M. BIRŽELIO 13, ŠEŠTADIENI, 7:30 VAL. VAK. 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 341 HIGHLAND BLVD. 

BROOKLYN, NEW YORK

Jaunimui *i18 motų (prie (ėjimo) 5 doL




