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Nixono delegacija grįžo, kitą siunčia Atstovų Rūmai

Birželio 15: pries 30 metų Lietuvą už
grobė Sovietų Sąjunga.

Birželio 14: prieš 29 metus — pradėjo 
masinį lietuviu tautos ge
nocidą Sovietų Sąjunga.

Žiūr. 3 psl.
Washingtonas. — Prez. Nixo

no siųsta delegacija į P. Viet-
namą ir Kambodiją jau sugrį
žo, sakoma, parvežusi daugybę 
naudingų žinių. Jos misija tę
sėsi keturias dienas, raporto 
laukiama neilgtrukus. Ją sudarė 
4 senatoriai, 4 atstovų rūmų 
nariai, 3 gubernatoriai, maž
daug po lygiai demokratų ir 
respublikonų, bet didžioji dau
guma buvusi prez. Nixono In- 
dokinijos politikos rėmėjų. Ją 
lydėjo prez. Nixono du štabo 
nariai.

Šiai misijai labiausiai rūpėjo 
sužinoti, kaip sekasi Kambodi
jos misija, todėl jie gana ilgai 
ten buvo: landžiojo po surastas 
komunistų slėptuves, apžiūrėjo, 
paimtą grobį, kalbėjosi su Kam
bodijos, P. Vietnamo ir Ameri

Italijos rinkimuose jėgos nepasikeitė 
Rinktos įvairių savivaldybių tarybos
Roma. — Pereitą sekmadienį 

ir pirmadienį Italijoj vyko vi
sų laipsnių savivaldybių tarybų 
rinkimai, bet svarbiausias dė
mesys buvo atkreiptas į 20 re
gioninių parlamentų rinkimus, 
kurie vyko pirmą kartą. Tą re
formą parlamentas įteisino 
1969. Ja siekiama decentralizuo
ti krašto ūkinių, kultūrinių ir 
socialinių reikalų tvarkymą.

Regioninių parlamentų rinki
muose krikščionys demokratai 
surinko 37.8 procento visų pa
duotų balsų (vienu proc. ma
žiau kaip 1968 m. parlamento 
rinkimuose) ir pasiliko stipriau
sia krašto partija. Visa Italijos 
vyriausybę sudaranti koalicija 
surinko 58 proc. balsų (55.4 
proc. gauta 1968). Romos parla
mente koaliciją sudaro krikšč.

Jordano kariai susirėmė su teroristais
Apšaudytas Huseinas liko gyvas

Ammanas. —Šio pirmadie
nio naktį Jordano sostinėje Pa
lestinos arabai teroristai susirė
mė su Jordano kariuomene sos
tinės gatvėse. Kovos dar vyko 
ir antradienį. Būta gando, kad 
žuvęs Jordano karinių pajėgų 
vadas, Jordano karaliaus Husei
no dėdė, bet gandas oficialiai 
nebuvo patvirtintas. Bet jau ofi
cialiai žinoma, kad laimingai iš
vengė mirties pats karalius Hu
seinas, kurio motorkada buvo 
apšaudyta už sostinės ribų. Jo 
šoferis sužeistas, bet karalius 
nesužeistas. Tvirtinama, kad tai 
buvęs organizuotas pasikėsini
mas karalių nužudyti.

Dar Neaiškus susirėmimo tiks
las, Jeigu būtų taip, kaip da
bar sakoma, tai susišaudymas 
gatvėse galėjo būti tik priedan
ga išvilioti karalių į gatves ir jį 
klastingai nužudyti. Jo atsikra
čius, Jordano likimas atsidur
tų teroristų malonėje arba pa

pu seni prieisi: teroristų vadas Arafatas (k.) ir Jordano karalius Huseinas mažu Šviesėja.

Suvaidintu farsu dabar ir patys nebepatenkinti
kos kariais bei karininkais. Sen. 
Murphy, prezidentūros spaudos 
sekretoriaus Klein lydimas, pa
siekė ir Kambodijos sostinę pa
sikalbėti su premjeru ir įteikti 
prez. Nixono laišką. Manoma, 
kad prezidentas jam buvo pave
dęs kokią slaptą misiją.

Tragiškas susitikimas įvyko 
su vienu Kambodijos daliniu, 
iš kurio vado majoro .Thach 
Poch du senatoriai išgirdo tokį 
raportą: “Tik vakar mano vy- 

' rai triskart puolė komunistų po
zicijas turėdami su savim tik 
rankines granatas. Iš mano bri
gadoje esančių 4,700 vyrų gra
natomis ginkluoti yra 3,000 vy
rų. Mums reikia šautuvų, morti- 

demokratai, socialdemokratai, 
respublikonai ir socialistai, šie 
pastarieji yra šalininkai bendra
darbiavimo su komunistais. Ga
limas dalykas, kad jie susidės 
su komunistais sudarant re
gioninius organus trijuose re
gionuose: Emilia-Romana (cent
ras Bologna), Toscania (centras 
Florencija) - ir Umbria (cent- 

,ras Perugia). Tai vadinamoji 
Italijos raudonuoji juosta.

Komunistai surinko maždaug 
tiek, kiek ir 1968. Jiem simpa
tizuoją socialistai gavo mažiau, 
bet socialdemokratai kiek dau
giau, visai dingo monarchistai, 
šiek tiek daugiau gavo buvę fa
šistai. Šie duomenys dar nega
lutiniai, bet žymesnių pakeiti
mų nelauktina.

birtų civiliniame kare. Teroris
tinės organizacijos nekenčia ka
raliaus Huseino už tai, kad 
jis bando varžyti jų veiklą prieš 
Izraelį. Huseinas yra politinio 
sprendimo šalininkas, teroristai 
mano, kad jiems priimtinas 
sprendimas yra tik Izraelio su
naikinimas.

Tai jau antras karinis susi
dūrimas tarp Jordano kariuo
menės ir teroristų, kurie gyve
na Jungt. Tautų išlaikomose pa
bėgėlių stovyklose, ten maitina
si patys ir jų šeimos.

Izraelis seka įvykius įr labai 
norėtų, kad karalius-^? kartą 
teroristų veikla^-suvaržytų. Ir 
pats karalius ^greičiausiai taip 
norėtų padaryti, bet vargu ar 
dabar jau tai galima būtų ^e pa
vojaus padaryti.

P. S. Karalius su teroristų va
dovybe jau sutarė paliaubas, 
šaudymasis sustabdytas.

ru ir kulkosvaidžiu.”
Kai jo prancūziškai pasaky

tas raportas buvo išverstas į 
anglų kalbą, sen. Murphy susi
jaudinęs pasakė, kad pasirū
pinsiąs jo prašymą patenkinti. 
Patyręs, kad tame pačiame 
kambodiečių daliny dažnai mai
šosi seni rusiški, prancūziški, 
kiniški ir angliški šautuvai, sen. 
Murphy (resp. iš Kalifornijos) 
užregistravo nustebimą ir čia 
pat pradėjo agituoti savo ko
legas, kad jam padėtų paspaus
ti kur reikia, kad kambodie- 
čiams būtų duoti amerikietiški 
M-16 šautuvai.

Vatikano
diplomatija — 
kitų tarnybai
Vatikanas. — Paulius VI ką 

tik atšventė 50 metų kunigys
tės jubiliejų. Sveikino jį valsty
bių galvos, sveikino minios Šv. 
Petro bazilikos aikštėje. Ta pa 
čia proga jis vakar priėmė vi
sus prie Vatikano akredituotus 
diplomatinius atstovus specialio
je uždaroje audiencijoje jų svei
kinimų priimti. Ir pasakė žodi 
apie Vatikano diplomatiją.

Anot jo, Vatikano diplomati
nė tarnyba nesivaržo dėl pres
tižo, neįsivelia į prieštaraujan
čius interesus,, jai rūpi tik tar
navimas.

— Jūsų tautų ūkinė, sociali
nė ir moralinė gerovė yra mū
sų bendradarbiavimo su jūsų 
tautomis tikslas, — pareiškė 
Paulius VI, — Vatikano diplo
matijos svarbiausias tikslas yra 
taika jūsų valstybės ir pasaulio 
taika.

Apie 70 valstybių palaiko dip- 
lomatinius santykius su Vati
kanu. Jų tarpan greit įsijungs 
prez. Nixono asmeninis atsto
vas Henry Cabot Lodge. Nors 
ir be ambasadoriaus titulo, be 
oficialių diplomatinių santykių, 
bet Vatikane jis bus priimtas 
su meile ir pagarba, kuri pri
klauso Amerikai. Jo misija bus 
labai svarbi, bet ir lengva, nes 
tarp Vatikano ir Washington© 
nėra jokių ginčų — juodu tik 
derins savo pastangas besie
kiant taikos ir socialinės bei ū- 
kinės gerovės visoms tautoms.

Sutvirtinta Saigono c?
-Kambodijos 

draugyste
Saigonas. — P. Vietnamo vi

ceprezidentas Ky buvo nuvy
kęs į Kambodijos sostinę, kur 
sutvarkė visus reikalus ryšium 
su vietnamiečių karine veikla. 
Kambodijoje. Ta proga jis nu
vežė ir P. Vietnamo vyriausy
bės oficialų užtikrinimą, kad 
Saigonas neturi jokių pretenzi
jų į Kambodijos teritoriją. Sa
vo pareiškimą jis padarė už
darame parlamento posėdyje, 
kur sulaukęs džiaugsmingų ova
cijų. Kambodiečiaį nuoširdžiai 
dėkoję Saigono vyriausybei už 
tokios didelės pagalbos suteiki
mą taip sunkioj Kambodijos va
landoj.

Girdisi, kad Tailandas paža
dėjęs Kambodijos vyriausybei 
savo aviacijos smūgius priešui 
naikinti. Tailando aviacija vie
na stipriausių Azijoje, todėl 
Kambodijos pastangos atsikraty
ti nedraugiškų kariuomenių pa

Delegacija susitiko ir su P. 
Vietnamo valdžios ir kariškais 
pareigūnais, tyrinėjo kaip vyks
ta vadinamoji vietnamizacija. 
Dabar lauktina raporto paskel
bimo.

Kai ši delegacija jau buvo 
pakeliui į namus su žinia, kad 
parsiveža daug geros medžia
gos, Atstovų Rūmuose buvo su
vaidintas farsas. Ten nutarta 
siųsti į Vietnamą savo 12 atsto
vų delegaciją, kad “patirtų vis
ką apie Amerikos karini įsivė
limą pietryčių Azijoje”. Jie įpa
reigoti nedelsiant išvykti ir savo 
raportą parengti per 45 dienas. 
Reikalavimas daugiau negu ne
rimtas, nes tam darbui atlikti 
reikia bent kelių mėnesių ir vi
sų rūšių specialistų. Delegaci-

Pašalino Argentinos prezidentą Ongania 
Aiškėja kodėl pagrobtas A rambu r u

Buenos Aires. — Argentinos 
armijos, laivyno ir aviacijos šta
bu viršininkai įsakė pasitraukti 
prez.-Ongania ir patys tuo tar
pu paėmė valdyti kraštą. Nu
verstasis, atėjęs valdžion irgi 
perversmo keliu, valdė kraštą 
ketverius metfcs. Atėjo su pa
žadu duoti daugiau demokrati
jos ir tvarkos, bet iš tikrųjų ją 
dar daugiau susiaurino ir prie 
chaoso priėjo. Jau taip jam atsi
tiko, kad jis sukiršino ir dar
bininkų unijas, ir studentus, ir 
kariškius, ir ūkinius vadovus. 
Krašte prasidėjo nepasitenkini
mas, streikai, atsirado teroris
tinės grupės.

Kariniai vadai užsiminė, kad 
Ongania pašalinimo tikslas yra 
sustabdyti krašte prasidėjusį 
chaosą. Naujas prezidentas bū
siąs paskirtas dešimties dienų 
bėgyje. Perversmo organizavi
mas nebuvo vienos dienos ar 
nakties darbas. Ongania pašali
nimas buvęs planuojamas ke
lis mėnesius, bet paskubintas 
ryšium su buv. prezidento gen. 
Aramburu pagrobimu bei ka
riuomenės štabo viršininko pa
šalinimu tos pačios dienos rytą, 
kai pats prez. Ongania buvo pa
šalintas. Jis buvo atėjęs prašyti, 
kad krašto reikalus tvarkyda
mas prezidentas bendradarbiau
tų su kariniais vadais ir pasitar
tų su civiliniais politiniais va
dais.

Peronistais pasivadinę gen. 
Aramburu nežinomi pagrobėjai 
skelbė, kad jis jau esąs sušau
dytas už savo laiku peronistam 
padarytas skriaudas, bet Onga
nia pašalinus kaimyninės Urug
vajaus sostinės radijas tuojau 
pranešė, kad jai skambinęs ne
žinomas asmuo ir pranešęs, kad 
gen. Aramburu yra gyvas ir 
bus greit paleistas Urugvajaus 
sostinėje Montevideo, nes su 
Ogania pašalinimu pagrindinis 
tikslas esąs pasiektas.

Prez. Ogania pats vadovavo 
Arumburu laisvinimo akcijai ir 
skelbė, kad jį pagrobę kairie
ji ekstremistai, tačiau gen. 
Aramburu šeima skelbia ka ki
tą — jo pagrobimą esą organi
zavę tie, kurie norėję sutrukdy
ti jo sugrįžimą į prezidentūrą. 
Mat, jau senokai buvę kalba
ma, kad jis turėjęs gen. Onga
nia pakeisti. Taigi nėra paslap
čių, kurios liktų neišaiškintos. 
Šiandien ar ryt, siūlo galas pa
sirodo.

jos sudėty tokių specialistų nė
ra.

Ir balsavusieji už rezoliuciją 
susigriebė, kad sprendimas ne
rimtas. Grupė nepatenkintųjų 
taip aptarė tą sumanymą: “Va
nagai ir balandžiai paversti paš
to karveliais, kurie grįžę namo 
elgsis kaip myna paukščiai”. 
(Myna yra Azijos varnėnų 
šeimai priklausą paukščiai, su
gebą pamėgdžioti žmonių kal
bą. Laikomi namie kaip papū
gos ar kanarėlės.)

Pažymėtina, kad šiais metais 
kongresas dar nebaigė svarsty
ti nė vieno rimtesnio įstatymo: 
tebeguli dar nebaigta svarstyti 
paštų reforma, welfare refor
ma,tolimesnis mokesčių siste
mos tobulinimas ir daug kitų. 
Visas laikas sunaudojamas ieš
kojimui priemonių, kaip pada
ryti prezidentui nemalonumų.

Ongania

— Antradienio vakare sprogo 
didelė dinamito bomba New 
Yorko policijos centrinėj būs
tinėj Manhattane. Žmonių au
kų nėra, bet dideli medžiagi
niai nuostoliai viduje ir aplin
koje.

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos XVI abiturientų laidos išleis
tuvėse kalba išleidžiamosios klasės auklėtoja D. Mackevičiūtė-Baker. Sėdi 
mokyklos vedėjas A. Samušis ir E. Ruzgienė. Plačiau 6 psl.

Nuotr. R. Kisieliaus

VLIKO ŽODIS BIRŽELIUI PRISIMINTI
Lietuviai,

Birželis mūsų tautos istorijoj 
yra tapęs tragiškumo simboliu. 
Prieš 30 metų birželyje Sovie
tai karine jėga užėmė Lietuvą. 
Po metų žiaurios okupacijos 
vėl birželyje masiniais trėmi
mais į Sibirą buvo pradėtas 
plataus masto lietuviu tautos 
naikinimas. To paties birželio 
pabaigoje gaivališko tautos su
kilimo prieš viena okupantą au
kos ir laimėjimai buvo sutryp
ti kito pavergėjo.

Nuo šių įvykiu praėjo daug 
metų. Žmonija išgyveno daugy
bę tarptautinių pakitimų, bet 
Lietuva vis dar tebėra paverg
ta, o lietuviu tauta naikinama 
ir rusinama.

Tačiau sovietiniam tautų ka
lėjime jau darosi neramu. Pas
kutinės kolonijinės imperijos 
vadus baugina sovietų intelek
tualų reikalavimas daugiau lais
vės. masių nepasitenkinimas e- 
konominiu bolševikinės siste
mos neveiksmingumu, nerusiš- 
kųjų tautų nenuslopinamas ver
žimasis į nepriklausomybę ir ki
ti komunistinės, žmogaus pri
gimčiai priešingos sistemųs ne
išvengiami trūkumai.

Ištvėrusi 30 priespaudos me
tų, lietuvių tauta ryžtingu dina
mizmu ir rezistencine dvasia į- 
rodė savo tvirtą tikėjimą nau
ja nepriklausomybės aušra.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, primindamas

Po 30
(atkelta iš 3 psl.)

nusikaltėliai. Tad Sovietai su
interesuoti, kad Amerikos se
natas konvenciją patvirtintų 
(Nors prez. Nixonas ragino se
natą patvirtinti, bet advokatų 
sąjunga lig šiol tam nepritaria!). 

tragiškuosius mūsų tautos bir
želio įvykius, kreipiasi į visus 
lietuvius ir kviečia idėjom, dar
bais ir žygiais jungtis į bendrą 
visos tautos pastangų grandinę, 
kad paspartintų Lietuvos lais
vės sugrąžinimą.

Šia proga norime ypač pa
brėžti reikšmingą faktą, kad 
nuo liepos 1 dienos per Mani
jos (Filipinuose) naują ir galin
gą radijo stotį kasdien sklis lie
tuviškas žodis, kuris pasieks 
tolimame Sibire išblaškytus lie
tuvius. Mes tikime, kad šis lais
vųjų lietuvių ryšys su ištrem
taisiais broliais stiprins jų dva
sią ir lengvins sunkią jų trem
ties dalią.

Šių svarbių radijo transliaci
jų pradžia yra akivaizdus Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pastangų ir atsieki- 
mų įrodymas. Laisvame pasau
lyje gyvenančius lietuvius kvie
čiame remti šiuos ir kitus mū
sų darbus ir vieningai bei ryž
tingai dalyvauti visose Lietuvos 
laisvinimo pastangose.

Tragiškojo birželio proga lais
vės kovose žuvusiųjų prisimini
mas broliškais ryšiais tesu jun
gia Sibiro tremtį kenčiančius, 
pavergtoj tėvynėj laisvės auš
ros laukiančius ir po platų pa
saulį išblaškytus lietuvius.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

New Yorkas, 1970 m. birželis

mėty
Kalbose apie genocidą kaip ir 

kalbose apie okupacinių kariuo
menių pašalinimą pažįstame tą 
pati sovietinį vaidmainiavima.

★

Keldami balsą prieš tą veid
mainiavimą, tarnaujame ne tik 
savo “nacionaliniam” interesui.

