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RUSIJOS VADŲ PASITARIMAI BAIGĖSI 
BE PREKYBOS SUTARTIES, NES 

MASKVA NORĖJO DAUG KĄ GAUTI 
BET NIEKO NENORĖJO DUOTI

AMERIKOS

Geriau draugiškai bendradar
biauti, negu kariauti — tokia bu
vo prez. Nixono vedamoji min
tis, ėjusi per visą jo Sovietų im
perijos nežmoniško režimo vi
sokeriopai skriaudžiamiems 
žmonėms per radiją ir televizi
ją pasakytą kalbą. Kalbos diena 
ir valanda buvo paskelbta iš 
anksto. Tuo pačiu laiku ją gir
dėjo ir Amerikos gyventojai, jei
gu jie nebuvo tuo laiku kuo ki
tu užsiėmę.

Kai kurių tos kalbos vietų ga
lėjo nesuprasti eilinis Rusijos 
imperijos gyventojas, nes dalį 
norėtų išryškinti minčių prez. 
Nixonas turėjo palikti savo klau
sytojams suprasti kaip kas gali. 
Ir čia Amerikoje kalbos besi
klausantiems nebuvo kada svajo
ti, bet reikėjo įsitempus sekti, 
kad sučiuptum tuos posmus, ku
riais jis papeikė'Maskvos vado
vus už nesutikimą padėti likvi
duoti Vietnamo karą abiem pu
sėm teisingą mastą pritaikius. 
Tokia pat netiesiogine kalba 
prez. Nixonas pranešė Pekino 
vadams, kad nepadaryta jokių 
prieš juos nukreiptų slaptų su
sitarimų.

Bandant pradėti naują Ameri
kos-Rusijos bendradarbiavimo 
laikotarpį, pasirašyti keli susi
tarimai.

Pats svarbiausias susitarimas 
liečia apsiginamųjų atominių 
raketų apribojimą. Abi šalys tu
rės po dvi ABM raketų grupes, 
abiem žinomose vietose. Po su
tarties pasirašymo JAV krašto 
apsaugos sekr. Laird tuojau įsakė 
kitų silosų pradėtą statybą su
stabdyti, nes jau yra išstatyta 
tiek raketų, kiek jų numato nau
joji sutartis. Sutartis sudaryta 5 
metam.

Puolamųjų raketų arsenalus 
sutarta įšaldyti 5 metams 
dabar turimame lygyje. Kadangi 
rusai turi tų dalykų daugiau, 
nei amerikiečiai, tai kongreso 
“vanagų” tarpe jau prasidėjo 
murmėjimas. Šią sutartį turi 
kongresas ratifikuoti. Didelėmis 
pastangomis ši 

baigta sutarti 
jau Maskvoje.
Kissingeris paskyrė tam reikalui 
daug miegui skirto laiko.

Antras karišką sritį paliečius 
susitarimas yra eilė taisyklių, 
turinčių padėti abiejų kraštų ka
ro laivams išvengti susidūrimų 
jūrose tuo atveju, kada jie už
simano vienas kito šonus brai-

nesutiko nė piršto pajudinti nė 
prie Vietnamo karo, nė prie Vid. 
Rytų susikirtimo likvidavimo. 
Prez. Nixonas iš anksto buvo

ką nors gauti. Tas svarbiausias 
“kas nors” buvo Vietnamo karo 
reikaluose. Prekybos kiau

sutartis buvo

ir suredaguoti
Prezidentas ir

Trečia, susitarta sudaryti 
bendrą komisiją oro, vandens ir 
žemės teršimo problemoms stu-

joms išspręsti. Dar kita komisi
ja derins širdies, vėžio ir kitų 
ligų tyrinėjimą. Dar kita rūpin
sis organizuoti bendrus tyrinėji
mus mokslo ir technologijos sri
tyse.

Erdvių tyrinėjime numatyta 
1975 m. sukabinti erdvėse abiejų 
kraštų erdvėlaivius ir pravesti 
kai kuriuos bandymus. Šioje 
srityje numatyta daugiau bendrų 
darbų, bet sutartyje jie 
kiau neišvardinti.

Visais šiais klausimais 
susitarta ir dokumentai
paruošti, tik su raketų sutartimi 
ilgokai dar vargta Maskvoje.

Prekybos sutartis neišdegė, 
nes rusai dabar perdaug norėjo 
gauti, bet hieko nenorėjo duoti. 
Jie norėjo kreditų mažais pro- 
centais ir ilgiems metams, bet

smul-

seniai 
buvo

Kodėl prez. Nixonas sustos Irane? 
konkrečiai dar nieko tuo reikalu 
nepaskelbta.

Prez. Nixono vizitas Tehera- 
mui, ypač kad jis toks trumpas, 
yra vienas iš ženklų, kad bandy-

Kodėl prez. Nixonas grįž
damas iš Rusijos sustos Tehera
ne pokalbiui su Irano šachu? 
Todėl, kad po britų pasitrauki-

do įsikurti Rusija su kai kurių 
arabų pagalba.

Šiuo metu blogiausi santykiai 
yra tarp Irano ir Irako, nes Irakas 
nori dominuoti Persijos įlankos 
vandenis, bet tuo tarpu Iranas 
yra didelė kliūtis, nes savo turi
ma karine jėga yra stipriausia 
valstybė ant įlankos krantų. Prieš 
anglų pasitraukimą su Nato vals
tybių pagalba Iranas buvo ka
riškai sustiprintas jam tenkan
čiam uždaviniui atlikti.

Iraną spausdamas, Irakas ką tik 
sudarė su Rusija vadinamą 
draugiškumo ir bendradarbiavi
mo sutartį. Sovietų delegacija te
bebuvo Bagdade, kai per Persi
jos įlanką Irako vandenyse atsi
rado Maskvos karo laivyno gru
pė.

Kita silpna vieta yra antroj į- 
lankos pusėj prie pat kranto su
sidariusios kelios nepriklau
somos arabiškos valstybėlės, su
dariusios tarp savęs šiokią tokią 
sąjungą. Jų šeichai, emirai ir dar 
kitokiais vardais besivadiną au
tokratai neturi viens kitam di
delės meilės, dar mažiau pasi
tikėjimo, todėl išdavystei ten 
daug pagundų. Ji būtų labai pa
vojinga, jei bent vienas iš jų, 
arabišku solidarumu apsikaišęs, 
pasektų Irako autokratus ir su
tiktų savo pakrantėje retkarčiais 
priglausti Sovietų laivus.

Pirm negu tai galėtų atsitikti, 
daromi planai nuo tokio nema
lonumo apsisaugoti. Aktyvūs 
iniciatoriai yra Saudi Arabija ir 
Iranas, kalbama apie kokio nors 
rašyto susitarimo sudarymą, bet

statusą nebus toleruojamas. Ne
seniai panašiais tikslais lankėsi 
Teherane ir V. Vokietijos kanc
leris Brandtas, kuris atvirai ten 
pasakė, su kokiais rūpesčiais bu
vo atvykęs. Svarstys panašios rū
šies reikalus irprez. Nixonas, jei
gu šachas turės konkrečių pasiū
lymų.

VOKIETIJŲ RYŠIAI
Vakarų ir Rytų Vokietijų at

stovai baigė sutarti abiejų valsty
bių visų rūšių susisiekimą 
tvarkančią sutartį. Inicialų pa
dėjimo ceremonija buvo atlikta 
R. Berlyne, sutarties pasirašy
mas greit numatytas Bonnoje. 
R. Vokietijos vyriausybė pridėjo 
prie sutarties atskirą savo pa
reiškimą, kad padarys kas gali
ma abiejų Vokietijų gyvento
jams 
tijos
Tai 

timi.
Abi šalys pažymėjo, kad tai 

didelis žingsnis siekiant santy
kių sunormalinimo. Ratifika
vus sutartis su Rusija ir Len
kija, dabar jau bus pasirašyta 
ir Keturių Didžiųjų sutartis dėl 
santykių sunormalinimo tarp V. 
Vokietijos ir V. Berlyno.

kehones iš vienos Vokie- 
dalies į kitą palengvinti.

— Dar viena naujiena komu
nistų pasauly — Š. Korėjos dikta
torius įsileido į savo ikšiol akli
nai uždarytą Korėjos dalį spau
dos atstovus iš Vakarų pasau
lio. Jų tarpe buvo ir New York 
Times atstovas.

ta komisija, kuri netrukus pra
dės posėdžius Maskvoje, nes 
bolševikų viršūnė nenori šito.

klausimo ilgam įšaldyti. Liko ne
sutvarkytas ir Sovietų karo skolų 
klausimas, bet būta gando, kad 
čia jau mazgas esąs atrištas.

Apie tarptautinius reikalus 
Maskvoje kalbėta daug, ir daug 
vietos užėmė Vietnamas bei Vid. 
Rytai. Manoma, kad rusai patikė
jo Nixono žodžiu, jog Pekine 
prieš Maskvą nesąmokslauta. 
Bet visos Maskvos vadų baimės 
nebuvusios išblaškytos — jiems 
buvo sunku suprasti, kad tas 
Nixonas antikomunistas būtų 
buvęs su jais visai atviras. . .

Prez. Nixonas pakvietė Krem
liaus vadus atvykti Amerikon. 
Pakvietimas priimtas su padė
ka. Vizito laikas nesutartas.

Amerikos spauda savo krašto 
reikalų taip nenorėjo suprasti
(Londono Daily Telegraph 

e dito rialas)
“Užminuodamas Haiphongą 

ir pratęsdamas aviacijos veiklą 
į Š. Vietnamą, prez. Nixonas 
davė teisingą atsakymą į Rusijos 
iššūkį Vietname. Š. Vietnamo 
paskutinysis įsiveržimas į P. 
Vietnamą su visa savo turima 
kariuomene yra nuogiausios ag
resijos pavyzdys. Jos nebūtų ga
lėję būti be didelės Rusijos pa
galbos ginklais, treniruote ir 
planavimu. Jos tikslas buvo at
gaivinti baisų karą, sustabdyti 
prez. Nixono taip sėkmingai

rėtų būti, kad pietiečiai at
laikytų užpuolikus iki to laiko, 
kol išsisems šiauriečių sutelk
tos karinės priemonės. Daug pa
grindo tikėti, kad Kinija neleis 
rusams savo geležinkeliais ma
siškai vežti Vietnaman pagrin
dinių karinių įrankių, nes Pe
kinui seniai nepatinka didėjan
ti Rusijos įtaka Hanojuje ir Š. 
Vietnamo imperialistų ambi
cijos.

Ir dabar pasireiškė Nixonui ti
piškas bruožas, kai jis jėgos de-

politiką, pažeminti Ameriką, 
diskredituoti ją visam pasauly

rų kaip Indokiniją dominuojan
čią jėgą.

Rusai nedavertino Nixono, jei
gu manė jį priimsiant šitą provo-

Turint galvoje Amerikos dabar 
aplink Vietnamą turimą aviacijos

bus sunku ją atsverti. Laisvės 
mylėtojų troškimas dabar tū-
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' Times Square New Yorke gegužės 29 buvo surengtos lietuvių demonstracijos ryšium su pas- 
kutini ai s i ai s įvykiais Lietuvoje. Demonstracijose dalyvavo ir latvių, estų, vengrų, ukrainie
čių atstovai. Nuotr. V. Maželio
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Pulitzerio 
premijos

žumalizmo premijų paskyrimu,

— Tarp Washington© ir Tokijo 
atidaryta “karštoji linija”, reika
lui atsiradus greitam susisieki
mui tarp Baltųjų Rūmų ir Japo
nijos premjero rezidencijos už
tikrinti.

iš Fort Lauderdale paskelbė tokį 
laišką: “Paskiriant New York Ti
mes aukso medalį už viešąją 
tarnybą ir premiją Jack Ander
sonui už tautinį reportažą, Pu- 
litzerio žurnalistinės premijos 
yra galutinai suniekintos. Juk 
tos premijos buvo “laimėtos’ 
bendradarbiaujant su valstybės 
dokumentų vagimis. Dabar jau 
visiems turi būti aišku, kiek toli 
yra pažengęs Amerikos žumaliz- 
mo moralinis bankrotas”.

Mes galim nuo savęs dar pri
dėti, kad šis įvykis atskleidė ir

kompartijos politinio biuro na
riai. Toks įvykis pirmas dabar
tinių valdovų praktikoje, nes 
nors jie garsinasi esą arabiškais 
socialistais, tačiau priešingi ko
munistų programai. Šiuo mostu 
patenkintas Maskvos spaudimas 
įsijungti valdžion ir komunistus. 
Nuolaida padaryta neseniai ben
dradarbiavimo paktą pasirašant.

Kreditoriai ir
Čilės skolos

Santiago. — Čilės sostinėje 
pradėjo posėdžius J. Tautų 
prekybos ir ūkio vystymo kon-

smūkį išgyvena ir Amerikos li
beralizmas. Jo veide labai jau 
ryškios savo krašto niekinimo, 
išdavystės ir kraštutinio nihiliz
mo žymės.

— Turkija vėl liko be vyriau
sybės, nes prez. Sunay nesutiko 
patvirtinti iš visokių partijų as
menų sudaryto kabineto, nes 
tai pažeidžią karinių vadų pa
reiškimo dvasią ir prasmę. Ei
nant tuo pareiškimu, vyriau
sybė turi būti virš partijų poli
tikos ir įvykdyti tų pačių vadų 
sudarytą programą. Dabar ieš
koma naujų asmenų, priimti
nų ir kariškiams.

— Vengrijos ginčas su Mask
va dėl prekybos tvarkos tebe
vyksta — Vengrija reikalauja 
ilgų terminų sutarčių dėl sovie
tų žaliavų gavimo, kad galėtų iš 
anksto planuoti savo pramonės 
gamybą, Maskva ikšiol nenori 
tos tvarkos priimti, nes bijo Ven
grijos savarankiškumo sustiprė
jimo. Premjeras Šįmet jau antrą 
kartą tuo reikalu lankosi Mas
kvoje, bet laimėjimo dar nėra 
pasiekęs. Tai matyti iŠ straips
nio, kurį jam leista tuo reikalu 
paskelbti Pravdoje.

susibūrimas, kur liejama daug 
ašarų dėl ūkiškai atsilikusių 
kraštų nerėmimo, visaip bara
mi vadinami turtingieji, bet ši
tokia taktika niekam daug gero 
ikšiol neatnešė.

Šį kartą ką nors laimėti 
gali tik Čilės vyriausybė, nes 
prez. Allende naudoja šią pro
gą savo užsienio skolų mokėji
mui sutvarkyti. Didžiausi jo 
kreditoriai yra JAV, Prancūzi
ja, V. Vokietija, Anglija ir Ja
ponija. Su visų tų valstybių 
atvykusiais atsakingais parei
gūnais jis jau susitiko ir jiem 
pranešė, kad šįmet tenkančios 
atmokėti 408 mil. dol. sumos 
jis negali apmokėti, nes jo ša
lies eksportas šįmet gali pa
siekti tik vieną bil. dol. Jis 
prašo skolų mokėjimą išdėstyti 
mažesnėmis sumomis, gal net 
metams suteikti moratoriumą.

Iš visų jis išgirdo vieną 
kietą patarimą: neužteks prie
kaištų ir propagandos, bet rei
kia parodyti konkretų skolų 
mokėjimo planą ir prisiimti 
naujų įsipareigojimų. Derybos 
tuo reikalu vyksta Paryžiuje, 
vakar iš ten paleista žinia, 
kad prie sudaryto plano pri
sidėjo ir VVashingtonas.

taikos pasiūlymais. Jis pakarto
jo savo senus pasiūlymus daryti 
paliaubas tarptautinėje priežiū
roje, pridėjo pažadą tuojau nuim
ti blokadą ir sustabdyti visus ka
ro veiksmus, kai tik antroji pu
sė panašiai padarys. Jis pažadė
jo per 4 mėnesius išvežti visus 
Amerikos karius.

Kas Nixono naminiams ir už
sieniniams kritikams atrodo 
kaip lengvabūdiškas žaidimas 
jėga, iš tikrųjų yra tik lazda, ku
rios tikslas įtikinti antrąją pusę 
laimėti neribotą kiekį morkų. 
Vienas tos taktikos laimėjimas 
yra tas, kad užuot atšaukęs ke
lionę į Maskvą ar vykęs ten kaip 
bejėgis blogos valios šeiminin
kų belaisvis, dabar jis turi ten nu
sivožęs stiprią derybų kortą. Ar 
rusams labiau rūpi Vietnamas ir 
Amerikos pažeminimas, negu

ribojimo, Europos saugumo kon
ferencija, iš kurios jie daug ko 
tikisi, nekalbant apie Ostpolitik 
ir kitką? Dabar Maskva turėjo 
rinktis ir jos elgesys bus vertina
mas pagal tą pasirinkimą”.

P.S. —Čia svarbu pridėti, 
kad visi Amerikos “žurnalistų” 
skleidžiami gandai apie tai, kad

vietų kariniams transportams į 
Hanojų, kad iš Haiphongo uos
to priėjimų išgaudytos visos 
minos ir laivai iš jo išplaukia

esančios tik lengvabūdiškai 
pasisavintos Hanojaus psicholo
ginio karo antys.

KANADA KONTROLIUOS 
UŽSIENIO KAPITALĄ

Kanados vyriausybė paskel
bė įstatymo projektą savo biz
nio įmonėms nuo užsienio 
kapitalų užvaldymo apsaugoti. 
Tuo nesiekiama užsienio ka
pitalus nuo Kanados atbaidyti, 
tik iš anksto norima užsitik
rinti, kad svetimo kapitalo 
orbitoje atsirandąs ūkinis 
vienetas būtų naudingas Ka
nadai: kad tarnaus Kanados 
ūkiniam išsivystymui ir nepa
žeis jos gyvybinių interesų. 
Projektas jau atiduotas par
lamentui priimti.