Reikalaudami atitaisyti prieš 
30 metų padarytą nusikaltimą, 
sustabdyti genocidą, priside
dam prie labiausiai jaunimo 
vardu skelbiamų pastangų pa
šalinti iš tarptautinių sa n ty
kiu ir institucijų veidmainiavi
mą, grąžinti į juos teisės, tei
sintume ir laisvės vykdymą, 
grąžinti J. Tautas prie tų už
davinių, kuriem J. Tautos buvo 
skirtos.

Ar toks reikalavimas neken
kia esamai “koegzistencijai”? 
Koegzistuoti ir bendradarbiau
ti nėra normalu, kada vienas 
partneris turi užsiimti nosį, kad 
nejaustų antro susitepusio ne
švaraus partnerio tvaiko. Ar 
nebūtų normaliau, kad pirmasis 
partneris pasakytų — tegul tas 
antrasis apsišvarina.

To ir siekia mūsų keliamas 
balsas.

— Peru žuvo mažiausiai 50, 
000 žmonių. Daug labai sužeis
tų. Pagalbos tiekimas jau bai
giamas suorganizuoti. Ji plau
kia iš daugelio kraštų. Prez. 
Nixonas Amerikos vardu paau
kojo 10 mil. dol. Ji bus suteik
ta natūra ir visokiais patarnavi
mais.

— Aštuoni jauni čekai užval
dė ore Čekoslovakijos lėktuvą 
ir jį nutupdė V. Vokietijoj 
Niurembergo aerodrome. Lėktu
vas buvo pakilęs iš Karlovy Va
ry skristi į Pragą. Visi paprašė 
politinio pabėgėlio prieglaudos.
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Ar Amerikoje galima komunistų revoliucija? ANTANAS J. ŠAVEL8KI8 — lietuvis advokatas — 80-30Jamaica Ave., 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Ar komunistų revoliucija A- 
menkoj galima? Tokis klausi
mas gali rodytis ne tik keistas, 
bet ir nesąmonė. Bet faktas, 
kad tokis klausimas kyla ame
rikiečių grupėse — kaip Rota
ry klubas.

Evening Herald, Shenandoah, 
Pa., laikraštis (mus pasiekęs 
prel. J. K. dėka) mini, kad 
tokis klausimas buvo iškeltas 
vietos Rotary klube, ir laikraš
tis vedamajame atpasakojo pra
nešėjo tvirtinimus, priminda
mas taip pat, kad klausimas ro
dytųsi keistas, jei neseniai Mao 
Tsetungas nebūtų viešai kalbė
jęs, kad Amerikoje vykstąs re
voliucijos procesas. Kaip me
džiagą tam klausimui svarstyti 
laikraštis pakartojo pranešėjo

Tokis klausimas imta svarstyti amerikiečių grupėse

skelbtą tame susirinkime doku
mentą, kuris buvęs rastas 1919 
Duesseldorfe, Vokietijoje, va
dinami “10 revoliucijos įsaky
mų”.

Ar tai tikras dokumentas ar 
tik “apokrifas” — nežinia, bet 
jis taikliai sutraukia direktyvas, 
kuriom turi būti kiekvienas 
kraštas paruoštas komunistinei 
revoliucijai.

Tie “10 įsakymų” tokie:
1. Sugadinti jaunimą ir ati

traukti jį nuo tikėjimo. Nu
kreipti jo interesą į seksą. Įskie- 
pinti jam paviršutiniškumą, pa
laužti jo atsparumą.

2. Paimti savo kontrolėn vi
sas opinijos sudarymo priemo-
nes.

3. Nukreipti žmonių mintis
nuo valstybės reikalų į sportą, įritėtą; skleisti infliacijos 
seksines knygas bei vaidinimus 
ir kitas banalybes.

4. Suskaldyti žmones į vie
na kitai priešingas grupes, aštri
nant nereikšmingus šiaip jau 
kontroversinius reikalus.

5. Palaužti žmonių pasitikėji
mą savo natūraliais vadais, juos 
pažeminant ir juos pajuokiant.

6. Skelbti visada demokrati
ją, bet kiek galint greičiau ir be

jokios atodairos pagrobti val
džią.

7. Kurstyti vyriausybės išsišo
kimus ir tada griauti jos auto-

bai-
mes, kelti kainas ir visuotinį 
nepasitenkinimą.

8. Kurstyti streikus gyvybinė
je pramonėje. Skatinti pilieti
nes riaušes ir vyriausybės at
laidumą riaušininkam.

9. Griauti įtaigiais argumen
tais senas moralines vertybes— 
garbingumą, blaivumą, susival
dymą, ištikimybę duotam žo
džiui, atsparumą.

10. Pasirūpinti, kad visi 
ginklai kokiu nors pretekstu 
būtų suregistruoti, turint prieš 
akis perspektyvą juos sukonfis- 
kuoti ir gyventojus palikti be
ginklius.

Beveik sunku patikėti, kad 
tai būtų dokumentas iš anų lai
kų ir iš Vokietijos, kada tie visi 
“Įsakymai” yra tokie aktualūs 
šiandien Ir tai ne kur kitur, bet 
pirmiausia Amerikoje.

Gal Rotary klubo pranešėjas 
(ir laikraštis) ir norėjo sudary
ti įspūdi, kad Amerikoj tie “į- 
sakymai” didžia dalim yra jau 
vykdomi. Ir tai lyg prieš lemia
mą proceso momentą — prieš 
pastangas perimti valdžią ir pa
keisti esamą santvarką.

J. B. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tei. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

Lipa i stulpus gatvėje ir kabina vėliavas darbininkų surengtose demonstra
cijose gegužės 20 New Yorke. Demonstracijas rengė, paremdami prezidento 
Nixono politiką Vietname. Nuotr. V. Maželio

KUR MOKINIŲ SKAIČIUS KYLA, KUR MAŽTA

Tarptautinis šokių konkursas Kaune
Kauno sporto halėje gegu

žės 16-17 Įvykusiame tarptau
tiniame pramoginių šokių, ‘Gin
tarinės poros’, konkurse laimė
tojų pora paskelbti Fed. Vokie
tijos atstovai, atvykę iš Ham
burgo, Helga ir Juergen Bern- 
hold. Vokiečiai — viena stip
riausių šokėjų porų pasaulyje ir 
jau buvę keturis kartus pasau
lio čempionais. Antrąją vietą 
laimėjo kauniečiai šokėjai, ne 
kartą dalyvavę konkursuose 
užsienyje. Česlovas ir Jūratė 
Norvaišos, gi trečiąja pora pri
pažinti japonai Horoshi ir Ka- 
zuko Ivata. Penktoje vietoje at
sidūrė vėl lietuviai, kauniečiai 
Petras Janulevičius ir Laima 
Balsevičiūtė.

Konkurse dalyvavo žymūs 
Maskvos, Leningrado, Estijos šo
kėjai, tačiau kauniečiai Norvai
šos pasirodė esą už anuos žy
miai pranašesni. “Tiesa” (geg. 
19) manė, kad rusai šokėjai jau 
gali “galvoti apie Įstojimą į 
tarptautinę šokėjų federaciją.”

Konkurse iš viso dalyvavo 25 
šokėjų poros iš aštuonių Rytų ir 
Vakarų Europos kraštų ir Japo
nijos. (Elta)

Lietuviai Japonijos parodoje
“Expo — 70” parodoje O- 

sakoje nuo balandžio mėn. pra
džius jau pusantro mėnesio gy- 
vena\ Sovietijos menininkai. 
Ix'ista j Japoniją išvykti, bent

ligšiol, šalia 52 įvairių respub
likų menininkų, tik trim okup. 
Lietuvos meno atstovam: sol. 
V. Noreikai, kanklininkei D. 
Juodvalkytei ir birbynės meist
rui Pr. Budriui. Trys lietuviai 
buvo pakviesti atlikti programą 
ir pačiame Osakos mieste.

Jie, koncertavę per 30 kar
tų, gegužės 9 išsiskyrė, nes V- 
Noreika išvyko koncertuoti į ki
tus Japonijos miestus. (Elta)

NAFTOS ĮMONE 
MAŽEIKIUOSE

Naftos perdirbimo įmonė 
Lietuvoje numatyta statyti Ma
žeikiuose, nors anksčiau buvo 
planuojama ją statyti Jurbarke, 
jmonės reikalam tikimasi pa
naudoti požeminius vandenis. 
Įmonės statymą Mažeikiuose, 
be kitų priežasčių, nulėmė ir 
tai, kad šalia miesto veikia Ak
menės cemento gamykla ir ki
tos įmonės.

Statybą numato pradėti ki
tais metais. Verta pridurti, kad 
dėl suplanuotos statybos Jurbar
ke okupacinei valdžiai platų me
morandumą buvo įteikę, su 22 
parašais, intelektualai, moksli
ninkai, tarp jų ir kai kurie žy
mūs komunistai. Apie tai buvo 
plačiai rašoma Eltoje, gi Cos- 
taričos delegacijos narė šį klau
simą buvo iškėlusi Jungt. Tau
tose. (Elta)

Švietimo gairėse (nr. 2-6) 
švietimo tarybos pirmininkas 
J. Kavaliūnas apžvelgia, kiek 
atgarsio tarp lietuvių tėvų rado 
1969 metai, skelbti šeimos ir 
švietimo metais. Rašo:
Ar augo mokinių skaičius:

“Lietuvių švietimo ir šeimos 
metais pagrindinis JAV LB švie- 

. timo tarybos uždavinys buvo iš
plėsti lietuviškąjį švietimą. Jau 
1968 Lietuvos laisvės ir kovos 
metais užsimojusi padidinti mo
kinių skaičių, ji savo pastangas 
suintensyvino 1969 švietimo ir 
šeimos metais, atsiremdama Į 
platųjį Lietuvių Bendruomenės 
aparatą ir 'prašydama apygar
das ir apylinkes asmeniškai 
kreiptis į visas lietuvių šeimas, 
kad leistų savo vaikus į lietuviš
kąsias mokyklas. Tai daryta LB 
centro valdybos vardu pavasarį, 
prašant suregistruoti, užpildant 
trumpus penkių klausimų žinia
raščius . -.. Iš viso atsakė tik 
viena apylinkė ir viena apygar
da. Tos apygardos pirmininkas 
pranešė, kad “apygardos valdy
bos pastangos suregistruoti vi
sus mokyklinio amžiaus vaikus, 
dėl kurių nors priežasčių mo
kyklos nelankančius, iš apylin
kių valdybų pritarimo nesura
do, nors apygardos valdyba Į 
jas kreipėsi keliais atvejais. 
Apylinkių valdybos teisinosi, 
kad neįmanoma paveikti tuos 
tėvus, kurie yra iš anksto nu
sistatę savo vaikų į lietuvišką 
mokyklą neleisti”. Pagal spau
dos pranešimus panaši padėtis 
buvo ir kitose vietovėse. Todėl 
mokinių skaičius ne pakilo, o 
sumažėjo ne tik minėtoje apy
gardoje, bet ir visame krašte 
(nuo 3217 mokinių pernai ligi 
3025 šiemet)... Pagrindinė 
priežastis — lietuvių, ypačiai 
jaunuosios kartos, kėlimasis 
dirbti ir gyventi kitur. Tirps
tant lietuviškosiom kolonijom, 
nyksta ir liet, mokyklos (East 
St. Louis), ir jos steigiasi kito
se vietose, kur susidaro nauji 
lietuvių telkiniai (San Francis
co). Vieni tėvai neleidžia vai
kų, kuriems mokykla ir netoli, 
o kiti veža vaikus kas šeštadie
nį 25, 50 ar net 100 mylių. Mo
kyklose atsispindi vietos lietu
vių veidas: kur lietuviškas gy
venimas yra gyvas ir darnus, 
mokykla laikosi su pastoviu ir 
augančiu mokinių skaičiumi..”
Priešmokyklinio amžiaus:
“Priešmokyklinio amžiaus mo

kinių skaičius, apskritai imant, 
šiek tiek pakilo: vietoj 1968 m.

SPAUDA

buvusių 18 vaikų darželių (2re- 
guliarių ir 16 prie šeštadieni
nių mokyklų) su 240 mokinių, 
1969 m. rudenį buvo 19 (1 regu
liarus ir 18 prie šeštadieninių, 
mokyklų) su 257 mokiniais. Nu
stojo veikę 3 v. darželiai, ir at
sidarė 4 nauji”.
Mokytojų trūkimas:

Kitas opus reikalas, auto
riaus keliamas, yra mokytojų 
trūkumas, Jų parengimu rūpi
nasi Pedagoginis lituanistikos 
institutas Chicagoje. Jį lanko 
53 ir korespondenciniu būdu 
kursą eina 45. Nuo įsisteigimo 
1958 lig šiol baigė 23. Tai moky
tojų trūkumo neužpildo. Moky
tojų trūkumo nepašalino ligšio
liniai lituanistikos kursai uni
versitetuose. Pennsylvanijos u- 
niversitete, kur lietuvių kalbą 
dėsto prof. Ą, Sennas ir prof. 
A. Salys, nuo 1947 naujų atei
vių tebuvo 2 klausytojai, senų
jų 5, o visi kiti buvo nelietu
viai. Kalifornijoje lietuvių kal
bos kursą, dėstomą J. Tininio, 
klauso 35 studentai, tarp jų tik 
vienas lietuvis. Prof. G. Ford 
šiais metais baltistiką pradėjo 
dėstyti- Northwestern universite
te, Chicagoje — klauso tik vie
nas studentas, nelietuvis. Ford- 
hamo vasariniuose kursuose, 
vadovaujant prof. A. Vasiui, 
paskutiniais metais skaičius 
buvo pakilęs iki 22 — visi lietu
viai. Kai kurie iš jų jau dėsto 
šeštadieninėse mokyklose.
Lietuviai Yale universitete

Drauge gegužės 29 dr. Elona 
Vaišnienė duoda Įdomių žinių 
apie lietuvius, kurie mokėsi ar 
mokos ar dirba Yale universite
te. Rašo:

“Yale un-tas priima vieną 
kitą ir lietuvį, tad Lietuvos pa
žinimas tyliai, bet pastoviai 
skleidžiamas ir Yale studentų 
bei profesūros tarpe. Bibliote
koj yra nemažas lietuviškų kny
gų skyrius — daugiausia dėka 
estų poeto Aleksio Rannito. 
Apie lietuvius bibliotekos tar
nautojai sužino iš Salomėjos 
Valiukienės, dirbančios sveti
mų kalbų knygų supirkimo sky
riuj. P. Valiukienės šilta asme

nybė kaip magnetas traukia sa
vyje ką nors lietuviško turin
čius — žiūrėk, kur Ųuvęs, kur 
nebuvęs, ima ir prisistato kas 
nors, pasigirdamas, kad jo ar 
mama, ar tėvas, ar senelis buvę 
lietuviai.

Bene pirmas iš naujai atvy
kusiu Yale un-te doktorata įsi
gijo Juozas Kazickas, 1951 m. 
Ekonomijos profesoriai dr. Ka
zicką dar ir šiandien atsimena, 
kaip vieną iš geriausių moki
nių. Medicinos studijas Yale 
baigė dr. Edvardas Kaminskas, 
doktoratus gavo Nijolė Kudir- 
kaitė, Kęstutis Tautvydas, taip
gi ir šių eilučių autorė. Magist
ro laipsnius — dail. Liolė Žido- 
nytė, gail. sesuo Jūratė Šalte
nytė, inž. Arvydas Vaišnys. Ba
kalaurą čia yra gavę Algis Gruo
dis, Rimas Vaišnys. Studijas 
yra gilinę Liačai iš Kanados, 
Gabrielius Kajeckas, internatą 
atliko dr. Marija Gumbinaitė. 
Filmininkas ‘Povilas Jasiukonis 
taipgi yra čia dirbęs, š.m. Yale 
profesoriauja R. Vaišnys, dok
toratą ruošia Romas Misiūnas, 
Juozas Kazlas, universitetą lan
ko Vytautas Pakalnis, Jonas 
Zdanys”.

Lietuviška 
vasarvietė
BANGA

• Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri na
mukai, kur patiems galima ga
mintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami vie

tovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų automobi

lių — transportacija į ir iš pa
plūdimio.

• šalia “Bangos” randasi ežeras 
su paplūdimiu, žuvavimo mėgė
jams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atosto
gas prašomi su užsakymais kreiptis 
šiuo adresu:

A. PAKŠTIENĖ

BANGA
Box 188, Centerville, 

Great Marsh Rd. 
Cape Cod, Mass.

Tel. <617) 775-4633

Vilniuje gegužės 16 mirė tei
sininkas, adv. Petras Kiškis. Pa
staruoju metu jis buvo Lietu
vos advokatų kolegijos revizijos 
komisijos nariu. (E.)

Melną ragėje, ties Klaipėda, 
prieš dvejus metus statyta kavi
nė, ir kai ji šiais metais baig
ta statyti, pasirodė, kad jai 
trūksta vandens. Dabar, kaip 
teigia ‘Tiesa’ (geg. 19) net dvi or
ganizacijos tebesiginčija, kas tu
ri pasirūpinti vandeniu kavinei.

(E)

"LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių at
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 W. 68th Street, Chicago. III. 60629

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborlus-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška U 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.___________ . ______________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast — sekmadieniais 4 vai. 
popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. .Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 Iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel, 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. ■— Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

Vasaros atostogos prie Atlanto
KENNEBUNKPORT, MAINE, garsiajame atostogų krašte, kviečia 
vėl visus poilsiui sveikame, atgaivinančiame ore. Priimame pavie
nius asmenis ir šeimas labai palankiomis kainomis, šiemet turėsime 
ir moderniai įrengtų kambarių, su privačiomis voniomis, dušais ir tt. 
Sezonas: birželio 26 — rugsėjo 7 d. Dėl rezervarijų bei informacijų 
kreiptis: Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046 (Tel. 
207-967-2011).

Berniukų stovykla atostogų krašte
KENNEBUNKPORT, MAINE — Tikras poilsis, atgaiva geroje prie
žiūroje berniukams nuo 8 iki 15 metų. Stovykla prasideda birželio 
26 d., baigiasi rugpjūčio 21 d. (galima rezervuotis bet kokiam laikui 
to sezono laikotarpiu). Stovyklautoji/ skaičius ribotas, todėl prašo
me registruotis iš anksto. Berniukai iš New York apylinkės bus at
vežami mūsų parūpintomis priemonėmis. Kreiptis dėl smulkesnių 
informacijų bei registracijos: Franciscan Monastery, Kennebunk
port, Maine 04046 (Tel. 207-967-2011).
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Po 30 metų

Vienos liudininkes pasakojimas apie 1941 m. birželio 14-21 masinius suėmimus ir išvežimus

Ar atsimenat, kad šiemet bir
želio 15 suėjo 30 metų, kai So
vietų Sąjunga, susitarusi su na
cine Vokietija, okupavo Lietu
vą, Latviją, Estiją?

Dabar, po 30 metų nuo ano 
tarptautinio nusikaltimo, skai
tome lyg paguodžiančius žodžius 
rašte, š.m. birželio 2 Įteiktame 
JT gen. sekretoriui. Rašte buvo 
siūloma, kad JT pilnatis tarp
tautiniam saugumui sustiprin
ti —

— pasisakytų prieš svetimų 
teritorijų pasilaikymą ir ... rei
kalautų, kariuomenių pasitrau
kimo iš tokių teritorijų;

— sudarytų kontrolės orga
ną prižiūrėti, ar vykdomi Sau
gumo tarybos sprendimai dėl 
okupacinių kariuomenių pasi
traukimo iš svetimų teritori
jų • • •

Raštas su tais siūlymais nėra 
rašytas Vliko, nei JV vyriausy
bės, vykdant Kongreso nutari
mą kelti okupuotų Baltijos vals
tybių klausimą.

Tai Sovietų Sąjungos užs. mi- 
nisterio Andrei Gromyko siūly
mas.

Jei tai Gromyko žodžiai, tai 
jie nereiškia Sovietų “atsiverti
mo” — atsisakymo nuo agre
sijos, pasiryžimo savo kariuo
menes atitraukti iš okupuotų 
valstybių.

Jie tereiškia, kad Gromyko 
nėra kitoks kaip tolimas jo pir- 
matakas Molotovas, kuris 1939 
spalio 31 išvadino “priešsovie- 
tiniais provokatoriais” sakan
čius, jog Sovietai kišis į Lietu
vos, Lietuvos, Latvijos, Estijos 
vidaus reikalus bei nepriklauso
mybes, nors jau prieš mėnesį 
jis buvo pasirašęs su Ribben- 
tropu slaptą susitarimą dėl Bal
tijos valstybių okupavimo.

30 metu laikas pakeitė žmo
nes sovietinėje valdžioje, bet 
nepakeitė sovietinės taktikos: 
avinėlio žodžiais pridengti vilko 
grobuonies naujai sugalvotus 
šuolius.

Per 30 metų Amerikos ir So
vietų santykiuose pasikeitė šal
tasis karas į koegzistenciją, til
tus, bendradarbiavimą. Bet ne
pasikeitė Amerikos atsisakymas 
aną Sovietų tarptautinį nusi
kaltimą pripažinti tarptautine 
dorybe.

Per 30 metų pasikeitė Sovie
tų šauksmai apie lietuvius lais
vajame pasauly. Bet nepasikei
tė Sovietų siekimas, kad lietu
viai laisvėje susigyventų su pa
vergimo padėtimi, ją toleruotų, 
pripažintų ir visą praeiti paskan
dintų tyloje.

Per 30 metų tarp laisvųjų 
lietuvių pasikeitė veikėjų ge
neracijos. Bet nepasikeitė sieki
mas Lietuvai laisvęs; nepasikei
tė ir nepasikeis šauksmas prieš 
pavergimą.

★

Birželio 14 minima kaip So
vietų vykdyto ir tebevykdomo 
pavergtos tautos masinio geno
cido diena.

Pirmoj bei antroj okupaci
joj Sovietai išžudė, deportavo, 
išmarino ketvirtadalį visos tau
tos. “Liaudies vyriausybės” na
rys J. Glušauskas liudijo, kad 
Sovietai pirmos okupacijos me
tu buvo suplanavę likviduoti 
700,000 lietuvių. Per abi okupa
cijas tą planą jie Įvykdė dau
giau kaip šimtu procentų.

Per 30 metų pasikeitė genoci
do tempas ir metodai, bet geno
cido procesas tebevykdomas. 
Nors Sovietai patvirtino genoci
do konvenciją, J. - Tautų pri
imtą 1948 gruodžio 9. bet jos 
nevykdo, ir konvencijos inicia
torių (tarp ju ir lietuvių) viltys 
pasirodė tuščios. •

Priešingai, konvencijoje ge
nocidas apibūdintas taip, kad 
kai kurie aiškina, jog tai duoda 
Sovietam pretekstą genocidą 
perkelti iš jų okupuotų kraštų Į 
dar neokupuotus — reikalauti, 
kad iš Vakaru būtu išduoti 
tremtiniai neva kaip genocido

(nukelta į psl.)

1941. VI. 17 d. antradieni 
apie 12 vai. dienos pas mus Į 
namus atvyko Prienų vai. vyk
domojo komiteto pirmininkas 
(viršaitis) ir paklausė manęs, 
kur vra mano vyras. Atsakiau, 
kad jo nėra namuose, jis vra iš
vykęs su reikalais. Viršaitis lie
pė man, kad grįžusiam vyrui pa
sakyčiau, kad jis nueitų i vals
čių arba būtu namuose. Aš vy
rui pasakiau, bet jis nėjo.

Ta pat dieną vakare, man 
su šeima sugulus, pasigirdo au
tomobilio motoro ūžimas. Ne
trukus kažkas pasibeldė į duris. 
Vvrui jas atidarius, i kambarį 
įėio du uniformuoti NKVD ka
riai ir vienas civilis. Uniformuo
ti kalbėjo vien rusiškai, o ci
vilis ir lietuviškai ir rusiškai. 
Atvvkusieii na reiškė, kad mes 
per 15 minučių apsirengtume, 
nes turime išvykti, kaip visuo
menės rimčiai navojingi asme- 
nvs. Kiek galėdami graibstėme 
daiktus, o atvykę rusai ir civilis 

Nepriklausomos Lietuvos statula karo muziejaus sodelyje. Toliau — muziejaus bokštas, 
kuriame buvo pakabintas Amerikos lietuviu dovanotas Laisvės varpas.

Masiniai suėmimai ir deporta
cijos iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos buvo suplanuoti Mas
kvoje iš anksto. 1939 metę 
spalio 10, kada Kremliuje bu
vo surengtas priėmimas Lie
tuvos delegacijai, pasirašius 
"savitarpinės pagalbos" sutar
tį, tuo pačiu metu buvo rašo
mos NKVD instrukcijos, pa
sirašytos rytojaus d i eną, 
1939 spalio 11, apie priešso-

darė krata. Bekraunant daiktus, 
civilis parei’škė, kad paimtume 
geresnius drabužius, neužmirš
tume patalynės, toje vietoje, 
kur važiuosim, būna šaltos žie
mos. Iš maisto liepė daugiausia 
imtis riebalų, o duonos , sakė, 
gausim ir vietoje.

Po tokios “ceremonijos” visą 
šeimą su dviem vaikais, vienas 
7 metų, o antras 4 metų, suso
dino į sunkvežimį ir išvežė į 
Šančius, kur stovėjo paruošti 

vietinio elemento likvidavi
mą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje.

Pagal tas Maskvos instruk
cijas paskiau buvo rašomi ki
ti įsakymai rusų ar lietuvių 
vardu: A. Sniečkaus 1940 lie
pos 7, A, Guzevičiaus 1940 
lapkričio 28, Gladkovo 
1941 gegužės 16 ir 17, Sero- 
vo 1941 birželio 14. Tie visi 
įsakymai buvo paskelbti 
Kersteno komisijos tyrinėji-

tremtinių vagonai.
Atvykus prie vagonų, civi

liai asmens — kompartijos na
riai, kaip aš vėliau supratau, pa
ėmė visus daiktus. Jie sakė, jog 
reikalinga juos sukrauti i atski
rą vagoną. Atėmus daiktus ir 
maistą, pasidarė labai neramu, 
nebuvo žinomas tolimesnis li
kimas.

Netrukus buvo atskirti vaikai. 
Jie sakė, kad vaikai važiuos at
skiru vagonu ... Atskyrus vai- 

mų darbuose (Report ...III 
tomas)

Serovo įsakymą vykdant, 
1941 birželio 14-21 buvo iš
vežta 34,260, nespėtų iš
vežti nužudyta 1114.

Kokiu nežmonišku būdu bu
vo vykdomi masiniai išveži
mai, teprimena viena iš su
imtųjų, bet su karo pradžia 
atgavusi laisvę — Malvina 
Pranaitienė iš Prienų valse.

kus, aš pradėjau verkti. Tuoj 
atskyrė ir vyra.

Palikę mane vieną, įvedė į 
vagoną, kuriame buvo daug 
moterų. Vagone nebuvo jokio 
suolo, vien plikos grindys, už
kalti langai ir viedras atlikti 
gamtos reikalams. Vandens gė
rimui irgi nebuvo. Iš karto mo
terys sėdėjo ant grindų, bet pri
varius daugiau moterų, dides
nei pusei teko stovėti. Visoms 
sėdėti buvo per maža vietos. 
Vagonuose oras buvo tvankus. 
Vandens niekas nedavė, o pa
prašius pas palydovus, pastarie
ji vieton vandens parodydavo

VIEŠPATIE,
Nelietuviai, Sibire kentėję 

drauge su lietuviais ir pasiekę 
laisvus Vakarus, ne vienas yra 
liudiję, kad lietuviai Sibire 
neprarado savo taurios dvasios 
— žmoniškumo, meilės savam 
kraštui bei žmonėm; neprarado 
tikėjimo ir vilties.

Tos giliai krikščioniškos dva
sios išraiška yra Sibiro mergai
čių parašyta ir visą pasauli ap
keliavusi knygelė “Marija, gel
bėk mus”. Joje sunki vergijos 
darbo diena baigiama malda:

Diena užsimerkė, mano akis 
nuovargis merkia, jausmai iš
blėso, jėgos išseko.

VIEŠPATIE, dėkoju už visas 
šios dienos malones: už sveika
ta, už sielos ir kūno maistą, už 
kiekviena gerą širdį, už kiekvie
ną malonumą, už.viltį, už savo 
gimtąja kalbą, kurią svečioj ša
ly girdžiu.

Dėkoju ir^už skausmą, nea
pykantą, už visus trūkumus, 
kuriais mane bandei.

Viešpatie, maldauju ramaus 
poilsio sau ir saviškiams. Amen. 

ginklus. Palydovai dar visus 
perspėjo, kad jei vagone 
triukšmausime, tai į jį bus šau
doma jo neatidarant. Vagonai 
buvo taip aklai uždaryti, kad 
net rankos iškišti nebuvo gali
ma. Nors karštis ir tvankus o- 
ras baisiai mus kankino, bet bi-. 
jodami, kad nešaudytų, tylėjo
me.

Iš Kauno stoties išvykome 
1941.VI. 18 d. — trečiadienį 
anksti rytą. Traukinys per Vil
nių ėjo į N. Vilnijos stotį. Trau
kinys ėjo greitai. N. Vilnią pa
siekėme tą pat dieną.

N. Vilnioje atidarę NKVD 
pareigūnai vagono duris liepė 
visom nusirengt nuogai. Iš kar
to mes reiškėme protestą, bet 
pagrasinus ginklu, nusirengėm, 
Nusirengusios iš rusų gavome 
pasiūtas štandartines sukneles 
iš kažkokios medžiagos, kuri ge
riau tiko maišams, bet ne dra
bužiams siūti. Baltinių jokių ne
davė, ir maišus turėjome vilkti 
ant nuogo kūno.

Minską pasiekėme penktadie
ni vakare. Sustojus traukiniui,

• (nukelta į 4 psl.)

DĖKOJU...
ŠV. ŠEIMA, saugoki mūsų 

namų skaistumą ir globoki mū
sų veržimąsi į tikrąją tiesą.

Apsaugok mūsų Tautos rūmą 
nuo visokio blogio, o mums, 
vargo vaikams, leiski nors sap
ne pabūti Tėvynės žemėje su 
savaisiais. Amen.

MARIJA, Tavo gailestingu
mo šaukiuos ...

Marija, nuliūdusiųjų links
mintoja, paguoski krauju ir 
ašarom apšlakštytos žemės vai
kus; paguoski tremtinius, pa
guoski ir mūsų širdis, pilnas il
gesio, kančios ir vargo.

Marija, maldauju pagalbos 
Tėvynės gynėjams, maldauju 
tikro poilsio gyvybę paguldžiu- 
siems už savo žeme, maldau- 
j u taikos ir ramybės savo kraš
tui ir išvargusiam pasauliui.

Marija, keliu savo nuvargu
sias rankas į Tave ir prašau 
melsti Dievą, kad atleistų mano 
ir mano namiškiu ydas, klaidas, 
netobulumus ir nuodėmes. 
Amen.

— Viskas Jėzui, diena ir nak
tis.
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MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ
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(8)
Pusryčių laike atvažiuoja mer

gaitės su pusberniu ir pieme
niuku ir atveža valgyti pusry
čius ir pietus ąsočiuose ir tar- 
bose. Ąsočiai tam reikalui per 
kami ko didžiausi, kiek tik mo
lio medžiaga gali indui ištesėti; 
pas mus lauknešių užvedimo nė
ra. Išleisdama valgymus į pie
vas, šeimininkė pati sukrauna į 
ratus, rūpindamasi, kad puodai 
nesudužtų, kad viralas nesite- 
leškuotų, kad neišsilaistytų. 
Viena mergaitė tvarko arklį, ki
ta rūpina indus. Kamščiai ąso
čiams padaryti iš suraitytų kar
nų, apvyniotų skarmaliukais ir 
ant viršaus kopūstlapiais.

Nežiūrint visokeriopos atsar
gos, ąsočiai atvažiuoja į pievas 
baisiai apsilaistę. Valgymas tu
ri būti maistingas, mėsos už
tenkamai, nes čia yra svetimų 
žmonių, šeimininkei ir visai 
gryčiai galėtų būti aptari
mas. Penktadienį, kad nėra nei 
pieno, nei mėsos, šeimininkė tu
ri ko nors pramanyti, ir tiek: 
duok silkių, duok aguonų pie
no su cukrum, iškepk po raguo

liuką kvietinio ragaišio, išgal
vok, kaip Įmanai.

Mergaitės pavalgydino vyrus 
ir pačios sykiu pavalgė, nes na
mie nėr kada gaišti su valgiu, 
atvažiavo nevalgę. Kas atvežta 
pietums, sukelia ir sukabina 
ant medžio Šakų, kad šunys 
nepri^tų. Atvažiavo į pievas 
dveja^pavieniniais ratais ir at
sivedė kitus arklius. Mergaitės 
grėbia, pusbernis arklius dabo
ja, bet ir jam yra grėblys, ir jis, 
bedabodamas arklius, turi šieną 
grėbti. Pusbernis taikosi išsisuk
ti nuo grėbimo ir eina toj pra
džioj arklių žiūrėti, bene nuėjo 
kur miškais. Mergaitės jį ko- 
lioja:

— Tu, dykūne, tinginy, visą 
dieną po mišką valkiojais, by 
tik negrėbti, nė sykio grėblio 
nepatraukei.

Pusbernis kertasi, neužsilei- 
džia:

— Gi ar jūs išvaduosite su 
liežuviais, kai Bogušas parves 
ir uždarys arklius?

Mergaitės grėbia, krato, var
to, džiovina, daboja ateinantį 
debesį, į kupečius deda, dai

nuškas dainuoja. Giria jų gie
dojimui neužtaria, tik klauso. 
Pavakary grėbimo galas, jau ra
sa užkrinta ant šieno; viena 
mergaičių eina vakarienės virti, 
kitos eina prie vežimų krovimo; 
vežimų krauti ateina vienas vy
ras. Šiandien su šienu namo ne
važiuoja, nes parvažiavus nebū
tų kur arklių dėti, čiagi jie ėda 
ligi išvakarų. Pavalgius vakarie
nę, arklius suveda prie ugnies, 
pririša prie kuolų, ir stovi jie 
trumpą vasaros naktį. Dėl ug
nies nepuola arklių uodai; ug
nies ir vilkai vengia.

Ant rytojaus, kai tik švinta, 
kinko arklius ir siunčia mer
gaites su šienu namo. Arkliai ve
dami už pavadžių; vadžių čia 
nėra: mergaitės atvažiuodamos 
buvo pasitvarkslavę šienviržė- 
mis virvėmis. Mergaitė, eidama 
pirm arklio, nežiūri, kaip yra su 
tekiniais, pertai tankiai atsitin
ka vežimui pavirsti, bet tai men
ka bėda; mūsų mergaitės va
žiuoja ne vienos: paskui jas va
žiuoja kitų kiemų mergaitės 
su šienu. Tuojaus subėga ke
lies, dar atsiranda vienas vy
ras ir besijuokdami: ‘“Krikšty
nos, prikeltuvės”, berėkaudami, 
kaip bematai vežimą pastato.

Dabar vežimas labai nukry
pęs ant vienos pusės; paver
čia jį ant kito šono ir prikelia 
antrą sykį, ir vežimas vėl tie
sus iš naujo virves perveržia, 
ir menka bėda pašalinta. Vyras 
nueidamas pasako: “Daugiau 
prikeltuvių nedaryk!”

Parvažiavę mergaitės sausą
jį šieną sukemša į galą, nesau
sąjį paverčia ant kluono. Tuo 
tarpu šeimininkė baigia virti ir 
tiekti pusryčius, ir neužilgo mer
gaitės, kada valgę, kada ne, vėl 
važiuoja,kaip vakar, su puodais 
į pievas, šeimininkė, viena na
mie pasilikusi, vedasi mažiukus 
į kluoną ir, jiems padedant, 
krato šieną ir varto po kelis 
sykius, vadinasi, džiovina. Pa
baigus džiovinimą, skubina su
nešti į daržinę. Tuo tarpu pa
taikūnas studenčiukas sėdi ant 
tvoros ir gieda: “Palūkėk, debe
sėli, kol motulė šieną suneš.”

Menki niekai sunešioti ir su
kimšti šienas į daržinę, bet ir 
tam darbui užėjo eilė, kitas pa
protys. Dabar nešioja šieną, pa
sismeigdami geležinėmis šakė
mis, tada ir vyrai, ir moterys 
ėmė šieną plakais: sukerta pla
ką ir užsikelia su grėbliu ant 
pečių; nepratęs ir nebudęs pla
ko neužsikelsi, vyras gi su grėb
liu nešioja visą pūdą šieno.

Norėdama paduoti šieną 
aukščiau balkio, motina atre
mia į balkį dvi sklidi karteli, 
pavyzdžiui, naščius, ir jomis 
užvaro plaką ant galo, grėbliu 
stumdama. Vaikai ant galo irgi 
išmokyti priimti plaką; be to 
mokslo plakas suirs ir nubyrės 
vėl žemėn.

Kraudami vežimą, taip pat 
paduodavo šieną plakais: po vie
ną plaką ant keturių ragų (ker
čių), po vieną ant dviejų šonų, 
iš viso šeši plakai — tai viena 

eilė. Tokias eiles išvaro tris: dar 
po plaką į ručkus: iš viso dvi
dešimt plakų, arba pūdų, suda
ro vieną vežimą pavieniniams 
ratams.