Naujieji nuostatai nekei
čia ir nenaikina jau tą rei-

nių. Busimoji kontrolė ma
žiausiai domėsis senaisiais biz
niais, ji palies tik naujai kuria
mus ar perkamus. Pagrindinis 
nuostatas yra šis: kontrolė- 
skryningas pradedamas taikyti

per-

Pirminiai 
rinkimai

Nors pirminiai rinkimai
sirito į antrą pusę, bet dar yra 
kelios valstijos su dideliu dele
gatų skaičiumi. Tai Kalifornija su 
271 delegatu, New Yorkas su 
228, New Jersey su 109. Be jų yra 
dar kelios su mažesniais skai
čiais.

Ikšiol sen. McGovern su 505 
delegatais stovi pirmoje vietoje 
ir turi jau trečdalį surinktų de
legatų, antroj vietoj yra gub. 
Wallace su 323 delegatais, jau 
trečioj vietoj atsidūrė sen. 
Humphrey su 294 del. Kas lai
mės Kaliforniją, bus visai arti 
nominacijos. Jei tai būtų McGo
vern, jis turėtų savų laimėtų de
legatų jau du trečdaliu. Tada jau 
būtų sunku kam nors nomina
ciją iš jo išplėšti. Kas kita vėl 
bus laimėti paskutinį mūšį — 
rungtynes su prez. Nixonu. Ora
kulai sako, kad mūšį laimės prez. 
Nixonas. Nominacijai laimėti 
jis jau turi visus delegatus.

tik tokiems objektams, kurių 
vertė siekia 250,000 dol. ir me
tinės pajamos neviršija 3 mil. 
dol. Kas žemiau šitų duomenų, 
tokiais nesidomima.

Propagandine kalba be si ver
čią kalbėtojai vadina tai Ka
nados ūkio sutautinimu, kas 
privačiai kalbant vadinama su- 
kanadinimu. Bet iki tos die
nos Kanadai dar toli, nes ame
rikiečių visokių formų 
vestavimai Kanadoje 
daugiau kaip 35 bil. 
sudaro 80 proc. 
investuoto užsienio 
Didžiausi Amerikos
dirba Kanados kalnakasybos ir 
auto pramonėje. Bet nėra Ka
nadoje tokios ūkio šakos, ku
rioje nerastum kokios nors 
amerikietiškos firmos vardo. 
Amerikiečių nuosavybėje da
bar yra apie 700 kanadiškų

in- 
siekia 

dol. Tai 
Kanadoje 
kapitalo, 
kapitalai

Ar Amerikos kapitalas to 
įstatymo nusigando? Tikrai ne, 
nes jo niekas nenori išvaryti, 
tik norima užsitikrinti, kad jis 
netaptų Kanados ūkinės poli
tikos sabotuotoju. Tokia politi
ka kiekvienam kraštui būtinai 
reikalinga.

AMIŠIAI LAIMĖJO
Vyr. Teismas nusprendė, kad 

amišiais vadinami religinės 
griežtųjų menonitų sektos na
riai negali būti verčiami siųsti 
savo vaikus mokytis į vidurines 
mokyklas. Pradžios mokyklų 
lankymas paliktas privalomu. Jie 
gyvena kolonijomis Pennsyl- 
vanijoje, Ohio, Indijanoje. Yra 
grupė ir Kanadoje. Tų mokyklų 
jie kratosi todėl, kad nenori ap
krėsti savo vaikų su jų religiniais 
įsitikinimais nesutinkančiu gy
venimo būdu. Jų pasaulėžiūros 
ir gyveni moži Gros pradininkas

menonitų vyskupas Jakob Am
mann. IS čia kilęs ir jų pravar
džiavimas amišiais.
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KAS DAROSI, KAI KAPITALISTAI 
PASTATO FABRIKUS KOMUNISTAM

Tuo tarpu viešai prabilo tik 
tarptautinė laisvųjų unijų fe
deracija, kurios centras Belgijo
je. Konfederacijos gen. sekre
torius olandas G. Buster jau per
nai birželio mėn. sarkastiškai at-

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

KAPITALO
IMPERIALIZ MAS:

Tuoj po karo buvo garsinamas! 
su utopija: būsianti tik viena pa
saulio valdžia; ji aprūpinsianti 
visus darbu ir duona, o svar
biausia — taika.

Tos pasaulio valdžios parla
mento rolę vaidinsiančios J. Tau
tos; vyriausybės rolę — Sau
gumo taryba. Šios utopijos tėvai

buvo paskelbta, kad dabar “iš
spręsta Lenkijos populiariais 
automobiliais aprūpinimo pro
blema“. Automobilio kaina 
180,000 zlotų (4,500 dol.).

Tačiau faktiškai iš 1971 metų 
gamybos 50,000 apie 33,000 skir
ti eksportui. Lenkijai reikia gauti 
už juos svetimos valiutos.

Š. m. kovo mėn. Šveicarijos 
Fiat pasiskelbė pradedąs im-

ištikimybė savo krašto darbo 
žmonėm? Italijoje pvz. yra di
džiausia Vakarų Europoje ko
munistų partija. Ji palankiai 
gali žiūrėti, kaip Vakarų kapi
talistai tarnauja “socializmo 
statybai”. Bet partija remiasi dar
bininkais ir tariasi ginanti jų rei
kalus. Laukiama, kaip ji galės 
vietos darbininkam pasiaiškinti, 
kada darbas iš jų atimamas.

siliepė apie Vakarų kompanijų 
pinigo perkėlimą j komunistų 
valdomus kraštus: esą tai tik pa
tvirtina seną dėsnj, kad ‘pinigai 
nesmirda“; jis pats mieliau ma
tytų tarptautines kompanijas 
perkeliant savo gamybą į atsi
likusius kraštus lotynų Ameri
koje, Afrikoje, Azijoje, o ne j 
“darbo žmonių tėvynę rytų Eu
ropoje”.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKFS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SH ALI N8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai d n 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

tikėjosi patys sėdėsią už tos
valdžios pečių ir per ją valdy
sią pasaulį. *’

portuoti lenkišką modelį: 125 au-
tomobilius, nors kuriam laikui 
dar palieka ir 125 automobilius, LIETUVIAI NAUJOJOJ

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

Jiem neišdegė. Noras valdyti 
pasaulio imperiją betgi nepra
ėjo. Tik vietoj tada svajoto poli
tinio imperializmo dabar prasi
tariama apie ekonominį impe
rializmą. Didžiojo kapitalo atsto
vai jaučiasi esą aukštesni už 
valstybes ir tautas, anttautiniai; 

jie nori suimti į savo rankas stam
biąsias visų kraštų ūkines gamy
bas. Kas jas valdys, valdysiąs 
pasaulį.

Didysis kapitalas iš Amerikos 
veržėsi į Europos, lotynų Ame
rikos kraštus, paimdamas savo ži
nion veikiančių bendrovių akci
jų didžią dalį ar gaudamas kon
cesijas pramonei organizuoti. 
Sunerimo Europa. Pirmiausia de 
Gaulle užkirto kelią Amerikos 
kapitalam. Sunerimo ir kai ku
rios lotynų Amerikos šalys.

Vengdama Amerikos kapitalo 
“imperializmo“, Europa betgi 
pati užsimanė tokios rūšies im
perializmą vykdyti, savo kapi
talus investuodama į “socializ
mo statybą“ komunistų val
domuose kraštuose. Dabar tiek 
Amerikos, tiek Europos kapitalo 
atstovai degte dega, kad įsiverž
tų su savo kapitalais į Sovietų 
Sąjungą, į jos satelitus, į komu
nistinę Kiniją. Iš čia jų noras 
baigti karą Vietname bet kokiom 
sąlygom, užmegzti prekybos 
ryšius su dviem komunistiniais 
milžinais.

PIRMIEJI KAPITALO EKS
PANSIJOS ŽENKLAI:

Kaip rašo Monitor (geg. 11) 
Italijos automobilių Fiat kom
panija pastatydino Lenkijai auto
mobilių fabriką netoli Varšuvos. 
Fabrikas pradėjo gaminti Fiat ti
po automobilius nuo 1967 me
tų pabaigos. Oficialiai Lenkijoje

importuotus iš Torino, Italijos. 
Priežastis paprasta: lenkiškas 
automobilis pigesnis už itališ
ką 260 dol.

Šveicarijos automobilių pa
rodoje šį pavasarį pasirodė ir 
Sovietų gamybos toks pat Fia- 
tas—jis dar pigesnis už lenkiš
ką, pigiausias tuo tarpu Šveicari
joje — 2,065 dol.

Prancūzijos Citroen susidėjo 
su dviem Jugoslavijos “kompa
nijom” gaminti Jugoslavijoje 
Citroen automobilius ir jų dalis 
eksportui.

Lenkijos užsienių prekybos 
ministeris K. Olszewski pernai 
spalio mėn. Švedijoje pareiškė 
norą gaminti Švedijos Volvo 
dalis eksportui. Tariasi taip pat 
su Citroen ir Renault. Susitarė 
su Austrijos Steyer-Daimler 
Puch kompanija gaminti auto
mobilius ir jų dalis eksportui.

Vokiečių Volkswagen pasi
garsino statydinsiąs fabriką ne
toli Sarajevo Jugoslavijoje.

KIENO TAI NAUDAI IR 
NENAUDAI:

Pirmiausia, žinoma, naudai 
kapitalo, kuriam komunistų val
domuose kraštuose yra lengves
nė gamyba: pigesnė darbo jėga; 
nėra streikų.

Antra, naudai komunistinių 
režimų, kurie gali konkuruoti su

ZELANDIJOJ
Lietuviai gyvena ir dirba toli

moje Pacifiko saloj — Nau
joj Zelandijoj. Gyventojų yra 
daugiau kaip 2 milijonai, imi
grantų skaičius vis kyla. Tik 
1946-56 salon atvyko daugiau 
kaip 180,000 imigrantų, iš ku
rių 4584 pabėgėliai nuo ko
munistinio rježimo. Daugiau 
kaip 90 proc. gyventojų yra 
anglų kilmės. Romos katalikų 
tėra apie 15 proc.

Pirmasis lietuvis N. Zelandi- 
jon atvyko 1888. 1926 Auck- 
landą pasiekė du lietuviai jū
rininkai. 1949 atvyko pirmoji 
didelė 170 lietuvių grupė, ant
roji atvyko 1950, vėliau vyko 
mažesni būreliai. 1959 buvo 
251 lietuvis.

Lietuvių daugiausia gyvena
ma šiose vietovėse: Aucklande 
bei jo apylinkėse, Wellingto- 
ne su apylinkėmis, Christ
church ir Dunedin vietovėse su 
apylinkėmis.

Lietuviai turi Bendruomenę, 
organizuoja minėjimus. Veikia 
ir tautinių šokių grupė. Liet. 
Bendruomenės N. Zelandijoje 
krašto valdybai nuo 1953 
eilę metų vadovavo Česlovas 
Liutikas, 

-o-

“Mes labai susirūpinę sovietų 
elgesiu Lietuvoje ir kitose Bal
tijos valstybėse“.

1971 gruodžio 20 C. Liuti
kas gavo dabartinio min. pir
mininko J. Marshall laišką. 
Numatytas Liutiko ir min. pir
mininko pasikalbėjimas.

Daugiausia vieno Liutiko ini
ciatyva 1971 gruodžio mėn. 
atkreiptas dėmesys į komunis
tų propagandą, veikiančią N. 
Zelandijos ne tik pramonėje, 
bet ir kultūros ir socialiniam 
gyvenime. Liutikas teigė: “Esu 
eilinis dirbantysis ir, gal būt, 
labiau pastebiu tą mūsų bend
ruomenės vėžį”. Teisingumo 
ministeris Liutikui dėkojo ir 
kvietė toliau stebėti komunis
tų veiklą N. Zelandijoje. Apie 
C. Liutiko pastangas rašė ir 
vietos spauda.

C. Liutikas, Baltų klubo 
pirmininkas, pasiuntė daugiau 
kaip 20 laiškų su priedais 
apie komunistinę veiklą, žinią 
apie kun. Zdebskio nuteisimą 
bei komunistų priespaudos ap
rašymą. Visa tai gavo parlamen
tarai, miestų burmistrai, dva
si *kijos atstovai ir kiti.

Jis net pašto išlaidas pa
dengia iš savo kišenės. Kai ku
riais atvejais Liutikui talkina 
daibštus klubo sekretorius lat
vis Alberts Brunners. (Elta)

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

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

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas.dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 

JUOZO ANDRUSIO 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; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie* 
narna kaina. "

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvo., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 80C Jamaica Ave. Brooklyn. N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N-Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

Vakarų automobiliais _.ir gauti „.Česlovas Liutikas,būdamas N. 
svetimos valiutos. ^Nemažiau; .^.Xelandiios Baltų klubo pirminin-_ 
svarbus padarinys yra^dėologi-'7' ']<u (būstinė Auckland mieste), 
nis: stumia Vakarų ūkinį taip pat ir Pavergtųjų Tautų
nimą į krizę, nes atima darbą 
iŠ vietos darbininkų.

Kapitalo atstovam tai nei šil
ta nei šalta. Bet komunistų par
tijom Vakaruose yra ko susirū
pinti. Jos atsiduria prieš klausi
mą: ištikimybė komunizmui ar

Ar žinai, kad*

Sovietai ieško naftos 
Baltijos pajūry

Seimo atstovu N. Zelandijoj, 
per visą eilę metų yra krei
pęsis su raštais, protestais, me
morandumais į daugybę NZ 
įstaigų, vyriausybę, Bažnyčios 
vadovybę, taip pat ir į Jungti
nes Tautas.

Daugiausia pats Č. Liutikas

The Oil and Gas Journal 
(gautas D.B. dėka), remdama
sis Sovetskaja Rossia informaci
jom, balandžio 3 plačiai parašė 
apie Sovietų mėginimus gręžti

pat pajūry į rytus nuo mies
to. Giliausiai buvo įsigręžta 
prie Zelenogradsko, į šiau ę 
nuo įlankos. Įsigręžta iki 
9,790 pėdų. Naftos ženklų rasta

redagavo raštus, kuriuose nu
rodyta į sovietų okupaciją, ku
nigų nuteisimus, Baltijos kraš
tų rusinimą ir kt. Jis 1971 
pabaigoje kreipėsi į Wellingto- 
no miesto arkivyskupą. Šių 
metų sausio 14 gavo palankų 
atsakymą iš jo ir N. Zelandi
jos kardinolo Peter. Abu rašė:

Amerikoje mirties bausme 
nuteistų yra šiuo metu 700. 
Jiem bausmė neįvykdyta. Vyr. 
teismas svarsto, ar mirties 
bausmė neprieštarauja konsti
tucijai.

Turtuolių, kurių meti- 
nės pajamos per milijoną dol., 
Amerikoje yra 3,000. Beturčių, 
kurių metinės pajamos siekia 
5,000 ar mažiau, v ra 12,800, 
000.

Vyr. teismas išaiškino, kad 
vidurinės mokyklos nenusikalsta 
konstitucijai, reikalaudamos 
iš mokinių nusikirpti plaukus.

ir ieškoti naftos bei natūrali
nių dujų Baltijos pajūry. Dar
bai sukoncentruoti šiuo metu 
labiausiai į Karaliaučiaus (Ka
liningrado) pajūrį.

8,865 pėdų gyly. -Tačiau apie 
šių gręžimų rezultatus nieko 
nepaskelbta. Tad nežinia, ar 
apsimokės čia eksploatuoti.

Tikima, kad eksploatuoti ap-

MASKVOS KAPELIONAS APIE 
TIKĖJIMO NAIKINIMĄ SOVIETUOSE

-MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos 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 pakiętus į 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 foV 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Lietuviškam rajone — \
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

I Alice’s Florist Shop ig 107-04 Jamaica A.ve. Richmond HUI, N.Y. J2

------------- Gėlės įvairiom progom ----------- a
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius X 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- % 
kare: 835-4-149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką paiarnąvimą. ® 

v

Lenkai pernai rado naftos 
jūros pakrašty 50 mylių į šiau
rės vakarus nuo Gdynės. Rusai 
sakosi radę du laukus Kalinin
grado srity — prie Laduzins- 
koje ir Zapadno-Krasnoborsko- 
je. Pirmoji vieta netoli Kara
liaučiaus įlankos, į pietų vakarus 
nuo paties miesto, antroji taip

simokės Krasnoborskoje. Penk
mečio plane numatyta paruoš
ti bent penkis naftos eksploata
cijai laukus.

1949 pirmi gręžiniai buvę ne
toli Vilniaus; 1960prie Kybartų ir
1963 prie Kuldigos Latvijoje;
1964 prie Gargždų, kur 1968 me
tais buvo galima gauti iki 428 
barelių per dieną.