Taip vykdavo šienpiūtė, šie
naujant giriose ir šiaipjau toli
mose pievose. Vyrai išeidavo iš 
namų visai savaitei, galutinai 
pareidavo namo, pabaigę pjovi
mą ir vežiojimą. Išsiilgę namų 
ir laukų, grįždami per pasėlius, 
į juos įsižiūri ir kitą syki pasa
ko: “Žiūrėkite, vyrai, kaip pa
sitaisė vasarojus!”

Iššienavę pievas, ima šienau
ti laukus ir paruges. Jau ne taip 
smagus laikas: besiartinanti ru
giapjūtė skatina su šienu pasi
skubinti; ką čia bevaliavęs — 
nei čia girios, nei čia kaįnų.— 
prisivaliavome pievose^Kiekvie- 
nas patylomis tik skubina, tik 
skubina greičiau šieną sutrauk
ti, atmesti tą rūpestį.
Lankų šienas sudarydavo men

ką dalį prieš miško šieną, šio vi
sad būdavo daugiau, ir tas miš
ko šienas būdavo skiriamas Į 
dvi dali: trako šienas (trakas— 
tai miškas, kur tankiai aikščių), 
smulkus ir laiškuotas, jį krau
davo daržinėje atskirai, juom 
šerdavo avis; palaukės šienas 
— tai smilgų ir kitų varpuočių 
šienas, jis geriau tinka arkliam 
ir karvėm. Kadangi šienaudavo 
labiausiai po miškus, pasinaudo
dami tuom, tiekdavos visiem 
metam šluotų beržinių ir puši
nių, pasiplėšdavo karnų, vyrai 
pasiieškodavo kempių ugniai iš- 

siskelti (kempė, tam tinkanti, va
dinasi ščyras). Šeimininkės ne
nori apsieiti be pušinių šluotų, 
nes jų spygliai nenubyra, net 
karštą krosnį šluostant; eglinės 
ir beržinės nuo pirmo šluosty
mo ražais palieka.

Susidėjo šneka, kad su šie
nu parvežama iš miško gyva
čių. Galimas daiktas. Vaikščio
ja sekantis juokas. Siuvo pas 
žmogų siuvėjas žydelis. Buvo 
vasaros laikas. Šeimininkė siun
čia jį nakvoti į daržinę ant šie
no. Jis girdėjo, jog atsitinka, 
kad žmonės su šienu parveža 
namo gyvačių. Taigi, užsilipęs 
ant galo, užveda kalbą su gu
linčiais ten vyrukais:

— Ar nėra čia gyvačių?
— Iš kur jos čia atsiras?— 

sako vienas. — Kam tau reikia 
gyvačių? Ką tu veiksi su gy
vatėmis? — sako kiti.

O buvo ten vienas juokda
rys; ot. jis ir kalba. Anais me
tais, kai jis buvęs ten ir ten, 
parvežę su šienu iš miško gy
vatę ir sukimšę į galą. Ant šie
no gulėję žmonės vienas miego
jęs išsižiojęs. Gyvatė šliaužusi 
po šieną, radusi atvirą bumą, 
maniusi, kad tai urvas, ir įlin
dusi jam į nasrus, iš nasrų Į pil
vą. Ką daryti? Ką daryti? Subė
gusios kaimos bobos, o neži
nančios, ką daryti. Viena ėmu
si jam duoti rūgusio pieno; tas 
rijęs rijęs rūgusį pieną, kiek tik 
galėjęs nuryti, gi gyvatė pati ir 
išlindusi. Siuvėją paėmė baisu

mas beklausant. Kita diena vėl * w 

reikia eiti i daržine gulti: klau- 
šia siuvėjas šeimininkės:

— Ar yra rūgusio pieno?
Ši sako:
— Juk daviau miltų, sviesto, 

vireis vakariene, ko dar reikia, 
mat, užsigeidė rūgusio pieno.

Nuėjo siuvėjas į daržinę, už
lipo ant šieno ir atsigulė į savo 
vakarykštį guolį. O tas vaikas, 
kuris šnekėjo vakar’apie Dindi
mą gyvatės į pilvą, turėdamas 
laiko, dieną po siuvėjo guoliu 
pakišo virvę, ookitą galą virvės 
nuvedė į savo guoli. Kai siuvė
jas atsigulė, jis truputį trukte
lėjo virvę naskui labiau. Siuvė
jas šoko iš patalo, surikęs “gyva
tė”, kriste nukrito nuo šieno ir 
išlėkė iš daržinės.

11. RUGIAPIŪTĖ
Aprašomų 1862 metų derlius 

buvo nepeiktinas: rugiai buvo 
“Dievo malonė”, vasarojus irgi 
geras. Liepos mėnesiui įpusėjus, 
šienai buvo suvalyti, rugiai — 
nori piauk. nori dar laikyk die
na kita, šiandien sekmadienis, 
ateinantį sekmadienį bus škap- 
liema — rugiapiūtės laikas.

Tėvas, parėjęs iš rugių lauko, 
sako šeimynai: “Jau rugius ga
lima piauti, rytoj mėginsime”. 
Sudėtis mūsų šeimynos sekan
ti: tėvas, motina, aš, dešimties 
metų vaikas, sesuo Morta, pen
kiolikos metų, ir dar du ma
žesni už mane: tai tiek savųjų. 
Samdyti: vyras, pusbernis ir 
piemuo.

(Bus daugiau)
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Tebūna naujas mūsų ryžtas
Ženkliname Lietuvos okupa

cijos trisdešimtąją sukaktį. Pa
sitinkame ją su dideliu liūde
siu, skausmu ir rūpesčiu. Minė
dami ją, mes vėl žvelgiame at
gal j trijų dešimtmečių vergi
jos laikotarpį, nuogąstingai pra
bėgame šiurpius įvykius, lyg
ieškodami juose kažko ir 
taip baisaus, lyg norėdami savr 
paguosti ir sau pasakyti, kad 
gal dar nėra taip blogai, kad 
gal dar ne viskas prarasta, kad 
iš skurdžios dabarties dar ga
li sušvytėti gražesnė ateitis.

Deja, praeity tesimato tik ver
gija, jos blankios, šiurpios ir 
nuobodžios dienos, o ateitis 
lieka vis dar neaiški ir miglo
ta.

Prisimename mes vėl aną tra
gišką birželį, 'prisimename va
gonuose alpstančius mūsų bro
lius, prisimename tuos neži
nomus ir niekada nebesuranda- 
mus Sibiro kapinynus ... Liūd
ni ir susimąstę nulenkiame gal
vas ir pagerbiame žuvusius už 
tautos laisvę.

Bet tai jau praeitis. Šiurpi, 
tragiška, skausminga ir nežmo
niškai gėdinga, tačiau neatitai
soma ir nepakeičiama. Tai žiau
rus mūsų tautos istorijos frag
mentas, kurio mes niekada ne
užmiršime.

Su mumis betgi eina gyveni
mas, ir mes nuo jo negalime 
pabėgti. Mes esame jo dalis. 
Juo turime gyventi mes, juo tu
ri gyventi ir pavergta Lietuva.

Ateitininkų suvažiavime Vokietijoje per Sekmines Vasario 16 m oksleivės dainuoja partizanų dainas.

Po trijų dienų...
(atkelta iŠ 3 psl.) 

pasikeitė sargybiniai, ir mes 
pirmą kartą gavome atsigerti 
vandens, kurį mums atnešė vie
nas rusų karys tik iš pasigailėji
mo.

šeštadienį iš ryto buvome 
vežamos toliau. Sekmadienio ry
tą sustojome vienoje stotelėje 
ir išgirdome, kad kažkas atida
rinėja vagonus. Netrukus atida
rė ir mūsų vagoną . Prie durų 
privažiavo aklinai užtaisytas 
sunkvežimis, į kurį mes turėjo
me persėsti. Sunkvežimiu mus 
vežė nežinoma kryptimi. Mus 
lydėjo trys ginkluoti sargybi
niai. Atvežę į miške pastatytus 
lagerius paliko.

Pastatas, kuriame mus užda
rė, buvo mūrinis. Sienos jo bu
vo aukštos, palubėje buvo įtai
syti langeliai, bet ir tie buvo 
apipinti vielomis.

Iš karto mus saugojo rusų 
NKVD kariai-mongolai, kurie 
buvo labai žiaurūs ir, paprašius 
vandens, užsimodavo durtuvu 
keikdamies. Vėliau mongolus 
pakeitė rusai, kurie buvo žmo
niškesni.

Gulėti teko ant cementinių 
grindų. Badas jau buvo palikęs 
savo pėdsakus. Buvo ištinusios 
rankos, atsikelti jau negalėjo
me, nes dar nieko, nebuvome 
turėjusios burnoje.

Taip mums belaukiant savo 
likimo, 1941.VI.26 d. vakare 
pasigirdo šaudymas. Rusai iš

Gyvenimas nemėgsta praeities. 
Jis šuoliais lekia pirmyn, ver
žiasi į naujus akiračius, augina 
naujas kartas ir kuria naujas 
vertybes. Ir niekas negali nuo 
jo atsilikti

VOKIETIJOS ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS
(Tąsa iš praeito nr.)

Simpoziumas
Po skanių ir sočių pusryčių 

11 vai. vyko simpoziumas tema 
“Ateitininkijos paskirtis ir tiks
las ateičiai”. Vadovavo d r. J. 
Norkaitis, dalyvavo Vokietijos 
moksleivių ir studentų ateiti
ninkų pirmininkai Rič. Pala- 
vinskas ir mokyt. V. Bartusevi
čius, ir kun. Aug. Rubikas.

Pirmininkaująs p a s t e b ė jo: 
nors Sekminės yra didelė šven
tė, bet posėdis būsiąs darbo. Iš 
diskusijų laukiąs dinamiškumo, 
vedančio į pažinimą ir patirtį.

R. Palavinskas jaunatvišku 
radikalumu teigė, kad fana
tizmas buvusi ilgametė katali
kų klaida, trukdžiusi pažangą. 
Kryžiaus karai buvę tokio nu
sistatymo vaisius. Dar ir šian
dien kryžiaus karai vykstą. Nuo
lat mus pasiekia žinios apie ai
rių katalikų susidūrimus su ang
likonais. Europa nūnai žygiuo
ja į apsijungimą. Mums reikia 
atsisakyti ultra patriotizmo, jei 
norime būti į ją priimti.

V. Bartusevičius manė, kad 
ateitininkija yra krizėje, kadan- 

f RYTUS

Dunda ir dunda traukinio ratai, 
Rieda ir rieda vagonai juodi.
Saulės nebėra, saulė nemato, 
Ką veža į rytus vagonai juodi.

Jokia šviesa neapšviečia vagonę, 
Tamsa tik, tamsa ir tamsa nerami. 
Šautuvu vamzdžiai vien blizga peronuos.. 
Vis rieda i rytus vagonai juodi...

Blaškos ir blaškos garvežio dūmai, 
Laimė manoji su dūmais kartu.
Laisvės idėja vagonuose žūna, .
Laisvei iš purvo pakilti sunku ...

Veža ir veža. Niekas nemato, 
Ką veža į rytus vagonai juodi.
Dunda ir dunda traukinio ratai, 
Ratuose kūnai pražūsta jauni.

Sibiras, 1952 (Iš rinkinio Rūda ir rauda)

karto manė, kad manevrai, bet 
po kiek laiko pranešė, kad vyks
ta karas su vokiečiais. Jie pasiū
lė mums bėgti į mišką, bet mes 
pasikelti negalėjome, perdaug 
buvome nusilpusios. Sargybiniai 
papasakojo, jei užeis mongolai, 
mus visas iššaudys. Rusai mus 
užrakino, norėdami apsaugoti 
nuo mongolų, ir dingo.

Nežiūrint į tai, kad iš ba
do jau buvo sutrūkę liežuviai, 
lūpos ir kalbėti buvo sunku, 
mes viena kita guodėme viltimi, 
kad atsiras žmonių, kurie mus 
išgelbės iš pražūties.

Sekmadienį rytą išgirdome,

Trumpai pažvelgę praeitin ir 
prisiminę didžiąją savo tautos 
tragediją, mes neturime paskęs
ti liūdnume. Turime ryžtis dar 
kietesniam darbui ir dar dides
ne energija siekti tautai švieses

J. LUKOŠIUS

gi krizę pergyvena Katal. Baž
nyčia ir išeivija, su kuriom atei
tininkai yra likimiškai susiję. 
Kaip iš tos krizės išeiti? Kon
vencionalus receptai: susirasti 
gerų vadų, ruošti įvairius kur
sus ir pan. Iš tikro ateitininki
jos ateitis priklausys nuo Katal. 
Bažnyčios ateities. Katal. Baž
nyčia stengiasi apsivalyti nuo 
nereikalingo balasto. Ateitinin
kai taip pat negali sutikti su 
tuo, kas nustatyta prieš 60 me
tų. Nepriklausomoje Lietuvo
je ateitininkai, patekę į politi
nę opoziciją, nebepajėgė užimti 
pozicinės padėtis. Katal. Baž
nyčia nepajėgė išsilaisvinti iš 
tradicinių formų ir galvojimo ir 
dėl to atsiliko nuo gyvenimo. 
Ją ištiko krizė dėl dogmų gau
sumo, varžiusių gyvenimą. Dėl 
to ji tapo žmonėms nebesu
prantama.

Ateitininkijos ateitį lems jos 
sugebėjimas prisitaikyti išeivi
jos sąlygoms. Tačiau į ateitinin
kų gretas stoją jaunuoliai turi 
būti apsisprendę išlikti lietu
viais. - 

kad kažkas laužia mūsų kame
ros duris. Visos baisiai persi- 
gandome ir manėme, kad jau 
ateina mongolai mus iššaudyti. 
Sulaikėme kvapą ir sugulusios 
laukėme savo likimo. Tačiau už 
durų pasigirdo vokiečių karių 
balsai. Mes per vertėją susikal
bėjome, gavome pavalgyti ir, 
apžiūrėjus daktarui, po 2-3 sa
vaičių pasiekiau Latviją. Čia 
mane paguldė Mintaujos li
goninėje, nes aš buvau nėščia.

Tik po sunkaus ir ilgo vargo 
pasiekiau savo brangią gimtąją 
šalį. (Lietuvių archyvas, Bolše
vizmo metai, 1952,60 p.).

nių dienų. Mes neturime pa
miršti savo priešo. Mumt rei
kia visada atminti, kad mūsų 
priešas yra mūsų pavergėjas, o- 
kupantas, atėjūnas, o lietuvis 
yra mūsų brolis. Laisvas ar 
priešo pavergtas, mum brangus 
yra kiekvienas savos tautos sū
nus.

Liūdna okupacijos sukaktis

Kun. A. Rubikas klausė — 
kas yra ateitininkas. Atsakymą 
rado šūkyje (Visa atnaujinti 
Kristuje!) ir himne (Ateitį regim 
tėvynės garbingą) Vadinasi, a- 
teitininkas yra žmogus, gyve
nąs dėl ateities. Ateityje ir vil
tyje glūdi nepaprasta dinami
ka. Ateitininkai iki šiol buvo 
dinamiškiausią organizacija.
Ateitininkai moksleiviai ir stu
dentai ruošėsi visuomeninei 
veiklai, o sendraugiai ją vykdė 
— vadovavo visuomenei. Tai 
nuolatinių reformų ir atsinau
jinimo žmonės.

Ateitininkijos šūkis dar ak
tualesnis šiandien, kai Bažny
čioje vyksta atsinaujinimas. Pri
klausymas Bažnyčiai reikalauja 
nuolatinio apsisprendimo. Vals
tybės piliečiu tampama gimimu, 
o Bažnyčios nariu — krikštu. 
Bažnyčia susideda iš dieviško
jo ir žmogiškojo elementų. Vi
duramžiais ji buvo tobulai? prisi
taikiusi prie feodalizmo siste
mos. Visuomenė .. feodalizmo 
jau seniai atsisakė, o Bažny
čioje jis paliko. Reforma Baž
nyčioje vyko iš viršaus į apa
čią, todėl taip lėtai. Dabar rei
kalaujama, kad Bažnyčios, kaip 
ir valstybės, reikalus spręstų vi
si jos nariai. Iš monologo perei
nama į dialogą, senos formos 
užleidžia vietą naujoms. Dialo
go reikalaujama iš popiežiaus ir 
vyskupų. Šitame atsinaujinimo 
vyksme ateitininkų uždavi
nys būtų vėl žygiuoti pirmo
se gretose. Bet mes girdime 
apie ateitininkijos krizę, kurią 
atnešė tremtis. Ideologinis švie
timas ir isisamoninimas menkė
ja. Sąvoką ir siekimą kurti pa
keitė įsikurti. Vokietijos, Olan
dijos, Prancūzijos katalikų gy
venimas virte verda, o lietu
vių merdi.

Ateitininkų krizė reiškia baž
nytinio gyvenimo ateityje kri
zę. Iš jos gali išvesti tik gyvas 
dialogas. Reikia savo žvilgsnį 
kreipti į tėvynę. Ateitininkiš- 
kasis darbas Lietuvoje nesibai
gė, nes ir Bažnyčios darbas ten 
nėra baigtas.

Diskusijos
Nutarta pirma trumpai per

žvelgti Bažnyčioje vykstančias 
apraiškas, o paskui svarstyti 
ateitininkiškas problemas. Pa
stebėta, kad netikslu yra kalbė
ti apie Bažnyčios krizę arba tra
gediją, o tiksliau būtų sakyti, 
kad vyksta įtampa ar tragiką. 
Taip pat netikslu yra teigti, 
kad Bažnyčia yra įsikibusi į se
nas formas.
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87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
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E • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvi- E 
nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
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E AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., MARIJA JANSONAS. •

Visi maloniai kviečiami atvykti i šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.
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tenetampa tik įprastiniu anų 
įvykių paminėjimu. Tegu ji bū
na mūsų naujas ryžtas sujung
ti visus pasaulio lietuvius mūsų 
didžiajai kovai už Lietuvos lais
vę, tautos išlikimą, už gražes
nę ir laimingesnę kiekvieno lie
tuvio ateitį visame pasauly.

JAV LB centro valdyba

Tridento santaryba buvo su
gipsavusi Bažnyčios kojas, kad 
išlaikytų ją atsparią prieš refor
mas. Po keturių šimtmečių sun
ku pradėti iš karto laisvai judė
ti. Dėl to Bažnyčia ir dabar bi
josi sparčiai ir drąsiai žengti. Ji 
gyvena baimėje. Baimės jaus
mo vedama ji dažnai keičia sa
vo nuomonę.

Buvo diskutuojamas meilės 
ir tiesos primatas. Pranešėjas 
teigė, kad ir dabar Kat. Bažny
čioje tiesa stoyi aukščiau už 
meilę. Pasisakė už meilės pri
matą.

Sekminių pietūs
Tik nedaugelis iš suvažiavi

mo dalyvių buvo ragavę garsių 
memmingeniškio Radžio keptų 
viščiukų. Daugelis jau iš ryto 
pastebėjo tarp virėjų besisu
kiojantį baltu chalatu apsivilku
sį vyriškį. Jis ir buvo garsusis 
Radis, atvykęs su savo kepimo 
aparatu ir visais reikalingais 
priedais. Keliasdešimt gražiai 
parudavusių viščiukų bematant 
išsitiesė ant stalo.