“Catholic Standard”, Wash- 
ingtono savaitraštis, 6 nr. įdėjo 
pasikalbėjimą su T. Louis F. 
Dion, grįžusiu .iš Sovietų Rusi
jos ir ketverius metus (pra
dedant nuo 1959 su pertrauka) 
buvusiu amerikiečių kapelionu 
Maskvoj. Jis dabar gyvena Wor
cester, Mass. (Assumption ko
legijoj) ir papasakojo apie sa

vo buvusią veiklą Maskvoj.. Jis 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
laikydavęs mišias savo bute 
arba JAV ambasadoj. Tikinčiųjų, 
vaikus _įskaitanL susirinkdavę 
apie 250, iš viso apie 25 tauty
bių žmonių. T. Dion pridūrė, 
kad Maskvoj gyvena lietuvis 
kunigas, aptarnaująs kelis tūks
tančius katalikų Maskvoj, dau-

Lietuviško stiliaus pamink a 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) D Avenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Plakatai demonstracijose Bostone. Jos buvo surengtos gegužės 13, reikalaujant pavergtom 
tautom laisvės.

giausia lenkus.

T . Dion pasakojo, kad Chruš- 
čevo laikmečiu Sovietų 
Rusijoj buvo uždaryta 10,000 
bažnyčių, tačiau Maskvoj dabar 
veikia apie 30 stačiatikių cerk
vių. Jis pridūrė, kad auklėji
mas aiškiai ateistinis.

Lietuvoj, pasak buv. kape
liono Maskvoj, esą du vysku
pai, Latvijoj vienas. Dion ži
niomis, Lietuvoj gyvena 800 
kunigų, bet jų skaičius vis ma
žėjąs. Pvz. 1968 Lietuvoj mirę- 
25 kunigai, ir vos penki buvę 
įšventinti. Latvijoj kasmet į- 
šventinamas kunigu vos vienas 
ar du. Religija beveik visiškai 
sunaikinta Ukrainoj. Visoj Ru
sijoj tėra vos keli katalikų ku
nigai: po vieną Leningrade, O- 
desoje, Tbilisi (Gruzijoje)) ir 
dar keli dabar rusų valdomose 
buvusiose lenkų srityse. Jie — 
senesnio amžiaus ir, aišku, jų 
skaičius pastoviai mažėja. (E)
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Iš sesijos
Chicagoje Bendruomenės ta

rybos sesijoje spauda buvo pra
šoma svarstytais klausimais ko
mentarų . . . Savi marškinėliai 
arčiau kūno, dėl to sustojame 
prie iždininko pranešimo apie 
mūsų, New Yorko, Bendruome
nę — kiek ji atliko pinigines 
prievoles. Apyskaitoje matome 
įrašytas New Yorko apygardos 
apylinkes: Bushwicko — grafos 
tuščios; Cypress Hill — tuščios; 
Manhattan© —r tuščios; Maspeth
— tuščios; Woodhaveno — tuš
čios. Solidarumo mokesčio — nė 
cento; Bendruomenės mėnesio 
vajaus — nė cento; Vasario 16 
proga — nė cento.

Iš piniginio nuliaus New Yor- 
ką gelbėjo šios apylinkės: 
Queens — 45.15 solidarumo; 
Great Neck — 51.15 solidaru
mo; New York I — 75.15 ir 150. 
Visos apygardos apylinkių bend
ra suma 321.45.

Kokia ta New Yorko suma, ma
tyti iš palyginimo su mažom kai
mynėm: Waterbury — 105 soli
darumo, 500 Bendruomenės mė
nesio vajaus, 265 Vasario 16 pro
ga; bendra suma 870; Patersonas
— 40 solidarumo, 150 Bendruo
menės mėnesio, 830 Vasario 16; 
bendra suma 1020.

Prisimenant, kaip narsiai New 
Yorko apygarda vykdė “per
versmą” Bendruomenės rin
kimuose, reikalaudama sau dau
giau atstovų, buvo pagrindo 
išdidžiai apie ją sakyti: Great, 
Great New York.

Žiūrint į piniginės prievolės 
atlikimą, tenka aną pasakymą su
lietuvinti: Vargšas, Vargšas New 
Yorkas.

-o-
Iš tos pačios Chicagos išėjo 

Altos atsišaukimas nesiųsti vaikų 
į pionierių ir komjaunuolių sto
vyklas Lietuvoje. Šiuo atsišauki
mu atsakyta į vieną kvietimą 
“bendrauti“.

ir už jos
Iš ten pagarsintas ir kitas kvie

timas — Vilniaus universiteto 
siūlymas užsienio lietuviam 
atvykti studijų į Vilniaus univer
sitetą: duosią bendrabutį, už 
mokslą nereikėsią mokėti, duo
sią stipendijas.

Dėl šio siūlymo vienas iš skai
tytojų rašė redakcijai, kreipda
mas dėmesį į jo pastebėtas skel
biamas studijavimo aplinkybes: 
1. Atvykusieji turės mokytis ir 
rusų kalbos. 2. Už pažangumą ir 
“aktyvų visuomeninį darbą“ stu
dentai bus apdovanojami. (Be 
pasakymo numanu, kad tas 
“aktyvus visuomeninis darbas” 
turės būti “socializmo statybos” 
tipo!). 3. Išlaikiusiam valstybi
nius egzaminus teikiamas diplo
mas dviem kalbom: rusų ir už
sienio kalba, kurios pageidaus 
absolventas.

Tai parašęs, skaitytojas nu
stemba: o kur gi lietuvių kalba? 
Vietoj atsakymo jis prideda Vil
niaus universiteto oficialų blan
ką, kuriame įrašyta: “TSRS. 
AUKŠTOJO MOKSLO MI
NISTERIJA. VILNIAUS 
VALSTYBINIS KAPSUKO 
VARDO UNIVERSITETAS”.

Vadinas, universitetas ne Lie
tuvos, o Sovietų Sąjungos. Visai 
panašiai kaip 19 šimtmečio pra
džioje, kada carinė Rusija užėmė

Lietuvą — tada Vilniaus univer
sitetas nebeteko Lietuvos vardo, 
o buvo pavadintas (1803) “Im
peratorinis Vilniaus universite
tas”.

Iš čia aiškėja, kodėl diplomas 
be lietuvių kalbos; kodėl paties 
universiteto geriausios pastan
gos gali atsitrenkti į Maskvos 
užtvaras. Maskvai gi nerūpi iš-

(nukelta į 4 psl.)

Jaunimo kongreso finansų ko
misija gegužės 19 Kultūros Židi
nyje sušaukė spaudos konfe
renciją. Į ją susirinko beveik 
visr finansų komisijos nariai. 
Spaudos atstovų, gal, buvo kiek 
mažoka.

Konferenciją pradėjo ir jai va
dovavo pats komisijos pirmi
ninkas dr. J. Kazickas. Jis pada
rė pranešimą, kaip dabar vyks
ta piniginis vajus.

Praeitais metais sudaryta 
kongreso sąmata — 160,000 dol. 
Lapkričio mėn. dar nebuvo aiš
ku, kiek bus pajamų iš kongreso. 
Bet, šiaip ar taip, Amerikai rei
kia surinkti 90,000 dol. Ši suma 
yra padalyta kolonijom ir taip 
sudarytos kvotos.

Finansų komisija trim būdais 
telkė pinigus. I-ras būdas; tiesio
giai laiškais kreipėsi į labiau pa
siturinčius ir ieškojo garbės me
cenatų (1000 dol.), kongreso rė
mėjų (500 dol.). II-ras būdas: 
vietovėse sudaryti komitetai 
rinko aukas. Tai buvo surišta 
drauge ir su parašų po peticija 
rinkimu. IlI-čias būdas: jaunimo

kongreso vietiniai komitetai or
ganizuoja įvairius pobūvius ir 
telkia lėšas savo kvotom išpil
dyti.

Viso iki šiol surinkta 
apie 30,000 dol.

Visur palyginti vajus vyksta 
lėtai. Iki šiol surinkta tik vie
nas trečdalis — tik 30,000 dol. 
Dar lieka surinkti du trečdaliai. 
Daug kolonijų savo kvotas dar 
tik pradėjo, bet yra ir džiuginan
čių faktų — dvi kolonijos savo 
kvotą jau išpildė. Tos kolonijos

Jaunimo kongreso finansų komisijos spaudos konferencijoj dr. V. Vygantas daro pranešimą, 
kaip sekasi vajus. Kairėje finansų komisijos pirm. dr. J. Kazickas. Nuotr. L. Vytuvio

JAUNIMO KONGRESO FINANSŲ 
KOMISIJA ĮVERTINA PADĖTĮ

Surinkta tik trečdalis, dar reikia dviejų trečdalių

yra Brockton, Mass., ir Washing
ton, D.C. Jos jau perviršijo savo 
normas.

Toliau labai gerai aukas renka 
Bostonas. Jie jau surinko per 
60 procentų savo kvotos.

Dr. J. Kazickas ragino, kad pas
kutiniąsias savaites būtų labiau 
reklamuojami kongreso reikalai, 
visos jo problemos, pristatoma 
komplikuota ir didelė programa, 
raginami visi savo auka prisi
dėti. Tik tada, kai bus surinkta 
numatyta suma, kongresas bus 
efektyvus ir darbingas bei kū
rybingas.

Toliau dr. J. Kazickas pakvietė 
atskirus savo komisijos narius 
padaryti pranešimus.

Rima Čerkeliūnienė, infor
macijos reikalam, trumpai pažy
mėjo, kaip spauda rašė kongre
so temom. Kai kurie laikraš
čiai įsivedė net jaunimo skyrius, 
išleido specialius numerius. Sa
vo pranešimą baigė, kad spauda 
ragintų visus savo auka prisidė
ti prie kongreso.

Antras kalbėjo dr. Vytautas 
Vygantas, komiteto narys orga
nizaciniam reikalam. Jis turėjo 
galimybės daug keliauti, tad ir 
aplankė beveik visus jaunimo 
kongreso komitetus, palaikė te

lefoninį ryšį, organizavo finan
sų telkimą. Jis buvo specialiai 
nuskridęs į Pietų Ameriką ištirti, 
kokios galimybės keliauti į kong
resą. Ten jis suorganizavo lėktu
vą, kuris surinks visus P. Ameri
kos atstovus.

Savo pranešime jis palietė, 
kiek kuri vietovė, apygarda yra 
suaukojusi aukų, priminė ir tas 
apylinkes, kurios darbą vos tik 
pradėjo.

Antanas Sabalis, vajaus reika
lam, padarė pranešimą, kaip bu
vo ieškoma garbės mecenatų, 
kongreso rėmėjų. Šios iniciaty
vos ėmėsi pati komisija ir prie 
šio projekto labai atsidėjusi dir
bo. Čia daug talkino ir Renata 
Alinskienė. Kiekvienam prama- 
tomam mecenatui buvo parašy
tas asmeninis registruotas laiš
kas, įdėtas aukų lapas.

Tokia garbės mecenatų talka 
prasidėjo tik vasario 27, kai buvo 
baigta su aukom Vasario 16 pro
ga. Tada išsiuntinėjo 231 laišką. 
Iš jų atsiliepė 155 žmonės, auko
jo 47.

Tie 47 žmonės jaunimo kong
reso reikalam paaukojo 
12,158.33 dol. Aukos vidurkis — 
258.69 dol. Iš visos šios akcijos- 
vidurkis yra 52.63 dol. Dar ne
atsiliepė 64 žmonės. Į juos buvo 
kreipiamasi laiškais, telefonu, 

kad atsakytų ir sugrąžintų aukų 
lapus.

Vytautas Vebeliūnas, iždinin
kas, trumpai supažindino, kaip 
pinigai įnešami į Lito banką, 
kaip ten vyksta apyvarta. Savo 
kalbą jis baigė gražiu simboli
niu sakiniu: neskriauskime sa
vęs — pasinaudokime šia proga 
ir aukokime!

Algis Norvilą, jaunimo atsto
vas, apibūdino New Yorko va
jaus eigą.

Pristatyta komisija

Toliau dr. J. Kazickas pristatė 
spaudos konferencijoj dalyva
vusius savo komisijos narius. 
Čia jis pristatė: dr. V. Vygantą — 
organizaciniam reikalam (ko
misijoj dar yra Saulius Arūnas), 
vajaus reikalam—Antaną Sabalį, 
Renatą Alinskienię (komisijoj 
dar yra Jonas Ulėnas); iždo rei
kalam — V. Vebeliūnas (kita na
rė Laima Šileikytė); informaci
ja — Rima Cerkeliūnienė (kitas 
narys Jurgis Oniūnas); sekreto
riatas: Gintarė Ivaškienė (kiti na
riai Giedrė Kumpikaitė ir Ni
jolė Žukauskienė).

Į posėdį turėjo atvykti pats 
jaunimo kongreso pirmiminin- 
kas Romas Sakadolskis, bet, su
sirgus tėvui, neatvyko.-

Klausimai ir diskusijos
Toliau buvo klausimai, iš ku

rių paaiškėjo daug įdomių deta
lių. Pavyzdžiui, dr. V. Vygantas 
papasakojo, kad iš Pietų Ameri
kos atstovam reikia pridėti, nes 
ten uždarbis yra kur kas mažes
nis nei Amerikoj. Tokio Urug
vajaus atstovai neišgali savo lė
šom atvykti net į Sao Paulo, iš 
kur skris lėktuvas į jaunimo 
kongresą. Atstovo kelionė iki 
Sao Paulo būtų net 4 mėnesių 
uždarbis. x

Taip pat reikia pagelbėti ir 
Australijos atstovam. Jiem kelio
nė į Ameriką atsieina šimtais.

Kas geriau pinigus surenka
Pasigavus entuziazmo, kad 

štai jaunimo metai, daug kur 
buvo sudaryti vajaus komite
tai tik iš jaunimo. Pasirodo, kad 
praktikoj tokie komitetai blogai 
veikia. Jie nesurenka savo aukų.

Geriausiai veikia tie komite
tai, kurie sudaryti iš jaunimo ir iš 
vyresniųjų. Kai jaunimas aukas 

(nukelta į 4 psl.)

SIAUBINGAS BIRŽELIS
DR. P. MAČIULIS

Prisimenant 1941 metų siau
bingąjį birželį, manau, pravartu 
prisiminti paskutinį mūsų vy
riausybės susitikimą Maskvoj su 
Kremliaus politikos vykdytoju 
Viačeslavu Molotovu 1940 birže
lio 7 ir kitomis dienomis.

Visais laikais bolševikinėj Ru- 
. sijoj, jeigu norima ką pasmerkti, 

buvo laikomasi dėsnio primesti 
kaltę nors ir nenusikaltusiam.

Bolševikų pasiruošimas
Lietuva ir kitos dvi Pabaltijo 

valstybės 1939 metų gale buvo 
priverstos pasirašyti vadinamuo
sius savitarpinės pagalbos pak
tus. Tuo buvo norima pridengti 
prieš pasaulį Raudonosios armi
jos įgulų įvedimą. Nors Lietuva 
gavo mažiausią jų skaičių, bet ne 
tai svarbu, nes bolševikai no
rėjo parodyti, kad tos įgulos buvo 
įvestos Lietuvos sutikimu. Jie ir 
dabar tuo remiasi, nors slaptu 
Hitlerio ir Stalino susitarimu 
Pabaltijo respublikos jau anks
čiau buvo rusų su vokiečiais pa
sidalytos.

Penkiuose punktuose iš- 
sklaidę savo įgulas Lietuvoj, 
pradžioj bolševikai niekam aki
plėšiškai nelindo į akis, nors 
kasdien pasitaikydavo mažes
nių nesusipratimų. Bet 1940 me
tų pradžioj vis dažnėjo raudonar

miečių negrįžimas į savo įgulas 
nustatytu laiku. Išsipagirioję, bi
jodami bausmės, jie slapstyda
vus pas savo naujas “drauges“. 
Pirmą kartą bolševikų vadovybė 
pranešė mūsų įstaigom apie 
dingusį, kitaip tariant — nesu- 
grįžusį savo įgulon nuo vasario 
27, tik balandžio 4. Taigi penkias' 
savaites tylėjo. Kai mūsų polici
ja užtiko dingusį rau
donarmietį pas vieną gyvanaš
lę, jis bandė pabėgti. Žinodamas, 
kas jo laukia, pasijutęs apsup
tas iš visų pusių, nusišovė savo 
paties revolveriu. Tada pabiro 
visa eilė bolševikų kaltinimų 
Lietuvos įstaigom apie “grobi
mus” jų karių! Buvo pareikalau
ta, kad ministeris pirmininkas 
A. Merkys atvyktų į Maskvą pasi
aiškinti.

Nors tokiais atvejais kviečiami 
užsienio reikalų ministerial, bet 
Maskva primygtinai kvietė mi- 
nisterį pirmininką. Kadangi jis 
visų smulkmenų šituo klausimu 
nežinojo, tai mūsų užsienio rei
kalų ministerija pasiuntė mane 
kaip referentą Sovietų Sąjun
gos reikalais. Gavau ypatingus 
nurodymus iš savo ministerio J. 
Urbšio. Birželio 6 pro Vil
nių ir Gudagojį gele
žinkeliu vykom Minsko link. 
Privažiavus naują stotį, traukinys 
buvo raudonarmiečio sustabdy

tas prie naujai pažymėtos sienos. 
Mūsų vagone atsirado ginkluo
tas enkavedistas ir, neprataręs nė 
pusės žodžio, pradėjo landžioti 
po visus vagono skyrius, tarsi 
ieškodamas ko nors pasislėpu
sio; paskui be žodžio išlipo iš va
gono ir davė garvežio vedėjui 
ženklą, kad gali važiuoti... Tas 
pirmas toks laukinis elgimasis 
padarė visiem slegiantį įspūdį.