Meninė programa 
buvo atvežta iš Romuvos. Jos 
žiūrėjo dar ir keliolika vokie
čių: vietos policijos vadas ir pa
rapijos komiteto pirmininkas 
Daerk, bažnyčios maršalka 
Seitz, Augsburgo srities laik
raščio Mindelheimo apskr. sky
riaus redaktorius Habermann ir 
būrelis vietos jaunimo. Prane- 
šinėtojas kun. Br. Liubinas sve
čius su atskirais programos nu
meriais supažindino vokiečių 
kalba.

Rimto susimąstymo davė dia
logas tarp gyvo ir mirusio žmo
gaus, paimtas iš Ateities 1962 
m. 8 Nr., pailiustruotas spalvo
tais šviesos paveikslais ir Beet- 
hoveno 5-tąja simfonija. Vasa
rio 16 gimnazijos mokinės, va
dovaujamos ir paruoštos mokyt. 
E. Tamošaitienės, padainavo 3 
partizanų dainas ir 3 iš Moti
nos dienos repertuaro. Taikliai 
sąmojingas, bet neužgaulus bu
vo ELI reportažas apie suvažia
vimą, iš komiškos pusės palie
tęs visus svarbiuosius jo daly
vius. Tuoj pat žiūrovai Įsitiki
no, kad mokinės moka ne tik 
gražiai dainuoti, bet ir dar 
gražiau šokti. Jos pašoko Len
ciūgėli (su R. Palavinsku), Ke
purinę, Nemunėlį, Mikitienę ir 
Lėlių šokį (Živilė Vilčinskaitė ir 
Romana Žutautaitė). Protar - 
piais Kristina Sutkaitytė ir Kęs
tutis Ivinskis deklamavo eilėraš
čius, o kun. St. Šileika su akor
deonu išjudino visus žiūrovus 
dainuoti liaudies dainas.

(Bus daugiau)

PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškę Meliodiję įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

New Yorko LIetuviy vyry 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa-. 
kaleli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stikleli, Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir Šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis’ Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

Dvi mamytės ir dvi dukrytės. 
Baltos burės plazda, Greitai, 
greitai, Linksmumas, Už gim
tinės klonius, Aš mergytė kaip 
rožytė, Pražydo jazminai, Toli 
už girių, Saulutė nusileido, Ge
gutė raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos tonai, 
Vasaros naktys ir Ant visados. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Baltijos Vėjelis. Kad tu bū
tum žuvytėlė, Dar nejok, Bal
tijos vėjelis, Graži Tėvynė ma
no, Subatėlė, Su daina, Jaunys
tė, Aštuonytis, Kukuoja gegu
tė, Dagilis, Ramunėlė, Motinė
le, pažvelk, Vilija, Nerymok pr 
vartų ir Ant Nemuno kranto. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

knygų išpardavimas
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS

"Atsiminimai iš Balto veik
los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol. \

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar, su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Lietuviu Tautiniai Šokiai, Aš
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis,’ Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Linksmu Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, Šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Gre’tai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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Tebūna naujas mūsų ryžtas
Ženkliname Lietuvos okupa

cijos trisdešimtąją sukaktį. Pa
sitinkame ją su dideliu liūde
siu, skausmu ir rūpesčiu. Minė
dami ją, mes vėl žvelgiame at
gal į trijų dešimtmečių vergi
jos laikotarpį, nuogąstingai pra
bėgame šiurpius įvykius, lyg 
ieškodami juose kažko ir ne 
taip baisaus, lyg norėdami save 
paguosti ir sau pasakyti, kad 
gal dar nėra taip blogai, kad 
gal dar ne viskas prarasta, kad 
iš skurdžios dabarties dar ga
li sušvytėti gražesnė ateitis.

Deja, praeity tesimato tik ver
gija, jos blankios, šiurpios ir 
nuobodžios dienos, o ateitis 
lieka vis dar neaiški ir miglo
ta.

Prisimename mes vėl aną tra
gišką birželį, prisimename va
gonuose alpstančius mūsų bro
lius, prisimename tuos neži
nomus ir niekada nebesuranda- 
mus Sibiro kapinynus ... Liūd
ni ir susimąstę nulenkiame gal
vas ir pagerbiame žuvusius už 
tautos laisvę.

Bet tai jau praeitis, šiurpi, 
tragiška, skausminga ir nežmo
niškai gėdinga, tačiau neatitai
soma ir nepakeičiama. Tai žiau
rus mūsų tautos istorijos frag
mentas, kurio mes niekada ne
užmiršime.

Su mumis betgi eina gyveni
mas, ir mes nuo jo negalime 
pabėgti. Mes esame jo dalis. 
Juo turime gyventi mes, juo tu
ri gyventi ir pavergta Lietuva.

Ateitininkų suvažiavime Vokietijoje per Sekmines Vasario 16 moksleivės dainuoja partizanų dainas.

Po trijų dienų...
(atkelta iŠ 3 psl.)

pasikeitė sargybiniai, ir mes 
pirmą kartą gavome atsigerti 
vandens, kurį mums atnešė vie
nas rusų karys tik iš pasigailėji
mo.

šeštadienį iš ryto buvome 
vežamos toliau. Sekmadienio ry
tą sustojome vienoje stotelėje 
ir išgirdome, kad kažkas atida
rinėja vagonus. Netrukus atida
rė ir mūsų vagoną . Prie durų 
privažiavo aklinai užtaisytas 
sunkvežimis, į kurį mes turėjo
me persėsti. Sunkvežimiu mus 
vežė nežinoma kryptimi. Mus 
lydėjo trys ginkluoti sargybi
niai. Atvežę į miške pastatytus 
lagerius paliko.

Pastatas, kuriame mus užda
rė, buvo mūrinis. Sienos jo bu
vo aukštos, palubėje buvo įtai
syti langeliai, bet ir tie buvo 
apipinti vielomis.

Iš karto mus saugojo rusų 
NKVD kariai-mongolai, kurie 
buvo labai žiaurūs ir, paprašius 
vandens, užsimodavo durtuvu 
keikdamies. Vėliau mongolus 
pakeitė rusai, kurie buvo žmo
niškesni.

Gulėti teko ant cementinių 
grindų. Badas jau buvo palikęs 
savo pėdsakus. Buvo ištinusios 
rankos, atsikelti jau negalėjo
me, nes dar nieko nebuvome 
turėjusios burnoje.

Taip mums belaukiant savo 
likimo, 1941.VI.26 d. vakare 
pasigirdo šaudymas. Rusai iš

Gyvenimas nemėgsta praeities. 
Jis šuoliais lekia pirmyn, ver
žiasi į naujus akiračius, augina 
naujas kartas ir kuria naujas 
vertybes. Ir niekas negali nuo 
jo atsilikti

VOKIETIJOS ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS
J. LUKOŠIUS(Tąsa iš praeito nr.)

Simpoziumas
Po skanių ir sočių pusryčių 

11 vai. vyko simpoziumas tema 
“Ateitininkijos paskirtis ir tiks
las ateičiai”. Vadovavo dr. J. 
Norkaitis, dalyvavo Vokietijos 
moksleivių ir studentų ateiti
ninkų pirmininkai Rič. Pala- 
vinskas ir mokyt V. Bartusevi
čius, ir kun. Aug. Rubikas.

Pirmininkaująs pastebėjo: 
nors Sekminės yra didelė šven
tė, bet posėdis būsiąs darbo. Iš 
diskusijų laukiąs dinamiškumo, 
vedančio į pažinimą ir patirtį.

R. Palavinskas jaunatvišku 
radikalumu teigė, kad fana
tizmas buvusi ilgametė katali
kų klaida, trukdžiusi pažangą. 
Kryžiaus karai buvę tokio nu
sistatymo vaisius. Dar ir šian
dien kryžiaus karai vykstą. Nuo
lat mus pasiekia žinios apie ai
rių katalikų susidūrimus su ang
likonais. Europa nūnai žygiuo
ja į apsijungimą. Mums reikia 
atsisakyti ultra patriotizmo, jei 
norime būti į ją priimti.

V. Bartusevičius manė, kad 
ateitininkija yra krizėje, kadan

j RYTUS

Dundįt ir dunda traukinio ratai, ' 
Rieda ir rieda vagonai juodi.
Saulės nebėra, saulė nemato, 
Ką veža į rytus vagonai juodi.

Jokia šviesa neapšviečia vagonų, 
Tamsa tik, tamsa ir tamsa nerami. 
Šautuvų vamzdžiai vien blizga peronuos.. 
Vis rieda Į rytus vagonai juodi...

Blaškos ir blaškos garvežio dūmai, 
Laimė manoji su dūmais kartu.
Laisvės idėja vagonuose žūna, 
Laisvei iš purvo pakilti sunku ...

Veža ir veža. Niekas nemato, 
Ką veža j rytus vagonai juodi.
Dunda ir dunda traukinio ratai, 
Ratuose kūnai pražūsta jauni.

Sibiras, 1952 (Iš rinkinio Rūda ir rauda)

karto manė, kad manevrai, bet 
po kiek laiko pranešė, kad vyks
ta karas su vokiečiais. Jie pasiū
lė mums bėgti į mišką, bet mes 
pasikelti negalėjome, perdaug 
buvome nusilpusios. Sargybiniai 
papasakojo, jei užeis mongolai, 
mus visas iššaudys. Rusai mus 
užrakino, norėdami apsaugoti 
nuo mongolų, ir dingo.

Nežiūrint į tai, kad iš ba
do jau buvo sutrūkę liežuviai, 
lūpos ir kalbėti buvo sunku, 
mes viena kitą guodėme viltimi, 
kad atsiras žmonių, kurie mus 
išgelbės iš pražūties.

Sekmadienį rytą išgirdome,

Trumpai pažvelgę praeitin ir 
prisiminę didžiąją savo tautos 
tragediją, mes neturime paskęs
ti liūdnume. Turime ryžtis dar 
kietesniam darbui ir dar dides
ne energija siekti tautai švieses

gi krizę pergyvena Katal. Baž
nyčia ir išeivija, su kuriom atei
tininkai yra likimiškai susiję. 
Kaip iš tos krizės išeiti? Kon
vencionalus receptai: susirasti 
gerų vadų, ruošti įvairius kur
sus ir pan. Iš tikro. ateitininki
jos ateitis priklausys nuo Katal. 
Bažnyčios ateities. Katal. Baž
nyčia stengiasi apsivalyti nuo 
nereikalingo balasto. Ateitinin
kai taip pat negali sutikti su 
tuo, kas nustatyta prieš 60 me
tų. Nepriklausomoje Lietuvo
je ateitininkai, patekę į politi
nę opoziciją, nebepajėgė užimti 
pozicinės padėtis. Katal. Baž
nyčia nepajėgė išsilaisvinti iš 
tradicinių formų ir galvojimo ir 
dėl to atsiliko nuo gyvenimo. 
Ją ištiko krizė dėl dogmų gau
sumo, varžiusių gyvenimą. Dėl 
to ji tapo žmonėms' nebesu
prantama.

Ateitininkijos ateiti lems jos 
sugebėjimas prisitaikyti išeivi
jos sąlygoms. Tačiau į ateitinin
kų gretas stoją jaunuoliai turi 
būti apsisprendę išlikti lietu
viais.

kad kažkas laužia mūsų kame
ros duris. Visos baisiai persi- 
gandome ir manėme, kad jau 
ateina mongolai mus iššaudyti. 
Sulaikėme kvapą ir sugulusios 
laukėme savo likimo. Tačiau už 
durų pasigirdo vokiečių karių 
balsai. Mes per vertėją susikal
bėjome, gavome pavalgyti ir, 
apžiūrėjus daktarui, po 2-3 sa
vaičių pasiekiau Latviją. čia 
mane paguldė Mintaujos li
goninėje, nes aš buvau nėščia.

Tik po sunkaus ir ilgo vargo 
pasiekiau savo brangią gimtąją 
šalį. (Lietuvių archyvas, Bolše
vizmo metai, 1952,60 p.).

nių dienų. Mes neturime pa
miršti savo priešo. Mumc rei
kia visada atminti, kad mūsų 
priešas yra mūsų pavergėjas, o- 
kupantas, atėjūnas, o lietuvis 
yra mūsų brolis. Laisvas ar 
priešo pavergtas, mum brangus 
yra kiekvienas savos tautos sū
nus.

Liūdna okupacijos sukaktis

Kun. A. Rubikas klausė — 
kas yra ateitininkas. Atsakymą 
rado šūkyje (Visa atnaujinti 
Kristuje!) ir himne (Ateitį regim 
tėvynės garbingą) Vadinasi, a- 
teitininkas yra žmogus, gyve
nąs dėl ateities. Ateityje ir vil
tyje glūdi nepaprasta dinami
ka. Ateitininkai iki šiol buvo 
dinamiškiausią organizacija.
Ateitininkai moksleiviai ir stu
dentai ruošėsi visuomeninei 
veiklai, o sendraugiai ją vykdė 
— vadovavo visuomenei. Tai 
nuolatinių reformų ir atsinau
jinimo žmonės.

Ateitininkijos šūkis dar ak
tualesnis šiandien, kai Bažny
čioje vyksta atsinaujinimas. Pri
klausymas Bažnyčiai reikalauja 
nuolatinio apsisprendimo. Vals
tybės piliečiu tampama gimimu, 
o Bažnyčios nariu — krikštu. 
Bažnyčia susideda iš dieviško
jo ir žmogiškojo elementų. Vi
duramžiais ji buvo tobulai prisi
taikiusi prie feodalizmo siste
mos. Visuomenė .. feodalizmo 
jau seniai atsisakė, o Bažny
čioje jis paliko. Reforma Baž
nyčioje vyko iš viršaus į apa
čią, todėl taip lėtai. Dabar rei
kalaujama, kad Bažnyčios, kaip 
ir valstybės, reikalus spręstų vi
si jos nariai. Iš monologo perei
nama į dialogą, senos formos 
užleidžia vietą naujoms. Dialo
go reikalaujama iš popiežiaus ir 
vyskupų. Šitame atsinaujinimo 
vyksme ateitininkų uždavi
nys būtų vėl žygiuoti pirmo
se gretose. Bet mes girdime 
apie ateitininkijos krizę, kurią 
atnešė tremtis. Ideologinis švie
timas ir įsisąmoninimas menkė
ja. Sąvoką ir siekimą kurti pa
keitė įsikurti. Vokietijos, Olan
dijos, Prancūzijos katalikų gy
venimas virte verda, o lietu
vių merdi.

Ateitininkų krizė reiškia baž
nytinio gyvenimo ateityje kri
zę. Iš jos gali išvesti tik gyvas 
dialogas. Reikia savo žvilgsnį 
kreipti į tėvynę. Ateitininkiš- 
kasis darbas Lietuvoje nesibai
gė, nes ir Bažnyčios darbas ten 
nėra baigtas.

Diskusijos
Nutarta pirma trumpai per

žvelgti Bažnyčioje vykstančias 
apraiškas, o paskui svarstyti 
ateitininkiškas problemas. Pa
stebėta, kad netikslu yra kalbė
ti apie Bažnyčios krizę arba tra
gediją, o tiksliau būtų sakyti, 
kad vyksta įtampa ar tragiką. 
Taip pat netikslu yra teigti, 
kad Bažnyčia yra įsikibusi į se
nas formas.

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiu

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

j- JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJEAUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvi
nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• "Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
e Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.*
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 20 iki rugsėjo mėn. 7 d. it 
jau dabar priimami užsakymai.
KreipUs: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST., BOSTON, 
MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po birželio 22 d. tiesiai i vilą 
AUDRONE — CAPE COD, MASS., MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.
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tenetampa tik įprastiniu anų 
įvykių paminėjimu. Tegu ji bū
na mūsų naujas ryžtas sujung
ti visus pasaulio lietuvius mūsų 
didžiajai kovai už Lietuvos lais
vę, tautos išlikimą, už gražes
nę ir laimingesnę kiekvieno lie
tuvio ateitį visame pasauly.

JAV LB centro valdyba

Tridento santaryba buvo su
gipsavusi Bažnyčios kojas, kad 
išlaikytų ją atsparią prieš refor
mas. Po keturių šimtmečių sun
ku pradėti iš karto laisvai judė
ti. Dėl to Bažnyčia ir dabar bi
josi sparčiai ir drąsiai žengti. Ji 
gyvena baimėje. Baimės jaus
mo vedama ji dažnai keičia sa
vo nuomonę.

Buvo diskutuojamas meilės 
ir tiesos primatas. Pranešėjas 
teigė, kad ir dabar Kat. Bažny
čioje tiesa stovi aukščiau už 
meilę. Pasisakė už meilės pri
matą.

Sekminių pietūs
Tik nedaugelis iš suvažiavi

mo dalyvių buvo ragavę garsių 
memmingeniškio Radžio keptų 
viščiukų. Daugelis jau iš ryto 
pastebėjo tarp virėjų besisu
kiojantį baltu chalatu apsivilku
sį vyriškį. Jis ir buvo garsusis 
Radis, atvykęs su savo kepimo 
aparatu ir visais reikalingais 
priedais. Keliasdešimt gražiai 
parudavusių viščiukų bematant 
išsitiesė ant stalo.

Meninė programa 
buvo atvežta iš Romuvos. Jos 
žiūrėjo dar ir keliolika vokie
čių: vietos policijos vadas ir pa
rapijos komiteto pirmininkas 
Daerk, bažnyčios maršalka 
Seitz, Augsburgo srities laik
raščio Mindelheimo apskr. sky
riaus redaktorius Habermann ir 
būrelis vietos jaunimo. Prane- 
šinėtojas kun. Br. Liubinas sve
čius su atskirais programos nu
meriais supažindino vokiečių 
kalba.

Rimto susimąstymo davė dia
logas tarp gyvo ir mirusio žmo
gaus, paimtas iš Ateities 1962 
m. 8 Nr., pailiustruotas spalvo
tais šviesos paveikslais ir Beet- 
hoveno 5-tąja simfonija. Vasa
rio 16 gimnazijos mokinės, va
dovaujamos ir paruoštos mokyt. 
E. Tamošaitienės, padainavo 3 
partizanų dainas ir 3 iš Moti
nos dienos repertuaro. Taikliai 
sąmojingas, bet neužgaulus bu
vo ELI reportažas apie suvažia
vimą, iš komiškos pusės palie
tęs visus svarbiuosius jo daly
vius. Tuoj pat žiūrovai įsitiki
no, kad mokinės moka ne tik 
gražiai dainuoti, bet ir dar 
gražiau šokti. Jos pašoko Len
ciūgėlį (su R. Palavinsku), Ke
purinę, Nemunėlį, Mikitienę ir 
Lėlių šokį (Živilė Vilčinskaitė ir 
Romana Žutautaitė). Protar
piais Kristina Sutkaitytė ir Kęs
tutis Ivinskis deklamavo eilėraš
čius, o kun. St. Šileika su akor
deonu išjudino visus žiūrovus 
dainuoti liaudies dainas.