Privažiavom paskutinę len
kam priklausiusią stotį. Mūsų 
garvežys su vienu vagonu buvo 
įleistas į ketvirtą kelią, tačiau iš 
stoties niekas nepasirodė, ir 
mum patiem teko skersai bėgius 
vilkti savo lagaminus. Sto
tis atrodė kaip išmirus, ir nebu
vo ko paklausti, kelintą valandą 
bus paduotas traukinys į Minską. 
Atsitiktinai iš vieno lenko ge
ležinkeliečio sužinojau, kad 
Minską pasieksim apie 8 vai. 
vakaro, dar su saule. Čia mūsų 
delegacijai buvo paliktos dvi 
kūpės “su minkštom sėdynėm“, 
kaip jas praminė bolševikai.

Jau visai sutemus, traukinys 
pajudėjo iš Minsko ir, niekur il
giau nesustodamas, apie 7 vai. 
ryto pasiekė Maskvos Balt- 
gudžių stotį. A. Merkys klausinė
jo savo garbės palydovą gen. M. 
Rėklaitį, kaip jam reikės pasi
sveikinti stoties perone su “gar
bės” sargyba. Bet...peronas buvo 
tuščias, iššluotas ir iškaišytas 
bolševikų bei lietuvių vėliavė
lėm. Stotyje mus pasitiko mūsų 
pasiuntinybės personalas su 
karo attache ir Maskvos miesto 

komendantas su miesto galva bei 
užsienio protokolu.

Mūsų pasiuntinybės žmonių 
ūpas buvo prislėgtas. Nuojau
ta sakė, kad Lietuvos laukia pa
žeminimas, kaip Latvijos ir Es
tijos.

Pirmas A. Merkio susitikimas 
Kremliuje su V. Molotovu jau 
buvo paskirtas 11 valandą nak
ties...Tokią tvarką bolševikai 
yra pas save įsivedę.

Kremliun nuvyko tik ministe
ris pirmininkas A. Merkys ir mū
sų atstovas Maskvoj VI. Natke
vičius. Man, gen. M. Rėklaičiui 
ir porai žmonių iš atstovybės per
sonalo užsienio reikalų komisa
riatas atsiuntė bilietus į baltgu- 
džių operą, kur vienu metu pasi
rodė ložėj ir Stalinas. Iš operos 
grįžę, laukėm iš Kremliaus par- 
vykstant mūsų delegacijos. Par
vyko jau gerokai po pirmos vai. 
nakties, bet pareiškimai buvo 
nykūs ir trumpi, nieko gero ne-

Kitą dieną mūsų delegacija, ly
dima dviejų enkavedistų maši
nų, lankėsi Maskvos žemės ūkio 
parodoj. Paskui buvom nuvykę 
pamatyti išgirto Maskvos-Vol
gos kanalo, kuris nepadarė mum 
jokio įspūdžio. Čia niekas iš val
džios pareigūnų mūsų nepasiti
ko nei palydėjo. Visa tai be žo
džių rodė atšiaurius Kremliaus 
žmonių nusiteikimus Lietuvai.

Teatre, atskiram mažyčiam 
kambarėly, mus trumpai “pa
vaišino” arbata su pasenusiais 
sausainiais. Bet A. Merkys per 
keturias dienas neparagavo nė 

stiklo Maskvos vandens iš šeimi
ninkų rankų. Ką tai reiškia diplo
matinėj kalboj, tur būt, visiem 
aišku...

Birželio 11, atskridus mūsų 
užsienio reikalų ministeriui su 
prezidento ekstra raštu, mes į 
Kauną grįžom birželio 12, minis- 
terį J. Urbšį palikę Maskvoje. 
Skridom rusų keleiviniu lėktuvu 
iki Rygos, o iš Rygos — savo lėk
tuvu į Kauną.

Nieko nepadėjo valstybės pre

zidento pareiškimas Kremliaus 
oligarcham, kad Lietuva nieka
da nepuoselėjo jokios klastos 
prieš Sovietų Sąjungą, kuo V. 
Molotovas pirmo susitikimo me
tu kaltino A. Merkį, kaip Lie
tuvos vyriausybės galvą. Prieš ’ 
Maskvos suokalbį su vokiečių 
Hitleriu niekas nebeturėjo reikš
mės: mes ir abu mūsų kaimynai 
buvom pasmerkti sunaikinimui, 
buvome pas merkti sunaikinimui.

-o-
Naktį iš birželio 14 į 15 min. 

J. Urbšys perdavė Sovietų Są
jungos ultimatumą Lietuvai, ir 
15 valandą raudonosios armijos 
divizijos peržengė Lietuvos 
sieną, pasiliedamos visame 
krašte, kaip kokia raudonojo ma
ro nelemtis! Pasipriešinti bu
vo galima tik simboliškai. Tai ga
lėjo mum atnešti politinį svorį 
tarptautiniu požiūriu. Sakoma, 
gailėta savo žmonių. O vėliau, 
per 10 metų, žuvo virš 30 tūks
tančių “miško brolių”. Tai nepa
lyginti didesnės reikšmės auka 
už greitosiom sumanytą, bet ir 

vėl atšauktą mūsų vieno pulko 
pasipriešinimą, pasitraukiant iš 
Marijampolės Vokietijos sienos 
link.

Prezidentas A. Smetona pasi
traukė į užsienį, savo pareigas 
pavedęs eiti ministeriui pirmi
ninkui A. Merkiui, kuris savo 
ruožtu, aišku, rusų komisaro 
Dekanozovo verčiamas, savo į- 
galiojimus perįgaliojo Justui Pa
leckiui, anksčiau nelaikiusiam 
savęs komunistu. Naują, pro
sovietinę, Lietuvos vyriausybę 
sudarė minėtas maskvinis komi
saras, Molotovo pavaduotojas, 
pagal paskutinio sovietinio at
stovo Lietuvoj N. Pozdniako- 
vo pasiūlytą sąrašą. Aišku, viskas 
buvo padaryta tam, kad apžlibu
siai Europai būtų parodyta, jog 
Lietuvoj teįvyko naujos, sovie
tam palankios vyriausybės su
darymas ir...daugiau nieko.

Iš anksto Kremliuj sudarytas 
planas visose trijose respubliko
se buvo vykdomas toliau, jau 
liepos 7 paskelbus rinkimus į 
“liaudies seimą”, kurio tikslu 
buvo neva lietuvių vardu pa
skelbti Lietuvos norą įsijungti į 
Sovietų Sąjungą. Ir kai šita pro
pagandinė apgaulė buvo įvykdy
ta, tada “liaudies seimas” pa
siuntė delegaciją Maskvon pa
prašyti (sic!) bolševikus, kad jie 
mūsų laisvą kraštą priimtų So
vietų Sąjungon! Rugsėjo 3 ir šis 
biaurus klastos aktas formaliai 
buvo atliktas: Lietuva tapo pri
imta 15-tąja sąjungine sovietine

(nukelta į 4 psl.)
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ROMA MASTIENĖ BOSTONE Dail. Kristiną Kutkutę sveikinant
Roma Mastienė So. Bostono 

piliečių klube balandžio 9 tu
rėjo savo rečitalį. Jį suorgani
zavo Petras Viščinis, kuris 
kasmet ruošia po koncertą Lais
vės Varpo radijo programai pa
laikyti, atsikviesdamas į Bosto
ną įdomias meno pajėgas. Šie
met jis pasirinko mezzosopraną 
iš Chicagos.

Roma Mastienė davė puikią 
programą, sudarytą iš dvide
šimt keturių dainų, įskaitant 
dainas bisui. Pradėjusi Rande
lio “Jei grandinėse būčiau, 
mano tikėjimas spindėtų”, ji to
liau dainavo tris Schuberto 
dainas, VI. Jakubėno, J. Gruo
džio, J. Gaidelio, K. V. Banai
čio, Br. Budriūno, Rachmani- 
noffo, Hahno, Griego, Chopino, 
J. Žilevičiaus, E. Laumenskie- 
nės, P. Sarpaliaus, Ch. Gounod, 
A. Thomas, G. Rossini ir kitų 
kompozitorių dainas bei operų 
arijas. Nežiūrint savo įvairu
mo, programa išlaikė vieningą 
charakterį ir tinkamą nuotai
ką. Tai nėra lengva.

Roma Mastienė savo dai
navimo studijas pradėjo Muen- 
chene, Vokietijoj. Vėliau jas

Jaunimo 
kongreso ...
(atkelta iš 3 p si.) 

renka, žmonės labai greitai iš
sisuka ir mažai aukoja. Kai au
kas renka vyresnieji, jų piūtis 
būna kur kas didesnė.

Kur vyresnieji prižiūrėjo jau
nimo komiteto veiklą, ten re
zultatai kur kas geresni. Ten vi
sos kvotos stovi gerame kelyje.

New Yorko reikalai
Savaime suprantama, kad turė

jo iškilti ir New Yorko reikalai. 
Čia kalbėjo LB New Yorko apy
gardos pirmininkas A. Vakselis. 
New Yorko kvota yra 12,600 dol. 
Surinkta tik 1,103 dol., arba 8.8 
procentų. Tokia padėtis yra gal 
dėl to, kad visai akcijai vadovavo 
jaunimas.

Reikalų tvarkyti stojo ir LB 
New Yorko apygardos valdyba. 
Ji paskyrė vieną žmogų (A. Sa- 
mušį) propagandai, ir valdyba 
pati organizuoja loteriją.

Šiai loterijai 7 New Yorko lie
tuviai dailininkai padovanojo sa
vo paveikslus. Iš tos loterijos 
manoma surinkti 6,000 dol. Li
kutį bus bandoma sutelkti ki
tais būdais.

Vaišės
Baigiant dr. V. Vygantas išda

lijo visiem informacinę literatū
rą, visų pranešimų santraukas. 
Gi dr. J. Kazickas pakvietė vai
šių, kurias buvo paruošęs jo pa
kviestas V. Steponis. Vaišių me
tu kalbėtasi Jaunimo kongreso 
reikalais. Tuos reikalus pagyvi
no pats jaunimas, atsiradęs pri
ėmime. Tuo metu apatinėj salėj 
buvo studentų ateitininkų susi
rinkimas. Baigę savo susirinki
mą, jie prisijungė prie vaišių.

Konferencija ir vaišės baigė
si, bet nesibaigė rūpestis. Iki šiol 
surinkta tik vienas trečdalis. Dar 
lieka surinkti du trečdaliai. Tai 
nėra taip lengva, kai kongresas 
čia pat. Reikia paskubėti, neati
dėlioti. Tik šios aukos įgalins 
kongreso pasisekimą!

Iš sesijos
(atkelta it 3 psl.)

mokyti lietuviškai atvykstančius 
lietuvius. Jai rūpi pirmoj eilėj 
tas “aktyvus visuomeninis dar
bas”.

Tokios aplinkybės aptemdo 
studijavimo galimybes. Tokia 
padėtis paaiškina ir motyvus tų 
veiksnių, kurie apsisakė prieš 
vaikų siuntimą į pionierių sto
vyklas.

tęsė pas mūsų žymiąją Kauno 
operos solistę Vincę Jonuškai- 
tę New Yorke. Išsikėlusi iš 
New Yorko, studijas baigė ba
kalauro laipsniu Indianapolio 
kolegijoj, Indianoj, šiuo metu 
solistė gyvena Chicagoj ir ten 
yra įsijungusi į muzikinį gy
venimą. Yra dainavusi operoj, 
pasirodo įvairiuose parengimuo
se, dainuoja operetėj. Nuolat dir
ba ir ruošia naujas progra
mas.

Mastienės balsas yra pla
taus diapazono, puikiai valdo
mas. Muzikinės frazės prade
damos užtikrintai, vedamos 
stipria linija ir baigiamos su 
muzikalia atjauta. Jos lietuviš
kas žodis yra aiškus. Žodis ir 
melodija sudaro vienetą.

Solistės išvaizda buvo pa
traukli. Salė klausėsi jos daina
vimo susikaupusi. Programai/ 
pasibaigus, klausytojai vis plo
jo, laukdami daugiau dainų.

Kadangi Mastienės progra
ma buvo įvairi ir ilga, neįmano
ma jos. nagrinėti pagal kiekvie
ną dainą. Jos atliekamos dai
nos, kaip ir operų arijos, davė 
muzikines spalvas tokias, ko
kių norėjo kompozitorius.

Bostonas yra turėjęs nema
ža individualių koncertų, gal 
daugiau už kitus ir didesnius 
miestus. Lietuviškoji Bostono 
visuomenė, norėdama, ar ne, į- 
sigijo muzikinį išsiauklėjimą 
ir yra labiau rafinuota. Ir tai 
prisidėjo prie Mastienės pasi
sekimo.

Akompaniatorius Vytenis Va- 
syliūnas buvo iš tikrųjų jos 
partneris, nes jo muzikinis pa
jautimas ir instrumento valdy
mas iki smulkmenų duoda ge
rą atramą solistui.

Roma Mastienė buvo apsi
stojusi inžinieriaus Rasio ir 
ponios Rasienės rezidencijoj. 
Ją lydėjo maloni šeimininkų ati
da ir globa.

Lietuvos Maino valstybės atstovų 
rūmuose

Pranas Drigotas (Frank Din
gotas), kilęs iš Auburn, Me., 
yra tos apylinkės atstovas vals
tybės rūmuose. Išrinktas jau 
ketvirtam terminui.

Jo tėvas Martynas- jau yra 
miręs, motina Petronėlė (Stel- 
mokaitė) dar gyvena Lewisto
ne ir turi 89 metus.

Pranas gimė ir augo Au- 
bume ir yra vienas iš septy
nių vaikų. Baigęs mokslus, jis 
atidarė savo vyriškų drabu
žių krautuvę ir ją Lewistone 
laikė per 21 metus.

1962 demokratų partijos bu
vo išrinktas atstovu nuo Au- 
bumo į Maino valstybės atsto
vų rūmus. Čia jis yra ir mo
kesčių komiteto narys.

Jis aktyviai dalyvauja lietuvių 
šv. Baltramiejaus klube, kuris

Philadelphijoj buvo jaunos dailininkės Kristinos Kutkutės 
(d.) kūrinių paroda. Skulptorius Petras Vaškys (v.) supažindi
na parodos lankytojus su jos pastebimais užsimojimais tapy
bos mene. Kairėj Alfonsas Kazickas. Nuotr. K. Cikoto

Siaubingas 
birželis
(atkelta iš 3 psl.) 

respublika. Šituo prievartiniu 
aktu bolševikai ir dabar tebesi- 
ramsto prieš pasaulio opiniją.

-o-

Visose Lietuvos įstaigose lai
kinai buvo palikti seni tarnau
tojai, pakeitus komunistais tiktai 
įstaigų vadovybes. Mūsų bu
vusiai užsienio reikalų ministe
rijai vadovavo Glovackas, ko
munistas nuo mokyklos suolo, 
visai padorus žmogus. Buvęs 
ministerijos generalinis sekreto
rius suskubo pirmas pabėgti į 
užsienį. Mum buvo įsakyta kiek
vieno skyriaus turėtas bylas pa
ruošti archyvui.

Prisimena man iš to meto Šv. 
Sosto nunciatūros sekretorius 
monsinjoras Samore (dabar kar
dinolas), kuriam ministerijos 
generalinis sekretorius perdavė 
naujos vyriausybės nutarimą, 
kad Lietuvos konkordatas su Šv. 
Sostu nutraukiamas. Ta proga 
jis man pusbalsiu pranešė, kad 
Vatikano pavedimu visus nun
ciatūros pinigus (42 tūkst. litų) 
palieka Kauno arkivyskupui 
metropolitui J. Skvireckui.

-o-
’ Prasidėjo apgaulingi pažadai, 

kad ūkiai, ne didesni kaip 35 
ha, bus savininkam palikti. Iš tik
rųjų gi buvo ruošiamasi ūkinin
kus suvaryti į bendrus ūkius- 
kolchozus, prisilaikant šiokio 
tokio vilkinimo, kad neatsitiktų 
taip, kaip Ukrainoj, kur žmonės 
kolektyvizacijai priešinosi ir per 
kelerius metus įvairiais būdais 
jų žuvo virš dešimties milijonų!

yra vienintelis klubas Maino 
valstybėj. Veikia visoj eilėj 
amerikiečių organizacijų, yra 
Aubumo prekybos rūmų vice- 
pirm., buvo pirmininku Le- 
wistono prekybos rūmų, veikia 
ir Lewistono Elks organizaci
joj.

Jis užaugino tris vaikus. Duk
tė Karolina jau yra mirus, sū
nus Petras, Jr., yra vice
prezidentas Deposit Trust Co. 
kompiuterių dalyje, - Augusta, 
Me. Martynas gyvena Chica
goj ir yra Dupoint Chemical 
Co. pardavėjas.

Jo žmona yra mirusi. Vedė 
kitą Laurette ir su ja gyvena 
Aubume.

Šį rudenį bus rinkimai. Lin
kime, kad jis būtų išrinktas 
penktam terminui.

Br. J. P.

Miestuose, tokiame Kaune, iki 
1941 vasario pradžios, rodos, 
nieko nebuvo atsilikę, ne
skaitant daugiausia neteisėtai 
atimtų privačių namų bei ama
tininkų įmonių ir prekybos į- 
staigų. Kadangi nenutrūkstama 
banga daugėjo bolševikų visokių 
pareigūnų, tai žmones pradėta 
glaudinti. Mūsų trijų gyvenamų 
kambarių butan, kur gyvenom 
keturiese, priskyrė dar du pri
valomai priimtinus gyventojus. 
Laimei, pasitaikė du mūsų bu
vusios aviacijos leitenantai. Jiem 
buvo leista dirbti įstaigose vietoj 
“iškritusių” pareigūnų. Birželio 
7 ir 8, parėję namo, jie pasakojo 
apie keistą judėjimą. Žaliakal
ny, Petro Vileišio aikštėj, kur 
švenčių metu būdavo atliekami 
gražūs kariuomenės paradai. 
Juodu pasakojo ir kartu stebėjo
si, ką galėtų reikšti autosunk- 
vežimių telkimas iš visur toj 
aikštėj. Tuo metu gimnazijose 
vyko išleidžiamieji egzaminai, 
kurie nusitęsdavo virš savaitės. 
Patikimesni žmonės vieni kitiem 
pasakojo apie ateinančius gan
dus iš Vakarų, kad Hitlerio susi
kirtimas su Stalinu jau nebe už 
kalnų... Žmonės laukė atvangos, 
todėl gandais tikėjo.