(Bus daugiau)

PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokšteles 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškų Meliodiįų įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar- 
hys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

New York© Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį, Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir Šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

Dvi mamytės ir dvi dukrytės. 
Baltos burės plazda, Greitai, 
greitai, Linksmumas, Už gim
tinės klonius, Aš mergytė kaip 
rožytė, Pražydo jazminai, Toli 
už girių, Saulutė nusileido, Ge
gutė raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos tonai, 
Vasaros naktys ir Ant visados. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Baltijos Vėjelis. Kad tu bū
tum žuvytėlė, Dar nejok, Bal
tijos vėjelis, Graži Tėvynė ma
no, Subatėlė, Su daina, Jaunys
tė, Aštuonytis, Kukuoja gegu
tė, Dagilis, Ramunėlė, Motinė
le, pažvelk, Vilija, Nerymok pr 
vartų ir Ant Nemuno kranto. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS

“Atsiminimai iš Balto veik
los“. 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

_. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Lietuvių Tautiniai šokiai, Aš
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis; Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis., Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, Šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Gre’tai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2, dol. Stereo 
4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

ao
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GRAŽUS LIETUVIO STUDENTO PROTESTAS
Po Kent universiteto tragedi

jos New Londone esančios 
Mitchell kolegijos jaunas anglų 
kalbos instruktorius atėjo į kla
sę su juodu raiščiu ant švar
ko rankovės. Jis pareiškė, kad 
šiandien klasės lankymas nepri
valomas ir, užuot vedęs pamo
ką, ėmė kitikuoti prezidento 
Nixono politiką. Pagaliau, išsi
traukęs E. E. Commings prieš 
karą nukreiptą eilėraštį, ėmė jį 
skaityti auditorijoj. Studentas 
lietuvis Rimantas V. Karmazi
nas atsistojęs pareiškė, kad po
litikavimas auditorijoj, atimant 
studijų laiką, yra visai ne vie
toj, ir pridėjo: “Aš prieštarau
ju prieš tokiu laiku tokio eilė
raščio skaitymą. Tamsta demon
struoji savo politiką, o aš pa
demonstruoju savo politiką ir 
išeinu iš klasės.” Jam išėjus, 
kalbėjo dar keli studentai, kri
tikuodami instruktoriaus politi
kavimą klasėje. Patirta, kad ki
tose klasėse instruktorius jau 
nepolitikavo.

R. Karmazinas tuo nepasiten
kino: jis savo protestą pareiš
kė ir kolegijos . prezidentui, o 
be to, parašė vietos dienraščiui 
“The Day” laišką “Ar susinai
kinsime patys?” Laiške jis ra
šo, kad esąs dabar ramus ir ne
turįs rūpesčių dėl Chruščiovo 
pareiškimo “Mes jus palaido
sim”. Jam esą aišku, kad tai 
negalės padaryti svetimos vals
tybės jėga, bet “vietoj to tai 
ateis iš vidaus — tai pasidary
sime mes patys”. Jei toliau 
tęsime protestus, demonstraci
jas, smurtą (o jie eina visi drau
ge) ir ko mažiausiai remsime 
JAV prezidentą, ko daugiau su
lauksime, jei ne chaoso — su
irutės? Kai vieši pareigūnai, į- 
žymūs asmenys ir mokytojai va
dovauja demonstracijom ir drą
sina jų sekėjus, kaip kitaip vi
sa tai galima aiškinti, jei ne ža
lia šviesa tiem reiškiniam?”

Pamini, kad, apie 1960 m. į 
Vakarų Berlyną iš komunistų 
zonos vokiečių pabėgėliam ne
sulaikomai tvinstant, sen. J.W. 
Fulbright per televiziją pareiš
kė: “Aš nesuprantu, kodėl rytų 
vokiečiai neuždaro sienos, turė
dami teisę ją uždaryti”. Dėl to
kio pareiškimo laiške pasisako-

Šv. Alfonso mokyklos moks
lo metų užbaigimo programa į- 
vyks birželio 14. Graduantai 
dalyvaus 8:30 vai. mišiose. Po 
jų nusifotografuos su parapijos, 
kunigais. 3 vai. popiet klebo
nas prel. L. Mendelis išdalins 
visiems baigimo diplomus ir 
pasižymėjusiem moksle — do
vanas.

Birželio tragiškus įvykius 
minint, šv. Alfonso bažnyčioje 
birželio 14, sekmadienį, per 
8:30 vai. mišias giedos Balti- 
morės vyrų choras Daina. Dai
nos choro vyrai su savo šeimo
mis birželio 7 turėjo puikią ’iš
vyką Alfonso ir Daratos Ado
maičių vasarvietėje, prie 
Chesapeake Bay vandenų.

*2*

Seniai seniai šie berniukai stovyklavo Kennebunkport, Maine, pranciškonų 
sodyboje. Ir šiemet bus berniukų vasaros stovykla nuo birželio 26 iki rug
pjūčio 21 d. Informacijų reikalu rąžyti Franciscan Monastery, Kennebunk
port, Maine 04046

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TOMKŲ 
VASARVIETĘ, kuri yra ant 
pat Atlanto vandenyno ir turi 
visas sąlygas, apie kurias 
kiekvienas didmiesčio žmogus 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm, FLA. 33403 

arba skambinkite 
(305) 844-3388

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastanga* pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
Siunčiu auką------------statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų* šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui.

ADRESAS
.............................. .. ............ Zip Code

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

NEW LONDON, CONN.

Rimantas Karmazinas

Waterford, Conn., skyrių. Tai 
atsakingos pareigos: jis tvirtina 
paskolų pareiškimus, kai žinias 
apie prašytoją surenka jo sek
retorė. Apie jo naująsias parei
gas parašė ir įdėjo jo nuotrau-

ma: “Kas po to atsitiko, jūs į- 
spėjote — Berlyno siena. Tai 
padrąsinančių žodžių tragiškos 
pasekmės, jau neminint neiš
vengiamų pasekmių, kylančių 
iš vyriausio teismo teisėjo W.O. 
Douglas knygos “Points of Re
bellion”.

Nurodęs, kad studentai yra 
daugiau mokytojų negu tėvų į- 
takoje, jis klausia, kas gali ne
leisti kairiųjų nusistatymų mo
kytojui gabiai Įskiepyti klasėje 
savo asmeniškus įsitikinimus ir 
kurstyti visokius nesutikimus, 
prieštaravimus. “Ir taip kai ku
riose aukštesnėse mokyklose ir 
kolegijose besireiškiant kairio
jo sparno nuotaikom, kodėl ne
įtraukti ir “National Review” 
į privalomų skaitymų sąra
šą” — jis klausia.

Laišką “The Day” atspausdi
no. Bet reikalas tuo nesibaigė: 
R. Karmazinas šio laiško kopi
ją įteikė tam pačiam instrukto
riui, kaip anglų kalbos rašomą
jį darbą. Pasekmės — darbas 
įvertintas pažymiu “labai ge
rai”.

R. Karmazinas yra 26 m. am
žiaus. Būdamas kūdikis, išvež
tas iš Lietuvos. Baigęs Apreiš
kimo parapijos mokyklą Brook- 
lyne ir aukštesniąją mokyklą, 
1962-66 tarnavo karo aviacijoj, 
buvo Japonijoj. Dirba banke.

Šiomis dienomis jis išrinktas 
Middletown Savings Bank pa
skolų valdininku ir paskirtas į

gra- 
par- 
me- 
Juš-

BALTIMORE, MD.
Lietuvių radijo valandėlės 

piknikas Įvyks birželio 21 
žiame Conrad Ruth Vilios 
ke, kur įvykdavo ir kitais 
tais. Valandėlės vedėjai A.
kus ir K. Laskauskas kviečia vi
sus į jų parengimą. Šokiam 
gros Jono Lekevičiaus orkest
ras. Bus įvairių progų išmėgin
ti laimę, o šeimininkės paruoš 
Įvairių gardžių valgių. Savo da
lyvavimu prisidėsite prie lietu
viškos radijo valandėlės išlaiky
mo.

Marija Jurkšaitė-Lietuv- 
ninkienė gegužės 28 d. nume
ryje per klaidą buvo paskelbta 
mirusia. Ji yra gyva ir puikiai 
jaučiasi. Už klaidą atsiprašome.

Jonas Obelinis

DARBININKAS

Ri- 
paskelbė jau 

Pirmasis lietė

ką, pažymėdamas, kad jis gimė | 
Lietuvoje, New Londono dien
rašty “The Day” ir kitų mies
tų laikraščiai.

“The Day” dienraštyje 
mantas šiemet 
antrąjį laišką.
Vietnamą.

Jurg. Ežer.

Pašventintas min. B. Balučiui paminklas
Londone 1967 gruodžio 30 

mirė Bronius Kazys Balutis, at
šventęs 88 savo gimtadienį. 
Jis buvo nepriklausomos Lietu
vos pasiuntinys ir įgaliotas mi- 
nisteris Didžiojoje Britanijoje.

Tuoj susirūpinta pastatyti pa
minklą ant velionies ministerio 
kapo. Norėta pastatyti pirmųjų 
mirties metinių proga, bet dar
bai nusitęsė — paminklas tik 
dabar pastatytas.

Statybos darbais rūpinosi Lie
tuvos atstovas Londone —Vin
cas Balickas. Į talką pakvietė 
skulptorių Antaną Menčių iš 
Paryžiaus. Šis padarė projektą. 
Buvo net du kartu atvykęs Į Lon
doną, kad paminklą kuo tiks
liau padarytų C. J. Jordan and 
Son, Ltd. bendrovė.

V. Balickas kreipėsi ir Į Ame
rikos lietuvius, kad jie padėtų. 
Ministeris B. K. Balutis Ameri
koje praleido didelę savo gyve
nimo dalį. Čia jis mokėsi, čia 
įsijungė į lietuvišką veiklą. 
Čia jam teko būti ir nepriklau
somos Lietuvos atstovu Wash-

’ ingtone.
Paminklo pašventinimas

Paminklo atidengimo ir pa
šventinimo iškilmės buvo gegu
žės 10. Lietuvių bažnyčioje 11 
v. buvo iškilmingos mišios, ku
rias atlaikė kun. A. Kazlauskas, 
kadaise buvęs Londono klebo
nas, dabar lietuvių klebonas A- 
delaidėje, Australijoje. Jis pa
sakė ir pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų lietuviai rinkosi 
Į Šv. Patriko kapines. Ten iškil
mės prasidėjo 1 vai.

Ministerio B. K. Balučio pa
minklas buvo apdengtas Lietu
vos vėliava, stovėjo skautų gar
bės sargyba.

Paminklo atidengti buvo pa
kviesti du jaunuoliai, ministe
rio krikštasūniai: Petras Klimas 
iš Paryžiaus, ministerio Petro 
Klimo sūnus, ir A. Balickas, 
Lietuvos atstovo Londone sū
nus.

Tylos minute pagerbtas velio
nis. Prie paminklo padėtos gė
lių puokštės. Tada kun. J. Sa- 
kevičius, dabartinis Londono 
lietuvių klebonas, atliko religi
nes apeigas ir pašventino pa
minklą.

Lietuvos atstovo žodis
Pašventinus paminklą, žodį 

tarė dabartinis Lietuvos atsto
vas Londone — Vincas Balic
kas. Jis apibūdino ministerio B. 
K. Balučio asmenį, jo pasiauko
jimą Lietuvai, padėkojo visiem 
aukojusiem paminklo fondui ir 
visiem dalyvavusiem pašventini
mo iškilmėse.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu.

Kaip atrodo tas paminklas
Paminklas tikrai išsiskiria iš 

visos aplinkos savo originalu
mu. Niekur tokio nematysi. Jo 
siluete yra varpas, apverstas į

viršų, savo taure šaukiąs į visą 
pasaulį. Čia Lietuvos laisvės var
po simbolinis prisiminimas.

Su Lietuvos laisvės varpu 
yra surištas ir B. K. Balutis. 
Jis rūpinosi tokį varpą iš Ame
rikos pasiųsti į Lietuvą, jam 
net tekstą įrašė — “O skam
bink per amžius vaikams Lietu
vos, kad laisvės nevertas, kas 
negina jos”.

Šie žodžiai dabar iškalti pa
minklo antroje pusėje.

Paminklo priekyje yra įrašy
ta velionies biografiniai davi
niai — kada gimė, kada mi
rė. Apačioje iškalta vytis.

Viršuje yra apskritas langas. 
Tai sudaro savotiška nišą. Ten 
įstatytas bronzinis lietuviškas 
kryžius, kurį padarė pats A. 
Moneys ir atvežė iš Paryžiaus. 
Kitoje paminklo pusėje aukso 
raidėm Įrašyta “O skam
bink...”*'

Dar trūksta pinigu
Paminklas tikrai originalus, 

gerai padarytas, pats skulpto
rius patenkintas anglų firmos 
atliktu darbu.

Visi darbai atsiėjo 4000 dol. 
Į B. K. Balučio paminklo fondą 
aukų iki šiol Įplaukė tik apie 
2,200 dol. Taigi — fondui dar 
trūksta pinigų.

Stambesni aukotojai
B. K. Balučio fondui gautos 

aukos (sutrauktinis sąrašas): K. 
S. Karpius Clevelande ir kitur 
surinko — 373 dol., Senasis 
Britanijos Lietuvių Klubas Chi- 
cagoj surinko 320 dol., L. Venc
kus iš Chicagos lietuvių ir ki
tur surinko J2O5 dol., Neo Lith
uania Filisterių sąjunga New 
Yorke — 200 dol., Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje —SLA 
— 100 dol., Chicagos Anglijos 
Lietuvių Klubas — 75 dol., Emi
lija ir Vincas Rasteniai Wood- 
havene — 50 dol., Dzūkų drau
gija Chicagoje — 50 dol., Pra
nas Adomaitis su žmona iš 
cagos — 25 dol., ALTS Chi
cagos skyrius — 25 dol., Kęs
tučio šaulių kuopa iš Racino, 
Wisconsin — 25 dol.

Visiem aukotojam padėkojo 
Lietuvos atstovas Londone Vin
cas Balickas. Aukos ir toliau pri
imamos, kad būtų išlygintos vi-

Chi-

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

5

pa-

Paminklas min. B. K. Balučiui Londono kapinėse ..de 
su
yra

Artėja Kalifornijos lietuvių diena 
LOS ANGELES, CALIF.

Lietuviu diena, virtusi Kali
fornijos lietuvių tradicija, šie
met Šv. Kazimiero parap. ren
giama birželio 21. Iškilmės pra
dedamos 10:30 vai. ryto lietu
viškomis mišiomis, kuriu metu 
giedos komp. Broniaus Budriū- 
no vadovaujamas choras. Po su
mos pietūs, kurių metu gros 
profesionalų Mariacchi orkest
ras. 2 vai. popiet punktualiai 
Marshall aukštesniosios mokyk
los salėje prasidės meninė pro
grama, kurioje dalyvaus sve-- 
čias iš Chicagos solistas Jonas 
Vaznelis, filmų ir televizijos ar
tistė Rūta Lee-Kilmonytė, pia
nistė Raimonda Apeikytė, para
pijos choras su vadovu komp. 
Br. Budriūnu, solistai 
Dabšienė ir Rimtautas

Birutė 
Dabšys.

parodosNet penkios meno 
įjungtos į šią lietuvių dieną. Pa
rodas bus galima aplankyti pie
tų pertraukos metu arba po me
ninės programos. Savo kūri- 

sos skolos. O tų aukų reikia ne
bedaug. Tegu kas nors imasi ini
ciatyvos.

nius išstatys Antanas Petriko- 
nis iš Chicagos, III., grafikė 
Ona Šabliauskienė iš Kanados, 
Ilona Peterienė iš Los Angeles, 
Pranas Gasparonis iš Los Ange
les (išstatys 50 skulptūros ir 
50 keramikos kūrinių), Vytau
tas Kasiulis iš Paryžiaus.

Amerikos Lietuviu Piliečiu 
Klubo parengimas įvyks birže
lio 28, sekmadienį, Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 3356 
Glendale Blvd., Los Angeles, 
Calif. Pradžia 1 vai. popieti- «*-

Barbora Tunylienė, ankstes
nės kartos ateivė, susipratusi 
lietuvė, gerų darbų rėmėja, su
laukusi 90 metų, mirė gegužės 
13.

Lietuviškos vestuvės, arti
moj ateity pramatomos Šv. Ka
zimiero parapijoj: Albino šeš
kaus su Ina Janušauskaite :— 
birželio 20, Gintauto Miceikos 
su Gražina Vilkaite — birželio 
27, Vytauto Radvenio su Rima 
Rosenblataite — liepos 4, Al
inio Vitėno ir -Birute Kazlaus
kaite — liepos 4, Romo Žemai
taičio su Ramune Valukonyte 
— liepos 11.—L.Ž.

— Rima Salytė, nuo praėju
sio rudens su valstybine NDEA 
Title 4 stipendija studijuojanti 
Harvardo universitete slavisti
ką, gegužės 7 sėkmingai išlai
kė MA (magistro) egzaminus. 
Stipendiją ji turi trejiem me
tam ir pasilieka toliau Harvar
de ruoštis doktoratui. Nors spe
cialybe yra pasirinkusi literatū
rą, bet Harvarde turės progom 
paklausyti ir ten dėstomų bai- 
tų-slavų kalbotyros kursų. Per
nai vasarą Fordhamo universi
teto lituanistikos kursuose ji 
dėstė pradedantiesiem lietuvių 
kalbą.

— JAV ir Kanados lietuvių 
mokytojų studijų savaitėje, ku
ri įvyks rugpiūčio 16-23 Daina
voje, Manchester, Michigan, 
prof. Antanas Salys skaitys Į- 
žanginę paskaitą: '‘Kodėl lietu
vių kalba svarbi lyginamajai in
doeuropiečių kalbotyrai”. Savai
tės bėgyje profesorius mokyto
jams patieks praktiškų lietuvių 
kalbos žinių.
— Kompozitoruis Bronius Bu
dri ūnas kuria muziką specia
liam veikalui, skirtam Dainavos 
ansambliui. Veikalui tekstą 
rašė Anatolijus Kairys.

— Draugija “Les amis 
Milosz" gegužės 24 buvo 
rengusi Fontainebleau, kur 
palaidotas Milašius, poeto gim
tadienio minėjimą. Ta proga 
Jean Cassou, draugijos garbės 
pirmininkas, pasakė kalbą. Taip 
pat buvo paskaitytą Milašiaus 
keletas poemų. Po minėjimo sa
vininkas viešbučio “L ’Hotel de 
L’Aigle Noir”, kurio dažnas 
svečias būdavo Milašius, suren
gė banketą.

— Muz. F. Strolia ir mokyt. 
Ona Mikulskienė JAV ir Ka
nados lietuvių mokytojų studi
jų savaitės dalyvius supažin
dins su daina ir kanklių mu
zika, kuri patraukia jaunimą. 

..Studiją savaitė įvyks Dainavo
je rugpiūčio 16-23.

— "Baltic Literature", Alek- 
sis Rubulis, A Survey of Fin
nish Estonian, Latvian and Li
thuanian Literatures. Išleido 
The University of Notre Dame 
Press, Notre Dame, Indiana ir 
London, 1970. Latvis autorius 
212 psi. knygoje pateikia visą 
eilę lietuvių literatūros pavyz
džių. Šalia rašytojų-klasikų, jis 
aptaria ir šių dienų lietuvių be
letristus, poetus, gyvenančius 
Vakaruose ir okup. Lietuvoje. 
Kūrybos pavyzdžiai pateikti šių 
rašytojų: J. Baltrušaičio, V. Krė
vės, V. Putino, A. Vaičiulaičio, 
V. Ramono, Stp. Zobarsko ir 
Alg. Landsbergio. Iš Lietuvoje 
gyvenančių pateiktos E. Mieže
laičio ir Vyt. Žilinskaitės kūry
bos ištraukos. (E.)

— Lietuvių Žurnalistų sąjun
gos centro valdybos birželio 5 
d. posėdyje Detroite i sąjungą 
priimti nauji devyni nariai: 
Vytautas Alseika — New Yor- 
kas, dr. Jonas Balys — Wash- 
ingtonas, dr. Kazys Karvelis — 
Detroitas, dr. Vaidevutis Man- 
tautas — New Haven, Conn., 
Karolis Milkovaitis — Chicaga, 
dr. Antanas Ramūnas — Pa
plauskas — Ottawa, Vytautas 
Semaška — Miami, Fla. 
bertas Selenis -
Antanas J. Skirka — Australija.

Prof. kun. Stasys Yla yra pa
kviestas i akademiku skautų 
stovyklą ruošiamos Pavasario 
savaitės Dainavoje proga. Jis 
skaitys paskaitą apie kultūrų 
derinimo problemas JAV-bėse. 
Akademinė savaitė prasidės 
birželio 13 ir baigsis 21.

— Rašyt. Jurgis Gliaudą at
vyks į Chicaga, nes čia birželio 
20 jam bus Įteikta “Laisvosios 
Lietuvos” laikraščio skelbto 
konkurso premija.

— Lietuvių Fondo sudaryta 
nauja valdyba: dr. K. Ambro- 
zaitis pirm., dr. V. Simaitis ir 
pulk. A. Rėklaitis vicepirminin
kai, H. Daras ižd., J. Kučėnas 
sekr.

Ro-
Detroitas ir
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Maironio
*

mokykla Brooklyne išleido XVI abiturientų laidą

Ramona Ašenbergaitė

Rita Biknevičiūtė

Laura čerkeliūnaitė

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Brooklyne mokslo 
metai baigėsi birželio 6, šeš
tadienį. Abiturientų išleistuvės 
buvo sekmadienį, birželio 7. 
Nusikėlė ji iš Apreiškimo para
pijos salės į Maspetho lietuvių 
parapijos salę. Čia buvo tikrai 
gražios iškilmės.

Atskleista knyga
Scena buvo gražiai dekoruo

ta. Nežinia, kieno tai buvo dar
bas (Gaila, kad nėra papročio 
apie tai viešai pranešti). Žaliam 
juostos dugne buvo išdėstyti lie
tuviški ornamentai, 'šalia at
skleista knyga ir lauru šakelė. 
Priderinti įrašai — XVI laida. 
Scenos papuošimas buvo pada
rytas skoningai ir švariai.

Už garbės stalo
Šeimininkavo mokyklos ve

dėjas Alfonsas Samušis. Pradė
jo jis pats kalba, ryškindamas, 
kokią auką daro tėvai, leisda
mi vaikus į lietuvišką mokyklą. 
Tik jų dideliu pasišventimu štai 
laikosi lietuviškos mokyklos, 
jaunimo organizacijos. Tik tė
vų nenuilstamu triūsu štai Mai
ronio mokykla išleidžia naują 
abiturientų laidą. Visi jie lan
kė mokyklą dešimtį metų, kas-, 
met lietuviškam mokslui buvo 
skiriama 35 šeštadieniai.

I garbės prezidiumą buvo pa
kviesta: Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis, N. Y. Lietuvių 
B. apygardos pirm. A. Vakselis, 
Woodhaveno LB apylinkės at
stovas V. Gintautas, Great 
Necko LB apylinkės pirm. H. 
Miklas, rytų apygardos mokyk
lų inspektorius A. Masionis. Ki
ti jau buvo iš pačios Maironio 
mokyklos: kapelionas kun. J. 
Pakalniškis, pedagogų tarybos 
sekretorė E. Ruzgienė, abituri
entų klasės auklėtoją D. Macke- 
vičiūtė-Baker ir tėvų komiteto 
pirmininkas Pr. Gvildys.

Visos nuotraukos Romualdo Kisieliaus

Ateina baigusieji
Po įžanginės mokyklos vedė

jo kalbos maldą sukalbėjo kun. 
J. Pakalniškis. Tada per garsia
kalbį sugrojo muzika. Tai buvo 
lietuvių tautinis šokis sadutė. 
Eleginės nuotaikos jaunamar
tės atsisveikinimo šokis tiko ir 
šiam momentui. Lėtu žingsniu 
iš lauko į salę įžengė baigusieji. 
Pradžioje ėjo mergaitės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais. 
Paskui vyrai. Viso jų buvo 18.

Susėdo jie prieš sceną, prie
šais prezidiumą. Už jų sėdėjo 
septintos klasės mokiniai, kurie 
kitais metais užims jų vietą.

įteikiami diplomai
Mokytojų tarybos sekretorė

E. Ruzgienė perskaitė tarybos 
protokolo ištrauką apie mokyk
lą baigiančiuosius.

• Mokyklą šiais metais baigė: 
Ramona Ašenbergaitė, Rita Bik
nevičiūtė, Laura Čerkeliūnaitė, 
Arūnas Jankauskas, Daiva Ju
rytė, Eimutis Karmazinas, Jūra
tė Kulpaitė, Regina Leleivaitė, 
Ona Matulaitytė, Angelika Men- 

( čiūnaitė, Rasa Milukaitė, Rūta 
Oniūnaitė, Danutė Saldaitytė, 
Antanas Skėrys, Vida šlapelytė, 
Lilija Staknytė, Vytautas Ver
šelis ir Ramutė Žukaitė.

Geriausiai baigė
Geriausiai mokyklą baigė Ra

sa Milukaitė. Antroji vieta ati
teko net penkiem: Ramonai

Ašenbergaitei, Arūnui Jankaus
kui, Onai Matulaitytei, Danutei 
Saldaitytei, Vidai šlapelytei.

Gėlės tėveliam
Abiturientai prie savo diplo

mų gavo ir po gėlę—raudoną 
rožę. Jie tuoj ir pasklido po sa
lę, gėle papuošdami tėvelius ir 
tuo atsidėkodami už lietuvišką 
mokslą. Tada jie grįžo į sce
ną ir susėdo pusračiu priešais 
prezidiumą.

Sveikinimo kalbos ir dovanos
Prezidiumo nariai pasakė 

sveikinimo kalbas. 'Pirmas kal
bėjo Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, pasidžiaugdamas mo
kinių darbų ir palinkėdamas 
jiem kuo geriausios sėkmės. A.

Masionis, rytų apygardos mo
kyklų inspektorius, kalbėjo apie 
tai, kiek mokiniai turi atsižadė
ti, lankydami lietuvišką mokyk-, 
lą šeštadieniais.

A. Vakselis, LB New Yorko 
apygardos pirmininkas, kvietė 
abiturientus įsijungti į lietuviš
ką veiklą — į Lietuvių Bend
ruomenę. Visiem abiturientam 
įteikė LB nario knygutę. 
Pr. Gvildys linkėjo išsilaikyti 
lietuviškoje bendruomenėje ir 
veržtis į gyvenimą. Su abitu
rientais atsisveikino ir klasės 
auklėtoja D. Mackevičiūtė-Ba - 
ker.

Lietuvių Bendruomenės atsto
vai — Woodhaveno apylinkės 
V. Gintautas ir Great Necko H. 
Miklas įteikė baigusiem po kny
gą — “Mėnesienos keliu”. Duo
ta ir piniginių dovanų.

Išleidžiamųjų vardu kalbėjo 
Rasa Milukaitė. Atsisveikino ir 
7 klasės mokiniai. Jų vardu kal
bėjo Paulius Šilbajoris. Jam R. 
Milukaitė įteikė didelį mokyk
los raktą.

Abiturientai iš savo pusės 
dar padovanojo po paveikslą 
mokyklos vedėjui A. Samušiui 
ir klasės auklėtojai D. Mackevi- 
čiūtei-Baker.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu.

Gražios vaišės
Toliau buvo vaišės, kurias 

buvo paruošę Maironio mokyk
la ir baigusių tėvai. Vaišės bu
vo paruoštos tikrai puošniai. 
Stalai buvo dekoruoti gėlėm, 
apdengti gražiom staltiesėm. O 
valgių stalas sutvarkytas kaip 
kokiam puošniam ir praban
giam restorane. Visa tai teikė 
gražios šventės įspūdį.

. šokiams grojo Gutauskų or
kestras . Žmonių buvo pilna 
salė. Labai daug buvo jaunimo 
— tai vis vyresnių klasių moki
niai. (p.j.)

Danutė Saldaitytė

Antanas Skėrys

Arūnas Jankauskas

Daiva Jurytė

Eimutis Karmazinas Ona Matulaitytė

Abiturientų išleistuvėse kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis.

Mokyklos vedėjas A. Samulis pradeda abiturientų išleistuvių iškilmes. Rūta Oniūnaitė

Vytautas Vertelis

Ramutė Žukaitė
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Williamsburgh
GILRAY
T exaco

Inc.

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and towing service.

320 Old Hook Road 
and Carver Avenue 
WESTWOOD, N.J.

Call- 
201—666-9816

Dick’s
GULF SERVICE STATION

Open 7 days a week 
We do general auto repairs 

and towing service.

39 Hudson Avenue 
Englewood, New Jersey 

(201) 568-9699

©DEXTER PARK rsgs 
PHARMACY |Ę1|

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Pete’s
GULF

SERVICE STATION

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and towing service

120 Griffith Street
Jersey City, N.J.

201-659-9760

S. M.
Tools and
Machinery
FOR THE SHEET 

METAL TRADE

2386 Beryllium Road 
Scotch Plains, N. J.

Gall- 
201—233-5620 1 

MR. HADO

Rašomos maš. jv. kalbo
mis/ Radio stereo ir kt., Color 
TV, Computeriai, įv. biznio 
mašinos — pigiausiai. Praneški
te kuo interesuojatės ir firmų 
autentiškus katalogus gausite 
iš SPARTA sav.: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. North
port, N. Y., 11731 TEL.: (516) 
757-0055.

Ramiausios atostogos Coxsac
kie, N. Y., pas Motiejūnus, vi
siem gerai žinomus brookly- 
niečius. Yra gražūs sodai, pilni 
uogų ir vaisių. Galima ramiai 
praleisti atostogas ar sustoti tik 
savaitgaliam. Visas pragyveni
mas ir maistas savaitei kainuo
ja tik 50 dol. Maisto produk
tai švieži iš savo ūkio. Rašyti 
adresu: Mrs. A. Motiejūnas, 2 
North St, Coxsackie, N. Y. 
12051. Telef.: (518) 731-8869.

SERVICE

JIMMIE’S 
DIESEL SERVICE 

Open 6 Days a Week 
24 Hour Service

We take pride in our work 
78 Willow Ave Hoboken, N.J. 

Call 201—792-6130

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

RAINBOW VACATION MOTEL — 
Luxurious air conditioned rooms, 
full ceramic baths, cable TV, refrig
erators & free in room coffee units. 
8301 Long Beach Blvd. Beach Haven 
Dial 609—191-3573 Mr. Mrs. Kelsall

H. W. MALE

Production Trainees experience not 
necessary afternoon shift steady job 
good fringe benefits paid holidays. 
Must speak English. Apply in per
son: Business Supplies of America, 
Route — 1 Monmouth Junction, N.J.

MET
AUTO
TOPS

Open 6 Days a Week 
WE TAKE PRIDE 

IN OUR WORK

2515 Third Avenue
BRONX, 

New Pork
Call 993-3676

TO ALL OUR FRIENDS 
AND DEPOSITORS

NATIONAL
BANK OF
NORTH

AMERICA
60 Hempstead Avenue 

West Hempstead, 
Long Island

Call- 
516—481-9000

Walt’s
AUTOMOTIVE 

SERVICE 
Inc. -

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and towing service

275 Conely Road 
Lincoln Park, N.J.
Call 201—694-1703

PETE’S
Atlantic Service 

Station
Open 7 Days a Week 

We do general auto repairs 
and towing service.

Washington & Pearl Street 
Bridgeton, New Jersey 

Call — 
609—451-1444

HIGHLAND
SERVICE
CENTER

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

and
Towing Service

310 Lexington Avenue 
CLIFTON, N. J.

Call:
201-777-6306

Ask for
FRANK McCASSERTY

Nauja 1970 m.
Geriausia dovana i 
LIETUVA 

specialūs rublių 
pažymėjimai
DIDŽIAUSIA VERTĖ 
ŽEMOS KAINOS

Jūsų giminės gali pasirinkti 
geros rūšies prekių užsienio 
valiutos Vneshposyltorg 
krautuvėse už pusę kainos 
ar mažiau.
Prašykite mūsų veltui 
siunčiamų katalogų.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street
Second Floor
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 ' .

PRAŠYKITE VELTU!
SIUNČIAMŲ KATALOGŲ
SVARBU
Mes priimame automobiliij 
ir butų užsakymus.

Exp mechanic & attendant nite shift 
6pm-10pm 6 nite week must be ma
ture & responsible also day shift — 
Gomez Service Sta.. 2 Hempstead Av 
Hempstead, L.I. N.Y. 516 IV 6-9743

SAMPLEMAKER
Back ground corrugated or fold
ing boxes — Liberal salary profit 
sharing plan and other fringe bene
fits good working conditions. Call: 
201-623-2155 — EXPRESS CON
TAINER 105 Ave. L Newark, N.J.

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

QUEEN CITY CATERERS 
Catering For All Occasions 

We Supply Everything 
1025 Greely Avenue 

UNION, N. J.
Call 201-964-1161 — Day; 
or 201—752-3254 — Nite

COLONY RESTAURANT
Open every day — Plenty of parking 

Breakfast - Lunch - Dinners 
Specializing in Steaks, Chops and Seafood 

All baking done on premises

1033 Commumipaw Ave. Jersey City, N.J.
Dial 201—434-3100

FAIR
AUTO BODY 

WORKS

2 Anderson Avenue 
Fairview, New Jersey

WE TAKE PRIDE
IN OUR WORK

Call:
201-943-9045

SERVICE

HARBORSIDE TERMINAL
INC.

34 EXCHANGE PLACE 

JERSEY CITY, 

New Jersey

Call 201-434-6000

Gene Papa
Inc.

PLUMBING . 
AND 

HEATING

101 Wellington Avenue 
Stratford, N.J. 

Dial- 
609—784-1371

EASTEND FUNERAL HOME
For Integrity Dependability and Ethics

725 GUN HILL ROAD 

BRONX, NEW YORK 

Cali KI 7-4545

FIRST NATIONAL BANK

OF HOPE

Maple Esso 
Service Station

Open 7 Days a Week 
Complete Auto Service 

Motor Tune Ups 
Brakes and Batteries 
Mufflers and Shocks

1601 Maple Avenue 
hillside, 
New Jersey 

Call- 
201—926-3535

FARVIEW
Service Center

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and road service.

169 East Midland Avenue 
PARAMUS, 
New Jersey

201—■262-1073

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANAS į IJ1 JT VA
ir įvairius USSR kraštus 

'oi • u • ;

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
■i ' Inc.

j (Licensed byVnešposyltorg}

į VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581 -7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntiniu pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ................................................ HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street .............................................   Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue _______     IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ........ .'..................   TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ...................-.........................  HU 6-28.18
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ......................................... PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ........................................... 365-6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acres ........................ -____ ______ ___  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue .............................. 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave..................................... -.......... 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street ........................................... HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue _.....______________  DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ........................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ________   OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue _ PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. —47 E. Milton Avenue ................................   381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N.J. — 41 Whitehead Avenue ..................................... CL 7-6320

- • SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ............................  475-9746
• TRENTON, N.J. — 1152 Deutz Avenue ________ ______ _______________ EX 2-0306

' • UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street  RE 2-7476

JANIE’S Beauty Shoppe specializ
ing in Permanents. Late nite Wed., 
Thur, and Fri. — 18S Amherst St- 
East Orange, N.J. 201— OR 2-9734

SEVERINO Auto Sales — Carefully 
selected USED CARS — 1254 South 
Avenue Plainfield, N.J. Call 201— 

-756-3900

Patchogue Pet Salon Open 6 days 
a week. All breeds pedigreed pups 
now available — 42 S. Ocean Ave., 
Patchogue Call: 516 GR 5-2844

Richies Gulf Service Station open 7 
days a week. Tune up. clutch brakes 
and road service. 56 Martine & La- 
grande Ave. Fanwood, N.J. Call — 
201-322-4075

SIESTA MOTEL 
A FAMILY PLACE

Rooms. Efficiencies. Sun Dek Pool.
T.V.. Air Conditioning — Morning 
Glory Road Wildwood Crest — Dial 

609-522-2527

LA COURONNE
10 Riverside Ave. Lyndhurst, N.J. 
Open 6 days a week, closed on Tues. 
Hours: 11 AM to 2 AM — French 
Cuisine.. Host Raymond Lambert.

Call 201-939-6674 or 939-9868

Waldorf Associates licensed electri
cal contractors industrial, commer
cial-and residential. Free estimates. 
Emergency service. Specializing in 
all types of wiring and design. Call 
from 8-5 823-9515 2070 Cross Bronx 
Expressway Bronx, New York.

ALL BORO TRUCKING
1270 Pacific Street Brooklyn 
ANY KIND OF MOVING 

Seeks contract — reasonable rates 
Free estimates, 24 hr. service 
day and night call — 771-2193

Candle Club — where good friends 
meet, open 7 days a week cocktails 
cold beer and wines. Corner Hudson 
Ave. & North Dean St. Englewood, 
N.J. Call 201-567-7060.

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

' and road service.