-o-

Pagaliau išaušo birželio 15-tos 
rytas. Eidamas prie keltuvo Do
nelaičio gatve, pastebėjau keis
tą reginį: vienur kitur prie namų 
sustojęs sunkvežimis su gink
luotu raudonarmiečiu, keli žmo
nės sėdi ant savo ryšulių su daik
tais, tylūs, tarsi žodžio netekę. 
Pasikeliu keltuvu į Žaliakalnį, 
einu į savo gimnaziją buvusiuo
se Saulės rūmuose, pakeliui pa
stebiu panašius vaizdus. Gimna
zijoj jau randu kelis mokytojus, 

bet nebėra mūsų inspektoriaus, 

puikiausio matematiko ir pe
dagogo, o ir paišybos mokyto
jas, klaipėdietis, esąs tremia
mas. Šiurpas nukrečia, kai viena 
mokytoja, pamačiusi mane, nu
stemba, kad aš dar laisvą^.

Sunkvežimiais iš reao Vilei
šio aikštės buvo mieste surinkti 
ir nuvežti į Kauno prekinę sto
tį asmenys, skirti išvežti į ne
žinią...Tas pat darėsi tuo pat 
metu visoj Lietuvoj visą savaitę. 
Kai kur traukiniai išstovėjo po 
dvi tris dienas, ir niekam nebu
vo leidžiama net vandens stiklo 
paduoti.

Birželio 15-tą prasidėjusi 
tremiamųjų tragedija vietomis 
virto bolševikinėmis žudynėmis, 
suimtųjų nebesuskubant išvež
ti, nes vokiečiai jau lipo ant kul
nų .. .

Antru kartu Lietuvon grįžę 
bolševikai vykdė trėmimus ir 
slaptas egzekucijas “miško bro
lių” sąskaiton.

Džiaugiamės kiekvienu jaunu 
žmogum, brandžiai atžengiančiu 
į kūrybinio darbo laukus. Su 
džiaugsmu tenka pasitikti ir 
Kristiną Kutkutę, šį pavasarį bai
giančią Philadelphijos meno ko
legiją. Baigimo proga ji lietu
viškai publikai prisistatė gegu
žės 13-15 su savo darbų paroda 
Philadelphijos lietuvių banko — 
Federal Savings and Loan Asso. 
patalpose.

Mūsuose nėra įprasta, kad iš 
mokyklos suolo tik bepakyląs 
dailininkas rodytųsi visuomenei 
su savo individualia paroda, juo 
labiau, kad dabar lietuviškoji 
publika yra gana palepusi ir rin
ka meno kūriniam gerokai pri
sotinta. Net ir meno didžiūnam 
parodų rengimas neretai sudaro 
nemažų sunkumų.

Bet Kristina Kutkutė susilau
kė tikrai gražaus dėmesio: jos pa
rodą Philadelphijos lietuviai lan
kė gausiai, o parodos atidary
mo metu buvo parduoti 6 pa
veikslai. Atėjusieji neapsivylė: 
gražiai suorganizuotoj parodoj 
buvo išstatyta apie 80 paveikslų, 
aiškiai kalbėjusių, kad jaurjoji 
dailininkė iš mokyklos suolo iš
eina gerai pasiruošusi ir pa
liekanti tvirtą įspūdį, jog meno 

REMKIME MUSŲ GRAŽŲ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE

ir suteikime jam progą atvykti į 
rv-tą TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ, 
kuri įvyks liepos mėn. 2 d. Chicagoj.

Aukas siųskite adresu: |

I ‘

J. Evans, j

6845 So. Western Ave., |
Chicago, Ill. 60636 |

| 
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CAPE COD 
ramioje ir gražioje vietoje išnuomojami kambariai su 
maistu vasarotojam.

Arti pajūrio., šilto vandens srovių paplūdimys. 
Nuo vasarnamio tik 2-3 minutės pėsčiam.

Norintieji čia vasaroti prašomi kambarius užsi
sakyti jau dabar.

E. Grušienė 
85 Standish Way 

W.Yarmouth, Mass. 02673

Tel. 775-7841

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities, 
štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo men. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

siūlau $.............1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00,

2. VINCO KRĖVES RAŠTAI, 6 tomai............. kaina $25.00, siūlau $.............

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai.. kaina $42.00, siūlau $.............
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS 

1862-64 METAIS, 720 psl...... ............... kaina $10.00, siūlau $.............
5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTOR

639 psl............................................................................
IJA 
kaina $10.00. siūlau $.............

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl.............................................................................. kaina $7.00, siūlau $.............

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t, J. Balio— Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. Šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito—Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis—

vieškeliai yra jos gyvenimo skir
tis. Jos kūrinių temų įvairumas, 
originali technika ir kūrybiniai 
polėkiai parodos apžiūrą darė la
bai malonią.

Skulptorius P. Vaškys, vienas 
iš Kutkutės mokytojų, kalbėda
mas parodos atidaryme, tarp kit
ko pastebėjo, kad “Kutkutė yra 
ne tiktai darbšti, bet ir meno 
kūrybos šuolyje ji kyla nuo pajė
gaus tramplyno”. Jos gera mo
kykla, didelis darbštumas, aiškus 
sugebėjimas ir tvirtas veržlu
mas yra stipri garantija, kad ji 
lietuviško meno pasaulyje galės 
atsistoti šalia mūsų meno di
džiūnų.

Iš jos darbų žiūrovo žvilgsnį 
labiausiai traukė sfinksas ir gė
lės. Jos kūryboj dominuoja balta 
ir juoda, su labai atsargia švie
sių spalvų palyda.

Šalia paskutinių metų darbų 
dailininkė prijungė porą anks
čiau darytų piešinių, kurie aiš
kiai įtikino, kad Kutkutė į meno 
vieškelius eina neatsitiktinai.

Sveikinant jaunąją dailininkę, 
norisi linkėti sėkmės, bet kartu ir 
priminti, kad mum visiem labai 
rūpėtų ją matyti didelių laimė
jimų rytojuj, visada liekančią su 
mumis. B. Raugas

TSRS 
ANKŠTOJO MOKSLO MINISTERIJA

VILNIAUS VALSTYBINIS
V. KAPSUKO vardo UNIVERSITETAS

C C C P
MHIIKCTEPCTBO KNCIIJI J O Or»PA3OBAHMS1

BHJlbHIOCCKHH rOCyflAPCTBEHHblM
YHMBEPCHTET hmcbk B. KAnCYKACA

Vilnius, St-.iokos-Gucvvičiaus R-vė Nr. 3. Tol. 2-2»»-36. 2-37-79 CTyoKcc-ryuHBiiųnayc, 3. Te*. 2-26 36, 2-37-79

Vilniaus valstybinio universiteto oficialus blankas

kaina $ 38.00, siūlau $.......................

VARDAS, PAVARDE_________ ___________ ______ ______
ADRESAS--------------------------------------------------------------- -----------

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
29$ W. Broadway, P. O. Bex 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iŠ anksto siųsti nereikia.
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PO CHICAGOS DANGUM
Chicagos parkai

Miesto komisionierįų taryboj 
buvo nutarta parkų distrikto su
perintendentu pakviesti Ed. 
Kelly, žymų sportininką. Centre 
distriktas turės budintį žmogų, 
kuris patarnaus visuomenei. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais 
reikalui esant, galima skambinti 
12-5 popiet, tel. 427-5264.

Pranešama, kad birželio 28 
Grant parke prasidės simfoni
niai koncertai, kuriuose liepos 
29-30 dalyvaus ir mūsų solistas 
Arnoldas Vokietaitis.

Nevykęs parengimas
Mūsų spauda rašo, kaip ge

gužės 13 Menėje įvyko J. Meko 
knygos pristatymas ir filmo 
rodymas iš jo kelionės po Lietu
vą. Rengėjai buvo Ed. Šulaitis, 
J. Kreivėnas ir kiti. Kalbėjo ak
toriai D. Juknevičiūtė ir St. Pil
ka. Buvo didelis triukšmas,kai 
J. Mekas skaitė savo eiles. Savo 
filme jis parodė labai nepilnus 
vaizdus su politika. Pusė salės iš
ėjo programai įpusėjus. Įdomu, 
kad į šį dypukų suėjimą buvo 
atėję ir komunistinės Vilnies re
daktoriai.

Namų savininkų pastogėj
Marquette Parko lietuvių na

mų savininkų susirinkimas ge
gužės 19 praėjo darbingoj nuo
taikoj.

Iš pirm. Bacevičiaus informa
cijos apie mokesčių kėlimą susi
darė vaizdas, lyg miesto valdžia 
norėtų pasmaugti namų savi
ninkus, kraudama kasmet, nieko 
nesiklausus, mokesčius. Tuo 
klausimu buvo diskusijos. Pada
rytos deklaracijos, nusakančios 
žmonių kovą prieš mokesčius. 
Užvesta byla, kad nebūtų stato
mi pigūs namai 13-15 warde; ją 
remia 23 organizacijos. Surink
tos ir peticijos. Įvairiais klausi
mais galima skambinti 591-1229.

Susirinkime kalbėjo Barakaus- 
kas, Bal. Brazdžionis, Bagdžius 
ir kiti. 15 apylinkės atstovu val
dybos pakviestas J. Skeivys.

Namų savininkai yra griežtai 

nusistatę prieš keliamus mo
kesčius ir pigius butus, nes tie 
dalykai nori susmukdyti gra
žias kolonijas, kurias išlaikyti 
daug atseina.

Amerikos Balsas
Daugelis Chicagos lietuvių la

bai rūpinosi, kad nebūtų užda
rytas Amerikos Balsas. Sen. Per
cy net atsiprašė,-kad kažin kas 
parašė mūsų spaudoj, jog jis ne
remia Amerikos Balso, bet iš 
tikrųjų jis kovojo už jo išlaiky
mą. Am. Balsas gerai girdimas 
Chicagoj 10:30 vai. ryto, 19 m.

banga.
Gegužės 21 Am. Balsas prane

šė, kad Kaune įvyko neramu
mai, kai ten susidegino jaunuo
lis Romas Kalanta. Vykstant Chi
cagoj parengimam, ši žinia skli
do žaibo greičiu, o lietuvių te
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1972 m., liepos mėn. 2 d., 2 vai. p. p. 
Chicagos International Amphitheatre 

42-ji ir South Halsted gatvė.

Bilietai jau platinami MARGINIUOSE.

Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. 
Ložėse bilietų kaina po 10 dol. 

Ložės po 12, 10, 9, 8, 6 ir 4 vietas.

Paštu bilietus galima užsisakyti

atsiunčiant čekį ar pašto perlaidą 
išrašytą Lithuanian Folk Dance Festival vardu 

su sau adresuotu voku ir pašto ženklu 
sekančiu adresu:

MARGINIAI

2511 W. 69th Street, 
Chicago, Illinois 60629

levizijoj T. Siutas dar ryškiau nu
švietė Kaune įvykusiusius nera
mumus, vėliau rodė Lietuvos 
vaizdų filmą. Chicagos lietu
viai suskato siųsti telegramas 
prez. Nixonui, kad iškeltų tą ne
laimę pasitarimuose su sovie
tais. Marquette Parke ir kitur 
rengiamos demonstracijos. Uni
ted Press ir Amerikos laikraš
čiai kartojo šią skaudžią žinią.

Ligoniai
Šv. Kryžiaus ligoninėj po tul

žies operacijos gydosi žum. kun. 
dr. J. Prunskis. Ten pat sunkiai 
serga gen. K. Musteikis, mo
kyt. M. Sirutytė po dviejų ope
racijų. Linkim visiem sveikatos.

Mirusieji
Paskutinę savaitę mirė Pauliu

kas Kungis, Rozalija Pranckevi- 
čius Brighton Parke, George 
Zupkus, Cicero, Elena Bildušie- 
nė palikusi sūnus Vytautą ir Leo
ną. Lietuvoj mirė inž. Pr. Raz- 
gaičio motinėlė.

Chicaga 
Vėl nelaimės

Marquette Parke neatsargių 
auto vairuotojų buvo sunkiai 
sužeistas Kelpšų berniukas. Su
laužytos kojos, sužaloti vidu
riai. Padėtis kritiška.

Važiuojant miesto traukinėliu, 
trys juodukai užpuolė Loyolos 
studentą M. Kulį, apiplėšė ir per
šovė. Jis mirė nepasiekęs ligo-. 
ninės. Vienas užpuolikas su
imtas, kiti ieškomi. Bet kas iš to: 
kai policija tokius sugauna, teis
mai ir kalėjimai išlaisvina.

Gegužės 18 Irving parke ras
tas nužudytas bežuvaująs 12 me
tų berniukas. Jo žudikai, du bro
liai, buvo suimti. Vienas buvo 
paleistas iš kalėjimo savaitga
liui namo, bet jis negrįžo ir pada
rė žmogžudystę.

LB apygardoj
Jaunimo centre gegužės 14 

LB Vidurio Vakarų apygardos 
suvažiavimas praėjo .labai tvar - 
kingai.

Be didelių sunkumų buvo iš
rinkti į naują valdybą: Antanas 
Kareiva,JonasŽadeikis, Fab. Va - 
linskas, P. Abromaitis, R. Kronas, 
Z. Žiupsnys, Vyt. Zalatorius. 
Pirmininku bus Romas Kronas.

Iš senosios valdybos prane
šimų, kuriuos padarė J. Jasaitis,
A. Juškevičius ir Ant. Būga, pa
aiškėjo, kad apygardos ribose 
veikia 16 lituanistinių mokyklų, 
dirba 167 mokytojai, yra 1522 
mokiniai, 4 vaikų darže
liai. Daug prisidėta prie Kudir
kos, Simokaičių, Brazinskij rei
kalų, suruoštos parodos ir kt.

Pavasariniai parengimai
Gegužės 20 Jaunimo centre 

buvo Jaunučio Puodžiūno bale
to studijos metinis pasirodymas. 
Buvo pastatyti du baletai: V. 
Gershwino Mėlynoji rapsodija ir
B. Dvariono Mažoji siuita. Pasi
rodyme su dideliu įsijautimu da
lyvavo V. Karosaitė, J. Puodžiū

nas, J. Kolytė ir studijos moki
niai. Nors oras buvo gana šiltas, 
parengimas sutraukė nemaža 
publikos.

Gegužės 21 Jaunimo centre 
buvo statoma V.Krėvės 3 veiks
mų istorinė drama Skirgaila. Re
žisavo mokslus einanti, jauna, 
darbšti Marija Smilgaitė. Vaidi
nimą ruošė Neo-Lithuania kor
poracija. Buvo pilna salė žmo
nių, nemaža ir jaunimo, nors 
gamta viliojo į poilsį.

Padėka
Širdingai dėkoju mane užjau- 

tusiem mano nelaimėj: mūsų 
spaudai, dr. A. Kyrui, Elbueme,

Anglijos lietuvių klubui, kun. 
K. Bučmiui, Marquette Parito na
mų savininkų draugijai, Vasi
liauskam, Lietuvos vyčiam ir 
kitiem.

Bal. Brazdžionis

LOS ANGELES, CALIF.
Jaunimo meno paroda birže

lio 3-4 bus išstatyta Šv. Kazimie
ro parapijos salėj. Parodą rengia 
LB jaunimo sekcija, einanti ir 
jaunimo metų komiteto parei
gas, koordinuoja U. Kubilius.

Jaunimo dainų ir tautinių šo
kių šventė įvyks birželio 4 San
ta Monica Civic auditorijoj. Pro
gramoj dalyvauja LB jaunimo an
samblis, vadov. Onos Razutie- 
nės ir Danguolės Razutytės, tau
tinių šokių grupė Audra, vadov. 
Ingos Tumienės, Santa Monicos 
tautinių šokių grupė, vadov. 
Liucijos Zaikienės ir Šv. Kazi
miero lituan. mokyklų moki
niai. Viso per 200 jaunimo. Bus 
atliekamas tautinių šokių šven
tės repertuaras. Pasirodys apie 
150 dainininkų choras, diriguo
jamas Onos Razutienės ir Anta
no Polikaičio. Muzikinei daliai 
vadovauja muz. Giedra Gudaus
kienė, akomponuoja pianistė 
Ona Barauskienė, tautiniam 
šokiam akordeonu groja Linas 
Pažemėnas ir Renius Pažemė- 
nas. Programą praves filmų ir 
TV aktorė Onutė Nausėdaitė ir 
Vydūnas Tumas.

Šv. Kazimiero mokyklos 8-sios 
laidos mokslo metų baigimo iš
kilmės bus birželio 4. Šiemet 
mokyklą baigia 40 mokinių.

Putino 5 metų mirties sukak
ties minėjimas įvyks birželio 10 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Programa bus sudaryta iš pasku
tinių Putino raštų, kurių okupan
tai neleido spausdinti. Progra
mą režisuoja A. Žemaitis.

Lietuvių diena, rengiama 
Šv. Kazimiero parapijos įvyks 
birželio 18. Tai jau 19-ta tokia 
iškilmė. Meninėj daly dainuos 
solistai Gina Capkauskienė iš 
Montrealio ir Stasys Baras iš 
Chicagos, parapijos choras, va
dov. komp. Br. Budriūno su so
listais Birute Dabšiene ir Ri
mantu Dabšiu. Akomponuos

Los Angeles gegužės 13 Lietuvių Fondo jubiliejiniame ba
liuje “išlaisvintų moterų” grupė atliko aktualių dainų ir žodžio 

, montažą — Trylika naktų pižamoj. Iš k. į d. E. Dovydaitienė,
Z. Hardwick, R. Kungienė, B. Dabšienė, D. Mackialienė (mon
tažo autorė ir režisierė), J. Čekanauskienė, O. Deveikienė ir R. 
Urbanienė. Nuotr. L. Kanto

Raimonda Apeikytė, programai 
vadovaus O. Nausėdaitė. Tą 
pačią dieną rengiama ir dail. 
Viktoro Vizgirdo paroda. Nuo 
kiekvieno lietuvių dienos par
duoto bilieto 50 centų skiria
ma vietos jaunimo kelionei į 
tautinių šokių šventę ir jaunimo 
kongresą. Specialios pamaldos 
bus skiriamos už persekiojamus 
Lietuvos tikinčiuosius.

Jaunimo balius įvyks birželio 
24 Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Meninę programą rengia R. 
Draugelytė.

Pirmos komunijos iškilmės Šv. 
Kazimiero parapijoj vyko gegu
žės 7. Angliškai ir lietuviškai 
kalbančių vaikų grupės komu
niją priėmė per atskiras mišias. 
Lietuviškai kalbančių grupėj bu
vo 11 mergaičių ir 7 berniukai.

Solistė Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė, Los Angeles lie
tuvių radijo valandos atgaivin
toja ir palaikytoja bei vedėja, ra
dijo valandai išlaikyti skirtam 
vakare gerai pasirodė su nauja 
muzikine programa, kurią atli
ko lietuvių ir anglų kalbomis. 
Dainavo eilę visuotinio pripa
žinimo sulaukusių kūrinių. 
Akomponavo W. Lockwood. 
Programoj dalyvavo ir VI. Ši- 
moliūnas, Vi. Gilys, A. Saja ir 
Petrauskas. Radijo valandos 
organizacinei ir finansinei pu
sei tvarkyti veikia rėmėjų išrink
tas komitetas: pirm. St. Pautie- 
nienė, vicepirm. — Vi. Šimo- 
liūnas ir A. Skirius, ižd. J. Mit
kus, sekr. A. Saja. S. Pautienie- 
nei programų pravedime talki
na Vladas Gilys ir Paulius Ja- 
siukonis.

V. Čekanausko, Los Angeles 
Altos pirmininko, pokalbis su 
žinių komentatorium George

Putnam buvo transliuojamas 
per TV 5 kanalą. Pokalbis vy
ko sąryšy su protestais prieš So
vietų Sąjungos parodon įtrau
kimą Lietuvos eksponatų.

Audra, tautinių šokių grupė, 
vadovaujama I. Tumienės, sėk
mingai gastroliavo Phoenix, 
Ariz., su dideliu pasisekimu 
šokdama lietuviam ir amerikie
čiam. Užkvietė ir globojo muz. 
O. Metrikienė. — L.Ž.-K.

Ateitininkų 
Federacijos 
nutarimai

Gegužės 20 posėdy Dainavoj 
vyriausioji AF valdyba išreiškė 
pagyrimą moksleiviam ir studen
tam ateitininkam už ligšiolinį jų 
gyvą dalyvavimą įvairiuose pro
testo pareiškimuose dėl Lietuvoj 
vykstančio žiauraus religinio ir 
tautinio persekiojimo.

Šiame posėdy AF valdyba 
vieningai nutarė:

1. Raginti viso pasaulio atei- 
tininkiją pilnai dalyvauti savo 
tautos egzistencinėj kovoj ir tele
gramom, laiškais, straipsniais, 
demonstracijom bei kitom tin
kamom priemonėm atkreipti 
visų dėmesį į okupuotoj Lietuvoj 
sovietų brutalia jėga vykdomą 
religinį ir kultūrinį genocidą. Ji 
ragina panaudoti visas progas iš
kelti Lietuvos vardui, jos sun
kiai ir nenormaliai padėčiai ir 
jaunimo persekiojimam.

2. Paskatinti visus ateitinin
kus gausiai dalyvauti, tiek lie
tuvių tiek vietinės visuomenės 
tarpe renkant parašus Jung
tinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Kurt Waldheim skir
tai peticijai. Taip pat A F val
dyba įtaigoja visus ateitininkų 
vienetus savo gausia veikla prisi
dėti prie Jaunimo metų sėkmin
gumo. <

IS 
VISUR

— Washington, D.C., Marijos 
Tautinėj Šventovėj, birželio 4, 
sekmadienį, 4 vai. popiet bus iš
kilmingos pamaldos minint bal- 
tiečių trėmimus į Sibirą. Mišias 
aukos vysk. V. Brizgys kartu su 
lietuviais ir latviais kunigais. 
Pamokslą sakys kun. A. Drangi
nis iš Baltimorės. Giedos Balti
nio rėš vyrų choras Daina, lat
vių choras iš Washingtono ir 
estų jungtinis choras iš Balti
morės. Iš Baltimorės kelionę au
tobusais organizuoja V. Ba- 
čanskas.

— Remigijus Juozas Valai
tis, Draugo reikalų vedėjas, po 
trumpos ligos nuo širdies smū
gio mirė gegužės 25 Chicagoj. 
Velionis buvo gimęs 1907 rugsė
jo 23 Raugalų km., Šakių apskr.

— Cleveland, Ohio, lietuvių 
demonstracijos dėl Lietuvos jau
nimo riaušių įvyks birželio 
1. Pamaldos bus 7 vai. vak. ka
tedroj. Po jų eisena į miesto cent
ra.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybos susirinkimas įvyko ge
gužės 20 Nelės Mazalaitės bu
te Richmond Hill, N. Y.
Dalyvavo Leonardas Andrie- 
kus, Algirdas Landsbergis, Ne
lė Mazalaitė ir Leonardas Žit
kevičius. Trūko Jurgio Jankaus iš 
Rochesterio, N. Y. Susirinkime 
svarstyta LRD naujos valdybos 
sudarymas ateinančiam tri
mečiui, Fausto Kiršos pomirti
nių raštų išleidimas, naujų na
rių priėmimas, įstatų išspausdi
nimas, finansinė padėtis ir kiti 
reikalai. Dabartinės LRD valdy
bos trimetis baigiasi gruodžio 
gale.

— Lietuvos universitetai,is
torinis 912 psl. veikalas, siun
čiamas gavus 20 dol. Lietuviam, 
gyvenantiem Europoj ar Pietų 
Amerikoj ir LPDA nariam, kurie 
yra sumokėję nario mokesčius 
už 1962, 1971 ir 1972 metus, 
knygos kaina tik 15 dol. Užsa
kymam adresas: Lietuvių Pro
fesorių Dr-ja, c/o S. Dirman- 
tas, 6616 So. Washtenaw, Chica
go, Ill. 60629.

.— Dėmesio! Lietuvių Fondo 
nariai, kurių nario eilės nr. yra 
pirmojo tūkstančio ribose, turį 
įsigiję 3-jų Lietuvos prezidentų 
medalį savo LF numerio ir norį 
įsigyti to pat numerio Min
daugo medalį, prašomi skubiai 
tuo reikalu kreiptis į LF vice
pirmininką ir reikalų vedėją An
taną Rėklaitį. Rašant laišką, nu
rodyti ar norėtų įsigyti bet ku
rio kito nr. medalį, jei norimo 
nr. medalis būtų jau parduotas. 
Su užsakymu kartu siųsti ir če
kį Lithuanian Foundation var
du. Medalio kaina be dėžutės 
12.50 dol., su dėžute 15 dol. 
Medalio pasiuntimui paštu pri
dėti 50 centų. LF adresas: 2422 
W. Marquette Rd., Chicago, Ill. 
60629, tel. 312 925-6897. (pr.)

— Laisvės Žiburio lietuvių ra
dijas New Yorke ir Americans 
for Simas organizacija, dėję pa
stangas įtaigoti prez. Nixoną, kad 
jis kelionės į Maskvą metu parei
kalautų Simui Kudirkai laisvės, 
surinko daugiau kaip 17,000 pa
rašų peticijai prezidentui. 
Delegatai; D. ir R. Keziai, B. 
Vaičiūnaitė ir Lawrence Kel
sey peticiją Balt. Rūmuose įtei
kė gegužės 17. (E.)

— Nauji Darbininko skaityto
jai: K. Klastauskas, Brooklyn, 
N. Y., A. Jurkšas, Brockton, 
Mass., D. B. Svirsky, Brockton, 
Mass. Užsakė kitiem: A. Luckus, 
W. Hartford, Conn. — A. Baltru- 
šiui, Lakeland, Fla.; kun. V. Ka- 
ralevičius, Jersey City, N. J. —A. 
Kulick, Bronx, N. Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Darbininkas nau
jiem skaitytojam pirmiem me
tam tik 7 dol.
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MEMORIAL DAY
SALUTE

TO FLACK 
YOUIAD 

CANCEL or change McFarlane 
USED FURNITURE 
BOUGHT Ac SOLD 

TOP DOLLAR PAID 
SAME DAY PICK UP 

CALL 722-3515

F. C. LEGA 
GENERAL CONTRACTOR 
No Job too Big or too small 
We take pride in our work 

779 E- 26th Street 
Paterson. N. J.

FOOD PRODUCTS 
DIVISION OF 
PUREX CORP. 
Pope Products 

212 Gates Road 
Little Ferry. N. J.

Inspection Station. Open Mon. thro 
Fri. 8 AM to 5 PM. Owned & oper
ated by Mario De Santis "If xou 
realb want xxmix car to go see Ma
rio”.'609-465^607

KAZINERS HESS 
SERVICE STATION

We Give Service 7 Days a Week 
Chambers & Liberty St. 

Trenton. N. J.

SAL'S MAINTENANCE 
Rugs Carpets — Upholstery 

Cleaned Floors. Panels 
Qabinets Cleaned & Waxed 

All Work Guaranteed 
Call 212 356-0918

DISPLAY

FROM
A

F RlE N D

PIERSON ADJUSTMENT 
BUREAU CO.

Retai, Medical. Commercial 
Outside Collections

786 Haddon Ave. Collingswood, N.J.
Call 609 858-2020 or 215 923-0133

Mr. Wayne C. Query

RUB1SH REMOVAL
Clean Basements & Cellers 

All Work Guaranteed 
Call 625-1706 or 624-4090 

Mr. John Woods

Furniture & Piano Refinishing 
All Finishes, Caning 
Restoring Antioues 

EUROPEAN AMERICAN 
CRAFTSMEN 

oO2 Park Place Long Beach 
Call 516-432-S62S 
Eve: 516-432-3240

NEW MANASQUAN DINER 
Open 24 Hours 7 Duys. a Week 
Good Food at Sensible Prices 
164 Main St. Manastpian. N. J.

Call 201 223-9672
Ask for Mr. Steve Mauxanas

Iš Lietuvos 
vyčių veiklos

Newark. N. J.---- Gegužės 13
švč. Trejybės salėj koncertavo 
N. Y. vyrų choras Perkūnas. Kon
certų. rengė vietos vyčių 29 kuo- 

“pa. Koncerte publikos galėjo bū
ti kur kas daugiau, bet tuo metu 
dar vyko autobusų streikas.

Koncertų pradėjo Lietuvos 
vyčių c. v. pirui. J. J. Stukas trum
pu žodžiu, programai vadovavo 
Nijolė Baltrulionienė, akoinpo- 
navo Albinas Prižgintas iš B rook- 
lyno. Akomponuoti turėjo Al
girdas Kačanauskas, bet tuo me
tu jis buvo susirgęs.

Perkūno choras buvo pasirin
kęs gražių lietuvių liaudies dai- 

* nų, lietuvių kompozitorių ir iš- 
f traukų iš operų programą. Diri- 
» gavo Vytautas Strolia. Koncer-

ELIZABETH, N. J.
Balfo rinkliavos aukotojų 

sąrašas
40 dol. — dr. St. Petraus-

35 dol. — šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapija.

25 dol. — A. Bružėnas, kun. 
J. Pragulbickas, Elizabetho 
Tautinė S-ga.

20 dol. — L. Šimkus, Pr. 
Kupinskas, A. Nocušis, K. Valų- 
žis.

15 dol. — V. Budnikas.
12 dol. — F. Janavičius.
10 dol. — kun. P. Žemeikis, 

A. Vengraitis, M. Venskus, J.

TAYLOR 
BUSINESS 

INSTITUTE 
East 16Oth Street 
State Highway 4 

Paramus, N. J.

AGWAY HOME & GARDEN CENTER 
Nursery Stock, Grass, Seeds, Fencing,

Tools, Pet Supplies 
East County Line Road 

Lakewood, N. J. 
Call 201 363-3424

JOHN TYRRELL AND SONS

AUCTIONEER

Bullville. N.Y.
Route 17 K. Ext 119

5 Miles N. W. of Middletown. N.Y.
(Follow Auction Arrows easv to find'

Call 914-361-1701 or at Home
914-374-5331

THE EUROPEAN CUT

Men’s Hair Stylists
740 State Highway No. 17 Paramus. N.J. 

Hairpieces, Hair Coloring
Hair Straightening

For Appt. Call 201 445-2460

ROCHESTER FLOOR WAXING 
449 Linden Blvd. Bklyn 

All Work Guaranteed 
Floor Scrapping. Painting čc

Waxing, for Homes 
Call SL 6-6204

JOHN MANSFIELD 
INSULATION COMPANY 

Contractors Distributors 
127 South Market St. 

Gibbstown, New Jersev 
Call 609 423-2119 

Mr. John Mansfield

SAL BARBERA 
PAPER HANGER 

All Work Guaranteed 
1736 East 17 St. 
Brooklvn. N. Y.

N1 5-7641

FREDDIE'S AUTO BODY SHOP 
Collision Experts 
127 Rahway Ave. 
Elizabeth. N. J. 

Call 201 355-2211 
Ask for Fred, Gill or Sam

MIDLAND SALVAGE CORP.
45 Fullerton Ave. Yonkers. 

914 YO 8-3800
Parts Specializing in the Hard to get 

Nfiddle Model Automotive Motors 
Transm. Rear Ends. Body pts., etc.

ST. JOHN’S 
BRIDAL & FORMAL SHOPPES 

OF JERSEY CITY 
Everything for the Bride 

3027 Kennedy Blvd. 
Jersey City, N.J.

WAITES GULF 
SERVICE CENTER 
Open 7 days a Week 

General Auto Repairs, Road Service
Tires. Batteries

& Accessories
U. S. Highway No. 206& Dunn's Mill 

Road Bordentown, N. J.

Burgler and Fire Protection. Wake Your 
Home safe from Fire and Burglars by
installing the New Protect a Gard fold
ing and Gate rec. by the Fire and Police 
department. Approved by the Board of 
Standards N. Y.C. Call: 7 7 1-4652 Apart

ment Protection Co. Loe. 709552

WALTS SAVE RITE 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs 24 Hour Towing 
Service, Road Service, Tires, Batteries 

& Accessories
119 Broad wav Gloucester, N.J. 

Dial 609 456-9362

CUSTOM WALL MIRRORS
Buy Direct from factory. 1/4 in. P.P.G.

Wholesale to Individuals. We also have 
Storm Windows & Storm Doors and 
Tub Enclosures. Free Installation Call 
256-06059 A.M. to 6 P.M. Mon. to Sat.

BRAD’S RED TAVERN 
Open 6 Days a Week 

Closed Mondays 
Route 40, Newfield, N. J. R.D. 3 

N. J. 609 358-3144 
Bradley and Juanita Farrell

- MICHAEL'S
Local and Long Distant moving 

Household & commercial. Reliable 
Service by Professionals Low Rates 

and Fast 24 Hour Service Call 741-1041

^OLYMPIA . 
W ROYAL a 

GRUNDIG 
ZENITH

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS; IR 
ELEKTRINĖS. RADIO. TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS. PIGIAI IR GREITAI.

N£W YORK — Lietuvos atsiniinimų radio valanda Šeštadieniais eug o Ud 
G vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr., Mountainside. NJ. 07092; tel. 201—232-5565

New Jersey — -Music of Lithuania- — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stoti 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
•-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
82-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. VHClnla, 173 
Arthur St_ Brockton, Mass., tel JU 8-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIT 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus. WLYN 1380 kilocycles Ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

TOMMY-JOE'S PIZZERIA
Open 6 Daxs a Week. 9 AM-11 PMJ 
48 Dodd SC Bloomfield. N. J. Cd< 

201 748-9716 We Deliver

TINA FUR FASHIONS-
Finest of Imitation Furs 

We Sell at Discount Prices 
Latest Styles 

304 9th Street 
U-IS.-X Citx . N. J- 

Call 2 OI 795-1SS6

Niro's 
MEXICAN FOOD 

Luncheon, Dinner. Supper 
Bar and Cocktail Lounge 

Guitar Music. Banguet Facilities 
Authentic- S_ of the Border 

Atmosphere
So Washington Place (off 6th Av.) 