Englewood
CITGO

Service Center

9 East Demarest Avenue 
ENGLEWOOD, 

New Jersey 
201—568-9420

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8 am-5 pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

Wayne Glass repair work our spe
cialty wc take pride in our work — 
50 State Hwy it 23 Pequannock N.J. 
Call 201-696-6420 or 201-835-5664

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

---------  Allen R. Shipley ----- -—
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Stasė Rūgytė po ilgos ir sun
kios ligos mirė Lietuvoje birže
lio 8 ar 9. Patersone. N. J., 
gyvena jos broliai Antanas ir 
Jonas Rugiai ir sesuo Ona Bu- 
bušienė.

Maironio mokyklos tėvų komi- 
tetan ateinantiem mokslo me
tam išrinkta: Pr. Gvildys, Ire
na Garunkštienė, Jolita Sirutie
nė, Aldona Bulotienė, Algis 
česnavičius.

LMK Federacijos N. Y. klu
bo susirinkimas bus birželio 17, 
trečiadieni, 7:30 v.v. pas P. 
Ivašauskienę, 85-40 104 Street, 
Richmond Hill, N. Y. šis susi
rinkimas yra svarbus, nes bus 
renkama nauja valdyba. Kvie
čiamos visos narės dalyvauti.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos paskutinis prieš vasaros 
atostogas susirinkimas bus bir
želio 14 d. 12 v. tuoj po su
mos Angelų Karalienės parapi
jos salėje Brooklyne, N. Y.

BIRŽELIO ĮVYKIAI MINIMI 
PRIE LIETUVIŠKO 

KRYŽIAUS
Tragiškų birželio įvykių mi

nėjimas šiemet rengiamas- prie 
lietuviško kryžiaus Flushing 
Meadows, buvusioj parodos 
aikštėj. Minėjimas bus šį sek
madienį, birželio 14. Pradžia 
12:30 v. popiet. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis.

Minėjime dalyvaus Panamos 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų prof. Domino Rios, kon
gresui. Joseph Addabbo. sen. 
Edward ..Lentol, sen. Martin 
Knorr, assemblyman John 
Flack, pavergtų tautų išlaisvini
mo komiteto pirm. Mario Agui
lera ir kiti valdžios pareigūnai.

Dainuos New Yorko operetės 
choras su latvių ir estų daini
ninkais. Vadovau ja M. Cibas.

Lietuviška visuomenė kviečia
ma kuo gausiausiai dalyvauti 
šiose iškilmėse ir prisiminti iš
tremtuosius į Sibirą.

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHN

R3 

ra

Birželio 28, sekmadienį, 1 vai. popiet

PIRMASIS PAVASARIO PIKNIKAS
Liberty Hali

2784 Ocean Avenue 
Ronkonkoma, L.I., N.Y. 

■■
Šokiai, lietuviška muzika bei dainos • Maistas bei alus 
duodamas visiem dalyviam; 10 žmonių stalui vienas bu
telis stiprių gėrimų • Įėjimo, auka: suaugusiem 5 dol., 
vaikam iki 12 metų — 2 dol. • Dalyvauja Darbininko 
spaudos kioskas su knygom ir lietuviškom plokštelėm • 
Maistą ruošia A. Antanaitis, turįs patirtį ir maisto krau
tuvę Kings Park, N.Y. • Prie salės yra daug vietos auto
mobiliams pastatyti • Visus pailsėti į gryną orą maloniai 
kviečia rengėjai — LIETUVIŲ KLUBAS, Long Island

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Vienuolynas ............ GL 5-7068
Spaustuvė .... ....... GL 2-6916
Redakcija ...............  GL 5-7281
Administracija .......  GL 2-2923

Liet. Religinė Šalpa dėkoja 
kun. A. Petrauskui, Angelų Ka
ralienės parapijos klebonui, ku
ris taip gražiai ir nuoširdžiai 
globojo LR šalpos direktorių su
važiavimą —: davė suvažiavimui 
patalpas ir visus pavaišino.

Lietuvės atstovės tarptauti
nės moterų klubų organizacijos 
— General Federation of Wo
men’s Clubs suvažiavime, kuris 
dabar vyskta San Antonio, Tex
as, šiemet yra PMT pirmininkė 
G. Žilionienė ir E. Mažeikienė 
iš Washingtono, D.C. Ji atsto
vauja V. Leskaitienei, kuri, dar 
neseniai pakilusi iš ligos, nega
lėjo dalyvauti.

R. Kazys Yakutis, baritonas, 
kuris dainuoja operose ir kon
certuose, gavo stipendiją ir 
dirbs drauge su George Schick, 
buvusiu Metropolitan operos 
dirigentu, dabar Manhattano 
muzikos mokyklos prezidentu. 
K. Yakutis dirbs operos semina
re ir su orkestru dainuos šiuos 
vaidmenis: Scarpia Toscoje, Sil
vio Pajacuose ir Valentiną Faus
te. šia vasara dainuos Westbu
ry, Long Islando Salisbury Par
ke viešuose koncertuose. Ten 
dainuos Scarpia Toscoje, Ger- 
mont Traviatoje, Sharpless Ma- 
dama Butterfly.

Dariaus Girėno komiteto po
sėdyje gegužės 22 nutarta la
kūnų pagerbimą surengti liepos 
18, šeštadienį, 2 v. popiet prie 
Dariaus-Girėno paminklo litu- 
anica aikštėje, kampas Union 
Avė ir Stagg St. Komitetas kvie
čia draugijas dalyvauti su vėlia
vomis, ypač prašomos jaunimo 
organizacijos.

Povilą Milviną, pirmojo pa
saulinio karo veteraną, gimta
dienio proga sveikina jo mylin- 
ji sesuo Valerija Kazlauskienė 
iš Flushing, N. Y. Ji neseniai 
sugrįžo iš ligoninės ir sveiksta 
daktaro priežiūroj. Draugės jai 
linki greit pasveikti.

Albina Uknevičiūtė-Gedminie- 
nė praeitą savaitgalį iš Chica- 
gos buvo atvykusi į New Yor- 
ką pas savo tėvelius ir birže
lio 8 dalyvavo Queens kolegijos 
Phi Beta Kappa įvesdinimo ce
remonijose. į šią organizaciją 
pakviečiami patys geriausi stu
dentai, pasižymėję pažangu - 
mu moksle. Šiemet Queens ko
legijoje tokių buvo 214. Jų tar
pe buvo ir lietuvaitė Alb. Uk- 
nevičiūtė-Gedminienė. Po ofi
cialių įvesdinimo iškilmių kole
gija surengė vaišes.

GAVO ELEKTRO-INŽINERIJOS 
MAGISTRO LAIPSNĮ

Juozas Mėlynis, Jr., gimęs 
1934 lapkričio 8 Kaune, vidų*- 
rinį mokslą baigė Kearny, N.J. 
Vėliau ketverius metus tarnavo 
JAV oro laivyne. Išėjęs į atsar
gą, baigė Fairleigh Dickinson 
universitetą, gaudamas bakalau
ro laipsnį iš inžinerijos.

Studijas tęsė toliau New 
Yorko universitete ir jas baigė 
šiemet, įsigydamas magistęo 
laipsnį.

Gyvendamas Kearny, N. J., 
priklausė Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijai, buvo akty
vus choro narys, dalyvavo čia 
veikiančiose draugijose, vaidi
nimuose ir iš viso buvo veiklus 
lietuviškoje bendruomenėje. 
Lietuviški reikalai jam ir da
bar rūpi.

Yra vedęs Audronę Gaigalai
tę. Augina sūnų Giedrių-Juozą 
ir dukrą Indrę. Dabar gyvena 
Long Island, N. Y.

Džiugu, kad lietuviai savo di
deliu ryžtu įsigyja aukštojo 
mokslo diplomus ir taip pratur
tina mūsų bendruomene.

V.

Inž. Juozas Mėlynis, jr.

Parengimai New Yorke
Birželio 14, sekmadienį — Viešpa

ties Atsimainymo lietuvių bažnyčios 
vargonų šventinimas ir religinis 
koncertas 3:30 p.p. Maspeth. N.Y.

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas Com
modore viešbutyje, 42 St. Manhat- 
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

Spalio 17-18, šeštadienį ir sekma
dienį — Dail. žumbakienės kūrinių 
paroda.

Spalio 24, šeštadienį — Balfo 100- 
jo skyriaus vajaus užbaigimo vaka
ras Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje, Maspeth, N.Y.
Gruodžio 6, sekmadienį — Kenčian
čiai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
diena. Rengia Liet. Kat. Religinė 
šalpa ir Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

Darbininko Nr. 42, sulūžus 
spaustuvės mašinai, išeina pa
vėlavęs. šią savaitę Darbininkas 
išeis tik vieną kartą — ketvir
tadienį, birželio 18 d.

Komitetas posėdžiauja, besirengdamas birželio įvykių minėjimams prie lietuvių kryžiaus Flushing Meadows. 
Iš k. j d. V. Padvarietis, dr. A. Skėrys, H. Kulber, Peter Wytenus — liet, kryžiaus komiteto pirm., K. Miklas 
ir E. Miklienė. Nuotr. R. Kisieliaus

Maspetho lietuvių bažnyčioje šventinami nauji vargonai 
Ta proga rengiamas religinis koncertas

Naujoji Maspetho Viešpaties 
Atsimainymo lietuvių bažnyčia 
šiemet įsitaisė naujus Allen fir
mos vargonus. Tų vargonų pa
šventinimas ir jų pristatymas 
visuomenei rengiamas birželio 
14, sekmadienį, 3:30 v. popiet.

Seniau vargonai buvo kitokį. 
Jie turėjo oro dumples ir daug, 
daug vamzdelių. Juos statydavo 
mėnesių mėnesiais meisteriai, 
atvažiuodavę iš tolimų ir sve
timu kraštu. Dabar nebėra tos 
romantikos. Vargonus sumoder
nino. Vietoj dumplių pakinkė 
elektrą. O jai nebereikėjo dau
gybės švininių vamzdelių. Prie 
elektros prijungė visokiausių si
renų.

Tokie nauji vargonai užima 
kur kas mažiau vietos. Greičiau 
juos galima pastatyti, bet — 
vistiek reikalauja daug darbo. 
Jų kaina nemaža, šie vargonai 
atsiėjo 20,000 dol.

Kai ši naujoji bažnyčia buvo 
baigta 1962, į viškas buvo už
kelti senieji vargonai. Tai ir lyg 
nepritiko tokiai puošniai ir nau
jai bažnyčiai. Nepritiko turtin
gai parapijai, kuriai vadovauja 
prel. J. Balkūnas.

Štai viškose dabar stovi dide
li nauji vargonai — su daugybe 
raktų, raktelių, eilių eilės kla
višų, pedalų. Tik sėsk ir pra-

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

Ieškomas butas dviem suau
gusiem asmenim 4-5 kambarių. 
Pageidaujama Woodhavene. 
Skambinti tel. EV 8-2519.

kalbink juos, tuos naujuosius 
vargonus.

•

Nuo seno vargonų šventini
mas jungiamas su religinės mu
zikos švente. Turi kur pasiro
dyti vargonų virtuozai, nori ir 
chorai užgiedoti.

Solistai ir choras
Šiuos Maspetho vargonus pri

stato visuomenei ne tik para
pijos choras, bet ir solistai. Štai 
vargonų virtuozas Jonas Žu
kas, muzikos mokslus baigęs Pa
ryžiuje, Kauno konservatorijo
je dėstęs vargonus, štai Stasys 
Citvaras, baritonas, visiem ge
rai pažįstamas, savo gražiu bal-

Vytautas Kerbelis, Maspetho lietu
vių parapijos vargonininkas

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Newark, N. J. — Lietuvos vy

čių 29 kuopos susirinkimas bus 
birželio 16, antradienį, 8 v.v. 
Šv. Jurgio salėje, 180 New- 
York Ave. Susirinkimą kviečia 
pirm. Kazys šipaila.

Bus išrinkti delegatai į vy» 
čių 57 metinį seimą, bus aptarti 
pietūs ir šokiai, kurie rengiami 
spalio 10. šiam parengimui va
dovaus Albinas Žukauskas. Tuo 
bus prisiminta kuopos 55 metų 
sukaktis.

Šiame susirinkime bus atsi
sveikinta su tais kurie vyksta 
su ekskursija į Romą. Ten jie 

su pasirodęs lietuviškuose kon
certuose. Štai parapija pristato 
ir savo solistę — Grace Keddy.

Koncertą pradeda Jonas Žu
kas, vargonais solo pagrodamas 
Th. Dubois — Toccata in G.. Vė
liau, baigiant koncertą, jis dar 
kartą sėsis prie klavišų ir tada 
gros Leon Boellmann — Suite 
Gothique. Suita turi net ketu
rias dalis.

Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos choras gieda: J. Gruo
džio — Tėve mūsų, Br. Budriū- 
no — Neapleiski mūsų, J. Ar- 
cadelt — Remember not, Lord, 
Th. Koschat — The Lord is my 
Shepherd, A. Vaičiūno — Žu
vusioms kariams, J. Dambraus
ko — Malda už tėvvne. v
... Sol. Stasys Citvaras atlieka: 
V. Kerbelio — Viešpaties ran
koj, St. Moniuškos — O. Visa
gali, V. Kerbelio — Sveika Ma
rija. Solistė Grace Keddy at
lieka: G. Verdi — Avė Maria 
(iš Otelio operos), O Speaks — 
The Prayer Perfect.

Vytautas Kerbelis, parapijos 
vargonininkas ir choro vadovas, 
ne tik diriguoja chorui, akom- 
ponuoja solistam, jis dar at
lieka vargonais du savo sukur
tus dalykus — Fantaziją ir pa
baigos maršą. Chorui vargonais 
akomponuoja kun. J. Pakalniš
kis.

Pabaigoje naujus vargonus 
šventina prel. J. Balkūnas. Tuoj 
po to bus ir mišios.

dalyvaus lietuviškos koplyčios 
pašventinimo iškilmėse Šv. Pet
ro bazilikoje Vatikane.

Kuopa sveikina Ralph Ra
dish, kuris baigė Seton Hall uni
versitetą ir dabar tarnauja ka
riuomenėje South Carolina. 
Prieš -keletą metų jis buvo 
gavęs vyčių stipendiją. Jam 
linkime kuo geriausios sėkmės 
ir kuo greičiau sugrįžti į mūsų 
tarpą.

šis susirinkimas bus paskuti
nis prieš vasaros atostogas. Ki
tas susirinkimas bus rugsėjo 
mėnesį. F.V.

Laima Baltušytė baigė mer
gaičių Latin mokyklą ir yra pri
imta į Radcliffe kolegiją, kuri 
prieš porą metų buvo sujungta 
su Harvardo universitetu. Dip
lomai išduodami Harvardo uni
versiteto vardu. Ir seniau Rad
cliffe kolegija buvo viena iš 
garsiųjų kolegijų mergaitėm. L. 
Baltušytė studijuos biologiją, o 
ją baigusi, žada tęsti medicinos 
studijas. Yra priimta ir į Tufts 
universitetą, bet pasirinko Har
vardo universitetą. Ji yra akty
vi ir lietuviško jaunimo tarpe. 
Baigusi šeštadieninę lituanisti
nę mokyklą, šoka tautinius šo
kius Onos Ivaškienės tautinių 
šokių ansamblyje, yra paskiltn 
ninke mergaičių skaučių orga
nizacijoje, pas komp. Julių Gai
delį mokosi skambinti pianu, 
dalyvauja lietuviškuose susibū
rimuose — LB kultūros klube, 
kultūriniuose subatvakariuose. 
Jos brolis Algis lanko Latin 
aukštesniąją mokyklą.

Vincas P. Steponaitis labai 
gerai baigė Latin berniukų 
aukštesniąją mokyklą ir yra pri
imtas su stipendija į Harvardo 
universitetą. Aukštesniojoj mo
kykloj V. Steponaitis šiais me
tais gavo matematikų draugijos 
premiją. Jis gyvena su sesute ir 
švogeriu Bričkais, nes jo tėve
liai jau yra mirę.

Andrius V. Ambraziejus už 
gerą mokslą Latin aukštesnio
joje mokykloje gavo “Gold 
Woolf” medalį, ši tradicija yra 
jau iš 1885 metų.

So. Bostone pigiai parduodu 
namus, nes persikeliu į poilsio 
namus. 293 D St., South Bos
ton, Mass. .02127. Telef. (617) 
269-0336.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun

to skautų įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine, Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, šiene
lis ralio, Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu 
5 dol.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan- 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
dol.

Cypress Hills sekcijoj parduo
damas 3 šeimų mūrinis namas 
(attached). Netoli Jamaica trau
kinio stoties, prie katalikų baž
nyčios, mokyklos ir krautuvių, 
lietuvių kaimynystėj. Kaina la
bai prieinama, apie 20 tūkstan
čių. Tel. skambinti (516) 536- 
4484.

Richmond Hill rajone išnuo
mojamas 2»/2 kambarių butas 
su baldais. Pageidaujama pus
amžė moteris. Butas prie gero 
susisiekimo. Skambinti telefo
nu 523-8798.

PIRM4 KARTA NERINGOJ 
LIETUVIŲ MERGAIČIŲ STOVYKLA

Kviečiame visas mergaites nuo 7 iki 16 metų amžiaus:

• IŠGYVENTI DIEVĄ BENDRAME GARBINIME GAMTOJE
• DŽIAUGTIS IR GILIAU PAMILTI LIETUVIŲ TAUTOS TURTĄ: šokius, dainas, 

meną, literatūrą
• ATRASTI KŪRYBINGUMĄ SAVYJE IR JĮ UGDYTI
• ATRASTI DŽIAUGSMĄ ATSIVERIANT KITIEMS IR VEIKIANT KARTU 
Stovyklą veda Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys nuo liepos 5 d. iki rugpiūčio 1 d. 
Stovyklos vedėja: Sesuo Marija Paulė. Dėl platesnių informacijų kreiptis: Sesuo Dalia 
Keblinskaitė — NERINGA, RFD 4, Box 134 C, W. Brattleboro, Vt. 05301; 802-254-8090

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA — 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SEIMAS

įvyksta birželio 22-23 d.
HOTEL COMMODORE

Lexington Avenue ir East 42nd Street 
New York, N.Y. Ballroom Floor

• Birželio 22 iškilmingai paminima Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 50 metų sukaktis — kalbės 
Kazys Škirpa.

• • Birželio 23, antradienį, 7 vai. vak. banketas;
9 vai. vak. .okiai. Įėjimas į banketą $15.00 asme
niui, į. šokius $2.50 asmeniui. Vakariniai drabu
žiai nebūtini. Banketo programą atliks akordeo
nistas Charles Daubaras, šokiam gros Joe Tho
mas orkestras.
Banketo bilietus įsigyti nevėliau birželio 20 d. 
Tuo reikalu skambinti Dr. M. Kregždienei, tel. 
VI 7-6475, arba L. Šateikienei, tel. HY 2-5715.