Open 7 days Reso ,. .-5207

PAINTED PONY RANCH 
LAKE LUZERNE. N. 12S46 
The East Most Western Ranch 
Fun for all Seasons A Family 

Place. Ideal for Children 
Write for Brochure or Call 

518-696-2421

CAMP NAVAJO IN 
VERMONT

For Boys and Girls ages 8-16 
Located in Beautiful Green Mountains 
A Truly Western Riding Camp. 6 Day

Pack Horse Trips. Majoring in Basketball 
Cl inic. tennis, two pools, crafts, archery 
etc.

Rates S500 Season.

S260 month. S75 weekly

(8 weeks! (4 weeks)

Write for 24 page color brochure 
Camp Nax-ajo. Moretown. Vt. 05660 

(802) 496-3656

C AROL'S HEALTH STORE 
CO 7-5853

Serving Wall St. for 22 Years at 
137 Fulton St. (nr. Nassau) 

Natural Food Supplements. Vitamins 
Honeys, Cereals. Vegetable Juice 

and Lunch Bar

tas praėjo labai sklandžiai ir pa
kiliai. Pabaigoj choro pirminin
kas Vytautas _ Alksninis pa
sveikino V. Strolią jo 25 meto 
darbo su chorais sukakties pro
ga. ir įteikė adresą su visų cho
risto parašais. Choras gi nuste
bino vvčius, jiem paaukojęs 25 
dol.

Kuopa ir jos taryba surengė ši 
koncertą. Tai yra pirmas kultū
rinis žygis jų numatytoj prog
ramoj. F. V.

Lietuvos Atsiminimų radijo di
rektoriaus prof. dr. Jokūbo Stri
ko rūpesčiu išleistos dvi naujos 
lietuviškos ilgo grojimo plokš
telės. Pirmoji plokštelė išleisti 
Lietuvos Vyčių iniciatyva. Tai 
istorinės Lietuvos kankinių kop
lyčios Romoje šventinimo iškil
mės. su Popiežiaus Pauliaus VI- 
tojo mišiomis ir kalba lietu
viam, vysk. P. Marcinkaus, lie
tuvių bičiulio kard. A.‘ Samort 
kalbų ištraukomis, minist. St 
Lozoraičio sveikinimu. Antroji 
plokštelė skirta jaunimui. Ji pa
vadinta "Jūreivių keliai.” Tai 
lietuviška "big bito” ir "rock” 
muzika, Įgrota Mindaugo Tamo
šiūno "Oktavos” orkestro ii 
"Gintarėlių” gitaristo grupės. 
Abiem plokštelėm viršeltos nu
piešė dail. Paulius Jurkus. Lie
tuvos Vyčiai pelną iš Lietuvos 
kankinių koplyčios iškilmių 
plokštelių platinimo skiria Ka
talikų Religinei Šalpai. Abi 
plokšteles galima naudoti ste
reo arba mono. Kaina po 5 dol 
Gaunamos ir Darbininko admi
nistracijoje.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Lengvos muzikos ir šokių 

plokštelės: Tėviškės vėjas, ste
reo 6 dol.. Ar tu meni, stereo 
6 dol.. Svajonių muzika, stereo 
5.50 dol.. Jūreivių keliai, stereo 
5 doL: Gimtinės dangus. Kur 
gimta padangė. Tykus buvo va
karėlis, Lietuva brangi, — mono 
po 5 dol. kiekviena. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbi
ninkas. 910 Willoughby Ave., 
Brooklvn, N. Y. 11221.

Darbininkui į 
paremti į
aukojo |

Allen, P. Kaspariūnas, Kat. 
Moterų S-ga, J- Linkevičius, 
J. Kaspariūnas, P. Damijonai
tis, J. Miežaitis, K. Barty s, V. 
Budrys, K. Jankūnas, J. Stri
maitis, P. Vaitekūnas, K. Kas
pariūnas, Parapijos tretinin
kai, A. Valaitis, H. Bitėnas, 
A. Pocius, V. Misiūnas, P. 
Lanvs, J. Grigaliūnas, P. Ivaš
ka.

6 dol. — F. Kudulis.
5 dol. — M. Sikora, M. Gap- 

šis, VI. Kirvelevičienė, B. 
Vyliaudas, St. Lukoševičius, 
M. Wycosky, F. Dudis, W. 
Drescher, F. Jankūnas, J. Ra
manauskas, H. Navickas, A. 
Matūnas, Vyčių 52 kuopa, 
A. Davis, A. Naiva, A. Jarmas, 
U. Maceikoms, I. Jasiukaitis, 
J. Levickas, A. Monkus.

3 dol — M. Zabarauskas.
2 dol. — M. Butkus.
1 dol. — J. Bunis, B. Bemot.

WOMAN — RESTAURANT 
Middle aged woman for pantry work 

Experience not necessary. Year round 
job. Call Manager 
(516) MA 1-2200 

Wee Tappee In Mineola and Warner

Ave.. Roslyn. L. I.

Staff-Camp Counsellors for L.I. Summer
Camp. Camp St. Regis. E. Hampton. L.-

I. (212) 863-2630 (201) 327-1479

Geniausia dovana vaikam — 
naujai išleista plokštelė "Sek 
pasaką”. L. Rastenytė dainuo
ja ir pasakoja "Meškiuką Rud- 
nosiuką”,*'Laumę Daumę”,"De- 
vyniabrolę", "Karalaitę ir ože
lį”. Kaina 6 dol., persiuntimas 
50 c. Gaunama Darbininko ad- 
ministra *ijoj.

Po 2 dol. — E. Ramančionis, ■ 
R. Povelauskas, A. Kazlauskas, I 
J. Stanat, V. Plaušinis, A. Belaus- I 
kas. V. Vaškūnas, A. Račkauskas, I 
A. Jurkšaitis. kun. Račkauskas, I 
O. Adams, A. Žižys, S. Žvirblis, I
M. Dominauskas, E. Zailskas, F. I 
Culoda, S. Sirutis, Witkus, P. I 
Cergelis, H. Kirkyla, B. Bobe
lis. E. Daidynas. S. Kačanskas, | 
A. Noreika. J. Botyrius, S. Will
worth. P. Kerdock, Z. Dičpini- 
gaitis, H. Morris, J. Adomaitis, 
A. Rinkevičius, L. Pietraitis, S. 
Jakštas, F. Mastis, V. Meiliū
nas, P. Pusnikas, A. Svalbonas, J. 
StanČaitis, B’klyn, N. Y., R. Gun- 
dennanas. L. Ulrick, A. Blecher- 
taitė. F. Pažūsis. A. Bočallis, 
G. Alksninis, K. Sukosky, Mas- 
peth. N. Y.. S. Garban, F. Lu
kas. Howard Beach, N. Y., J. 
Al y ta. A. Tainašauckas. Elm
hurst. N. Y., E. Geiba. V. Sava- 
nevičius, M. Žaliaduonis, C. 
Globis, N. Y., G. Kurpis. E. Pre- 
keris, Queens Village, N. Y., M. 
Molynas. T. Sharry, Flushing,
N. Y., J. Bražionis, S. Gudas,“M. 
Zwirblis, Jamaica, N. Y., J- Va
laitis, P. Povilaitis, K. Miklas, 
A. Jance, Great Neck, N.Y., A. 
Grigaliūnas. R. Stepanėnas, M. 
Surdukevičius, L. I. City, N. Y., 
J. Rysavy, Jackson Hgts, N. Y.,
D. Tautvilas, Roslyn, Hgts. N. Y.
R. Kazlas, Hollis Hills, N. Y., D. 
Pranckevičius. Hollis. N. Y., A. 
Petkavage, Bayside. N. Y., V. A- 
nonis, Rego Pk.. N. Y., E. Nad- 
zeiką. Glen Oaks, N. Y.. J. Kiau
nė. Jamaica Estates. N. Y., N. Gu
delis. Astoria. N. Y., F. Dippel. 
No. Massapetjua. N. Y., P. 
Evans, Massapequa Pk., N. Y., V. 
Milukas, Plainview, N. Y., L. 
Bileris, Valley Stream, N.Y.,
E. Pivoriūnas, East Meadow, N. 
Y.. M. Klimas, Elmont, N.Y., V. 
Rutkauskienė, Smithtown, N. Y., , 
V. Svalbonas. Hauppauge, N.Y.,
S. Janušas,. Brentwood, N.Y., 
A. Bačinska. W. Babylon, 
N. Y., A. Skrusdys, Fort Plain, 
N.Y., J. Tamašauskas, Mt. Ver
non. N.Y.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja visiem, 
prisidėjusiem prie kalendo
riaus išlaidų sumažinimo ir 
taip parėmusiem lietuviškos 
spaudos darbą. Laukiama aukų 
ir iš kitų skaitytojų.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

į L i et u v ą 
Geriau negu gryni pinigai ar 

bet kokie daiktai 
Specialūs rublių 

pažymėjimai

INTERTRADE 
EXPRESS Corp. 
Pirma jums apie tai pasakėm, 
o jūsų giminės sako “taip”. 
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
Įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs Į krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp, duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms j namus už 3 
savaičių.

Dėl nuvertinimo JAV do
lerio kaina už Specialų Rub
li dabar yra 2.35.

TAI YRA PILNA KAINA
. Greitas pristatymas 

Galite siųsti kokią sumą norit. 
Reikalaukite mūsų NEMO
KAMO ILIUSTRUOTO KA
TALOGO.

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
Express Corp.

125 East 23rd St.
Penktas aukštas 

New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

Labai svarbu!
AUTOMOBILIAI 
tik trumpam laikui

I Greitas pristatymas.
Ilgai lauktas, visiškai naujas 
ZHIGULI VAZ 2102 $3214.00 
MOSKVITCH 412 IZH S3155 

I MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
I ZAPOROZHETS ZAZ 968 —

S2026.00

Prieinami labai riboti 
kiekiai. Todėl nelaukite!

Užsisakykite dabar!

BUTAI
Reikalaukite mūsų 

specialių biuletenių 
Šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirti ir daug tūks

tančių patenkintų klijentų!

Virginia 9-4498 
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors

600 RIDGEWOOD AVt 
Brooklyn, N. V. 11208 
------------Allen R. Shipley --------

77-01 JAMAICA AVPtfUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum SL, 
Iselin. N. J. 08830. Tet (201) 
283-1981.

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
DOVANA

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby- 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Turime pardavimui lietuviškų 
nenaudotų pašto ženklų, įvai
rių pinigų kolekcijų, įvairių 
medalių, plokštelių ir knygų 
iki 1941 metų. Mūsų adresas: 
L. Goldberg Numismatic, 
Belgielei 50, 2000 Antwerpen, 
Belgie-Belgium.

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

’AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617 ) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir* 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką

i
9



1972 m. birželio 2, nr. 24 DARBININKAS

Metinis parapijos piknikas bus 
birželio 3 nuo pirmos iki penktos 
valandos popiet Šv. Petro pa
rapijos kieme. Bus skanių val
gių, gėrimų, taip pat bus ir lai
mėjimų. Pikniką rengia mokyk
los tėvų komitetas, visas pel
nas skiriamas mokyklos išlaiky
mui.

Carney ligoninėj praeitą savai
tę buvo: kun. Feliksas Narbu
tas, Povilas Baltrušūnas, kun. 
Antano Baltrušūno tėvelis, Po
vilas B re tanus ir Stasys Trepens- 
penskis. Linkime jiem sveikatos.

TELEGRAMOS 
PREZIDENTUI

Bostono Amerikos Lietuvių 
T-ba, posėdžiavus gegužės 22, 
nutarė pasiųsti telegramą prez. 
Nixonui, kad jis užtartų lietu
vius, kovojančius dėl savo lais
vės.

Tarybos pirm. Aleksandras 
Čaplikas nurodė, kaip Lietuvoje 
persekiojama religija ir kaip 
žmonės yra pavergti. Priminė ir 
Simą Kudirką, kuris 1970 lap
kričio 23 JAV buvo išduotas ir 
kuris dabar yra koncentracijos 
stovykloj Sovietų Sąjungoj.

Telegramoj primenama, kad 
gegužės 1’4'Romas Kalanta, 20 
metų, Kaune susidegino, pro
testuodamas prieš Sovietų Są
jungos tvarką, kuri nepripažįsta 
jokios tolerancijos.

Bostono šimtai lietuvių siun
čia telegramas savo atsto
vam ir kongresmanam, kad jie 
kalbėtų prezidentui apie padėtį 
Lietuvoj.

Pre L Pranciškus Juras, PA, 
kuris anksčiau klebonavo šv. 
Pranciškaus parapijo

je Lawrence, Mass., savo 50 me
tų kunigavimo sukaktį paminė
jo gegužės 25 d. 4 v. popiet. Jis 
su Bostono arkivyskupu Me
deiros ir dar su šešiais kunigais, 
kurie taip pat mini auksinį ku
nigystės jubiliejų, mišias konce- 
lebravo Regina Cleri senelių ku
nigų koplyčioj West End, Bosto
ne.

Parapijos reunion dalyvavo 
600 parapiečių. Buvo banketas 
ir šokiai garsioj Lantana svetai
nėj Randolph, Boston. Dalyva
vo visi kunigai ir seselės mo
kytojos. Parengimo pirmininkas 
buvo kun. Juozas S virs kas. Jis 
dėkoja visiem rėmėjam ir daly
viam. Buvo išdalinta 12 dovanų. 
Pirmą dovaną — televizijos apa
ratą — laimėjo Stasys Griganavi- 
čius.

Rožančius dabar kalbamas 
kiekvieną dieną nuo pirmadie
nio iki penktadienio nuo 8:45 iki 
9:00 v. ryto per radiją WRYT, 
banga 950. Programą išlaiko 
žmonių aukos. Arkivyskupas 
Medeiros šiai programai pritaria, 
nes tai yra dvasinė pagalba li
goniam, seneliam ir tiem, kurie 
užsiėmę namų darbu. Šį rožan
čiaus kalbėjimą į radiją grąžino 
pasišventę pasauliečiai.

Kun. Petras Šakalys, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
Brockton, Mass., atšventė sida
brinio kunigystės jubiliejaus su
kaktį gegužės 7 Brocktone.

Lietuvos vyčių Algirdo 17-tos 
kuopos penktasis metinis ba
lius su šokiais bus birželio 3 d. 
6:30 v.v. Liet, piliečių draugijos 
salėj So. Bostone. Gros Mike 
Kucher orkestras iki 11:30 v.v. 
Pelnas skiriamas lietuvių sti
pendijų fondui.

Baltimorės žinios
Dievo Kūno šventės iškilmės 

Šv. Alfonso bažnyčioje įvyks bir
želio 4, sekmadienį, 8:30 vai. 
mišių metu. Procesijoj dalyvaus_ 
mokyklos vaikučiai. Jie giedos ir 
per mišias.

Berniukai, kurie tarnauja 
mišiom ir kitom pamaldom Šv. 
Alfonso bažnyčioj, gegužės 31, 
trečiadienį, po 8 vai. rytmetinių 
mišių išvyko į gražų State Park 
Baltimorės priemiesty. Gegu
žinės metu klebonas prel. L. 
Mendelis berniukus pavaišins.

Bingo žaidimus rengia Šv. Al
fonso suaugusių klubas birželio 
2, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Alfonso mokyklos salėj. Bus 
įvairiausių laimėjimų ir bufe
tas su valgiais. Pelnas skiriamas 
užmokėti už naują kilimą bažny
čios presbiterijoj.

Mokslo metų užbaigimas Šv. 
Alfonso mokykloj įvyks birželio 
11. Baigiantieji dalyvaus 8:30 
vai. mišiose, kurias aukos prel. 
L. Mendelis. Užbaigos programa 
prasidės 3 vai. popiet Šv. Alfon.- 
so mokyklos salėj. Pasižymėję 
moksle bus prel. Mendelio ap
dovanoti.

Lietuvių Melodijos radijo 
valandėlės metinė gegužinė į- 
vyks birželio 18, sekmadie
nį, Conrad Ruth Vilios parke. 
Vedėjai A. Juškus ir K. Laskaus- 
kas kviečia visus. Svečių laukia 
skanūs valgiai ir gėrimai. Šo
kiam gros orkestras. Dalyvauda
mi paremsite lietuvišką radijo 
programą.

Rozalija Samoliutė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgus metus 
šeimininkavusi Šv. Alfonso kle
bonijoj, po sunkios ligos gegužės 
19 mirė Mercy ligoninėj. Ištiki
ma tarnautoja ir gera katalikė 
dažniausiai savo dieną pradė
davo dalyvaudama mišiose. Už 
jos vėlę trys kunigai aukojo mi
šias, o pamoksle prel. L. Men
delis dėkojo už ištikimybę. Ge
gužės 22 palaidota Holy Redee
mer kapinėse. Nuliūdime liko 
Šv. Alfonso kunigai, prel. L. 
Mendelis ir A. Dranginis, Feli
cija Pliuškienė, klebono sesuo ir 
kiti, tarnaują Šv. Alfonso bažny
čioj.

Jonas Obelinis

Visi į Pranciškonų

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ

Vienuolyno
Sidabrinį Jubiliejų

Kennebunkport, Maine 
liepos 2 dieną, 1972

11:00 — Iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas 
Liurdo grotoje: T. Jurgis GaUiušis, 
O.F.M., provincijolas

12:00 — Pietūs

4:15 — Meninė programa — išpildo vietinis 
(Painchaud’s Biddeford) orkestras

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti šioje 
didžioje šventėje, pailsėti atostogų krašte, pasi
džiaugti Maine gražiąja gamta, pabūti su draugais 
ir pažįstamais, pamėginti savo laimę įvairiausiuose 
žaidimuose, paragauti lietuviškų valgių bei gėrimų.

Šv. Petro parapijos mokyklos 
mokslo metų užbaiga bus bir
želio 9 d. 7 v.v. Šv. Petro baž
nyčioj. Mokykloj dirba Nukry
žiuotojo Jėzaus seselės iš Brock- 
tono. Mass.

4-tas kunigų senatas Bosto
no arkivyskupijoj pradeda veik
ti nuo rugsėjo mėnesio. Nauji se
natoriai buvo pačių vyskupi
jos kunigų išrinkti dviejų metų 
terminui. Kun. Albertas Kontau- 
tas perrinktas antram terminui. 
Kun. Alfonsas Jansonis, Šv. Pran
ciškaus parapijos klebonas 
Lawrence, Mass., taip pat išrink
tas senatorium — arkivyskupo 
patarėju.

Trans-Atlantic Travel Serv
ice ir Globe Parcel Service, Ine., 
393 West Broadway, So. Boston, 
Mass., 02127, tel. (617) 268-8764, 
praneša, kad birželio, liepos ir 
rugpiūčio mėn. šeštadieniais į- 
staiga bus uždaryta. Darbo va
landos kasdien nuo 9 vai. iki 5 v.

33 vaikučiai priėmė pirmą ko
muniją šv. Petro bažnyčioj ge
gužės 21. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Mišias aukojo klebo
nas kun. Antanas Baltrušūnas. 
Giedojo vaikai. Vaikus pirmai 
komunijai paruošė Nukryžiuoto
jo Jėzaus seselės.

Jonas ir Ona (Janus) Norinka- 
vičiai atšventė savo vedybinio 25 
metų gyvenimo sukaktį gegu
žės 7. Padėkos mišias Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioj aukojo kleb. 
kun. Antanas Baltrušūnas. Vai
šės buvo SS Stuyvesant laive 
Bostono uoste.

23 nauji kunigai įšventinti Šv. 
Kryžiaus katedroj Bostone Sek
minių vigilijoj gegužės 
20. Apeigas atliko arkivys
kupas Humberto Medeiros. 
Nauji kunigai gaus greit pasky
rimus ir darbuosis Bostono arki
vyskupijoj.

CAPE CODE išnuomojamas

3 miegamųjų vasarnamis ir pavieniai kambariai prie 
didelio, žavingo ežero, netoli lietuviško paplūdimio.

i |

I
 Kreiptis adresu: *J

Ina Nenortas »
44 Alban St. 

Dorchester, Mass. 02124 į«
Tel. (617) 825-1832 ' į

) Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės" New 
( Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OČEAN CITY
t 
f

mūsų vasarnamyje. .Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa- 

■į • tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
x pabaigos.
j Galite apsidrausti nuo lietingo oro
I Eugenija ir Jonas Jasinskai

Hotel Croft Hall, 601 Atlantic A vėl.,
Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609

POILSIS PRIE ATLANTO
— Labai gerai ir pigiai pailsėsite prie Altanto pas 
Pranciškonus Maine.

— Vasarvietė yra prie Atlanto, turi didelį maudymosi 
baseiną ir kitus maloniam poilsiui patogumus.

— Šiemet sezonas prasideda liepos 1 d. ir baigiasi 
rugsėjo 4 d.

-------Rezervuotis:

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel.: (207) 967-2011

liunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso

PROGRAMA
— PARODOS — birželio 24 - liepos 4 d. d. Jaunimo 
centre, Chicagoje

— ATIDARYMAS — birželio 30 - liepos 4 d. d. Conrad 
Hilton viešbutyje ir Jaunimo centre, Chicagoje

— STUDIJŲ DIENOS — liepos 4 - 9 d. d. Kent 
Valstybiniame Universitete, Ohio

— STOVYKLA — liepos 9 - 15 d. d. Romuvoje, 
Kanadoje

— UŽDARYMAS — liepos 15 - 16 d. d. Toronte. Ka
nadoje.

Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje.

II PLJK Komitetas

LITO KELIONIŲ BIURAS
Jūsų šventės ir vaišės prasidės birželio 30 d. 7 v. v. 
pakeliui į Chicagos tautinių šokių šventę ir jaunimo 
kongresą. Padangėje Jūsų laukia: pietūs, kokteiliai 
ir malonus patarnavimas. Registruojamasi iki birželio 5

GALITE GRĮŽTI INDIVIDUALIAI
Viskas už $94.00

Kreipkitės dieną ar naktį (212) VI 6-1650

LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 
SVEIKINS JUS, NUVYKUS 

Į LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

I II
Liepos 15 — rugpiūčio 1 Rugsėjo 9 — rugsėjo 29 
$890.00. Lankoma Vilnius, $910.00. Lankoma Vilnius,
Kaunas, Trakai, Amsterdamas Trakai, Kaunas, Druskininkai į 
ir Kopenhaga. ir Roma.

Kreipkitės į

Litas T ravel Service
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, N. Y. 11418
Tel. (212) 846-1650

NERINGA—
LIETUVIŠKO JAUNIMO STOVYKLA 

Marlboro, Vermont

MERGAIČIŲ STOVYKLA:
(nuo 7-16 metų)

LIEPOS 9 iki 29 dienos — 3 savaitės

BERNIUKŲ STOVYKLA:
(nuo 7-14 metų)

LIEPOS 30 d. iki RUGPIŪČIO 12 d. — 2 savaitės

ANGLŲ KALBA
Lietuviškos dvasios stovykla 

Mergaitės ir berniukai (nuo 7 iki 14 metų)
_____ . Nuo BIRŽELIO 25 d. iki LIEPOS 8 dienos

Dėl informacijų rašykite:
Neringa
I. C. C.
Putnam, Conn. 06260

Nuo birželio 1 dienos:
Camp Neringa
R. F. D. 4, Box 134 C
West Brattleboro, Vt. 05301

Dviejų savaičių
rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ I 
t 
f 

Kaina nuo $619.00 |
< r 

Išvyksta iš Bostono/New Yorko
RUGSĖJO 14 d. 

ir 
GRUODŽIO 21 d. 1972

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėlinkite!

Smulkesnių žinių ir 
registracijos reikalu kreipkitės į

. TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127
Telefonas (617) 268-8764

Savininkė — Aldona Adomonienė

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
’’Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, Resident

filo banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. Grfgalbs. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virt $213.000,000.

CURRENT DIVIDEND RA*[*ES

• Regular a/c— 6% % • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c— 5% • 2 year Term Deposit — 0%

’ • z

---------- AH Acdbtnits Compotmdėd Daily ------------
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Pranciškonų vadovybės po
sėdžiai, vadovaujant provincijo
lui T. Jurgiui Gailiušiui, vyko ge
gužės 29 Brooklyno Kul
tūros Židinio patalpose. Po
sėdžiuose dalyvavo visi provin
cijolo patarėjai: T. P. Barius, T.
L. Andriekus, T. P. Baltakis, 
T. G. Baltrušaitis, T. E. Jurgu
tis ir T. B. Grauslys. Buvo svars
toma naujos parapijos priėmi
mas, Kultūros Židinio statyba ir 
kiti einamieji reikalai.

Tėv. Jonas Bružikas, jėzuitas 
misionierius, gyv. Sao Paulo 
lietuvių parapijoj, gegužės 27 
atvyko į New Yorką ir sustojo pas 
prel.J. Balkoną, Maspeth, N.Y. 
T. J. Bružikas gegužės 20 atšven
tė 75 m. amžiaus sukaktį tarp Sao 
Pauto lietuvių. JAV jubilia
tas aplankys savo artimuosius 
Putname, Waterbury, Bostone ir 
kitur, o Chicagoj rugsėjo 24 at
švęs kunigystės 50 metų jubilie
jų. New Yorke jubiliatas patva
riai dalyvavo lietuvių demon
stracijose Times Square gegužės 
28 už Romą Kalantą ir persekio
jamuosius Lietuvoj.

Lietuvių demonstracijos New 
Yorke, Times Square centre, į- 
vyko gegužės 28, sekmadienį, 
nuo 1 iki 3 vai. popiet. Pareiš
kiant solidarumą Romui Kalantai 
(ne Talantai, kaip anksčiau buvo 
skelbta amerikiečių ir kt. spau
doj) ir reikalaujant tikėjimo iš
pažinimo laisvės okupuotiem 
lietuviam, demonstracijose daly
vavo arti 300 lietuvių, nešdami 
įvairius plakatus, Lietuvos ir 
JAV vėliavas. Solidarumą pareiš
kė ir latvių bei estų atstovai su 
savo vėliavomis. Dalyvavo ir 
George Lovas, Hungarians Free
dom Fighters organizacijos gen. 
sekretorius. A. Vakseliui atida
rius demonstracijas, po jo kal
bėjo assemblymanas Fredrich 
Schmidt, prel. J. Balkūnas, latvių 
irestų atstovai. Eisenos metu bu
vo giedamos religinės giesmės ir 
patriotinės dainos. Baigta Lietu
vos himnu ir prel. J. Balkūno 
sukalbėta malda.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny birželio 4, šį sekmadienį, 
11 vai. ryto.

——■KWixiuai wsjtLiU—i .M".1 J1,. - j r 11 u ji____

Netekus brangaus TĖVELIO Lietuvoje,

JUOZĄ BLAŽAITĮ
ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia

Vanda ir Stasys KARMAZINAI

BIRŽELIO (JUNE) 18 d., 1972, SEKMAD.
visi keliai veda į

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS ir 
“ROTOS” RĖMĖJŲ KLUBO rengiamą

Metinį, Tradicinį

RADIJO PIKNIKĄ 
GRAŽIAME IR ERDVIAME

LATVIŲ PARKE “PRIEDAINĖ”

(Route 33 — apie 5 mylias į rytus nuo Route 9), 
prie Freehold, N. J. (žemėlapis kitoj pusėj)

Pikniko pradžia 2 vai. p. p. 
Programa 4 vai. p. p.

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre . . . Dalyvauja:

“Žibuolclių” Moterų Sekstetas, vad. muz. Liudui Stukui 
N. Y. Liet. Tautinių šokių Grupė, vad. J. Matulaitienės 
Estų Taut, šokių Grupė, kuriai vad. Ferdinand Rikka 
Latvių Taut, šokių Ansamblis “Dzintars”, kuriam vadovauja

Mara Priedite ir Martinš Ermanis

šokiai, grojant Gutauskų Orkestrui, nuo 6 vai. vak.

Tėvų Dienos proga, “tipiškiausiam lietuviui tėvui arba seneliui” 
bus duodama dovana.
Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas.

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! v
Įėjimo auka $2.50; studentams $1.50. Vaikams iki 12 metų

Redakcija ........................455-7281
Administracija ..............452-2923
Spaustuvė ....... 452-6916
Vienuolynas ...................455-7068
Kultūros Židinys ........827-9865

Perkūnas, New Yorko lietuvių 
vyrų choras, rengdamasis išleis
ti naują plokštelę, subūrė naujas 
jėgas. Į chorą paskutiniu metu iš
stojo: V. Gedminas, A. Razgai- 
tis, P. Sandanavičius; sugrįžo
M. Vilkas ir, pasveikęs po sun
kios operacijos, K. Balėnas.

Dariaus-Girėno žygio minė
jimas bus liepos 22, šeštadienį, 
3 vai. popiet. Programa bus pa
skelbta vėliau.

Sofija Elena Jurgėlienė, Petro 
žmona, gegužės 25 naktį buvo iš
tikta širdies priepuolio ir išvež
ta į Nassau County Medical Cen
ter. Yra paralyžuota ir dar ne
atgavo sąmonės.

>

Stasys Nutautas buvo paguldy
tas į Polyclinic ligoninę New 
Yorke. Ten jam buvo padaryta 
sunki bei pavojinga vidurių 
operacija. Dabar iš ligoninės 
grįžo į namus ir toliau gydosi 
šeimos priežiūroj. Nuoširdžiai 
šia proga dėkoja dr. Hyman, 
kuris gydė ir globojo ligoninėj.

Jaunųjų talentų vakarą rengia
N. Y. Liet. Bendruomenės apy
gardos valdyba. Vakaras bus spa
lio mėnesį. Programą atliks tik 
New Yorko ir jo apylinkėj gy
venąs jaunimas. Vakaras ren
giamas ryšium su jaunimo me
tais.

Naujųjų Metų sutikimą ren
gia L.B. New Yorko apygardos 
valdyba su visom apylinkėm. 
Toks nutarimas padarytas L.B. 
apygardos posėdyje gegužės 25.

Didžiąją dailės parodą L.B. 
apygardos valdyba nutarė rengti 
ir 1973 vasario mėn. Paroda ren
giama ryšium su Lietuvos ne
priklausomybės švente, kuri 
kitais metais bus penktadienį. 
Paroda atidaroma vasario 17, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje ir 
tęsis visą savaitę. Uždaroma 
vasario 25. Tai bus ketvirtoji di
džioji paroda, rengiama Liet. 
Bendruomenės.

Į New Yorko Lietuvių Tary
bą L.B. apygardos valdyba pa
skyrė du savo atstovus — P. Jur
kų ir V. Radzivaną.

Vaizdas iš demonstracijų Times Square gegužės 29 d. Manhattane. Nešami plakatai, vėliavos, 
karstas, apdengtas lietuviška vėliava. Dešinėj demonstruojančių tarpe matosi dr. K. Valiūnas, 
Vliko pirmininkas, vicepirm. J. Audėnas, pulk. J. Šlepetys ir k. Nuotr. V. Maželio

Kultūros Židinio reikalu
Prieš 8 metus New Yorko a- 

pylinkės lietuviai, vadovaujant 
pranciškonam, pasiryžo statyti 
Brooklyne Kultūros namus. Nie
ko nelaukiant, buvo pradėta vie
tos ieškoti, atidarytas statybos 
fondas, visada tvirtai tikint, jog 
greitu laiku iškils didingi mili
joniniai rūmai.

Per tą laiką yra daug padaryta. 
Jau turime sklypą, auga fondas, 
daryti statybos planai, naudoja
masi “mažuoju židiniu’’, tačiau 
didžioji milijoninė statyba ir po 
tiek metų dar nepajudėjo.

Komplikuotas sklypo pirki
mas, kontroversiniai statybos 
planai ir svarbiausia per lėtas 
fondo augimas buvo pagrindi
niai stabdžiai, kurie sulaikė nori
mos statybos pravedimą.
Šį pavasarį galutinai paaiškėjo, 
kad norėta, laukta ir planuota

Adv. Frank Aleksis, ryšium su 
paskutiniais įvykiais Lietuvoj, 
pasiuntė prezidentui Nixonui te
legramą į Maskvą. Telegramoj 
priminė, kad tikra ir teisinga 
taika tik tada bus galima, kai 
Lietuva bus laisva.

New Jersey gubernatorius 
William T. Cahill gegužės 19 
buvo pasikvietęs į Trentoną 
New Yorke esančius svetimų 
valstybių konsulus. Jis aprodė 
valstybės sostinę ir iškėlė vai
šes. Jų tarpe buvo ir Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis.

Dail. J. Bagdonas šį rudenį 
rengia savo kūrybos apžvalginę 
parodą. Tuo bus atžymėta jo am
žiaus 60 metų ir jo kūrybos 40 
metų sukaktys. Paroda apims tik 
jo abstraktinio laikotarpio įvai
rius periodus.

Americans To Free Captive 
Nations organizacija birželio 11, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Com
modore viešbuty, New Yorke, 
rengia simpoziumą tema “Pa
vergtų tautų manifestacija prieš 
Rusijos komunistų kolonijalinės 
imperijos vykdomą genocidą ir 
rusifikaciją”. Kalbėtojais pa
kviesti Lady Malcolm Douglas- 
Hamilton, Committee to Unite 
America pirmininkė, John M. 
Fisher, American Security 
Council pirmininkas, ir Kęstutis 
K. Miklas, UBA-Batun preziden- 
tas. kas.

Birželio 6 d. 8 v. v.
Jaunimo centre — Kultūros Židiny 
įvyks

METINIAI LAK ŠOKIAI

Veiks bufetas su gėrimais ir užkandžiais.
Bus linksma ir praleisite gerą laiką.
Įėjimas 2 d oi. asmeniui. Šokių metu bus 
loterijos traukimas. Laimėtojui teks du lėktuvo 
bilietai į Chicagą — liepos 1-4d.su LAK 
ekskursija.

Suaugusieji ir jaunimas prašomi atsilankyti 
į paskutinius šokius prieš vasaros atostogas.

milijoninė statyba finansiškai 
nėra įmanoma tuojau pradėti. 
Dar ilgai reikėtų laukti, nes 
statybos fondas didėja labai pa
mažu. Mum gi pastatų reikia 
tuojau, reikia dabar. Bet koks 
delsimas ir statybos atidėlio
jimas yra nepateisinamas ir be
prasmis. Buvo tad svarstyta, 
planuota ir surasta išeitis, kurią 
dabar visuomenei ir skelbiame.

Kultūros Židinys yra 
statomas ir statomas tuojau. 
Židinys bus toks, kokį pra - 
džioj planavome turėti. Sklypo 
centre y—.' projektuojamas di
delis pastatas, kuriame vietos už
lėks viskam. Viršutiniame aukš
te bus visiem tikslam erdvi, ne
sumažinta ir vėsinama salė, apa
čioje gi tilps įvairūs kambariai, 
kavinė ir galės būti net šešta
dieninė mokykla.

Suffolk County lietuvių tra
dicinis piknikas bus birželio 11 
d. 2 v. popiet Hungarian Liberty' 
Hali sodyboje, 2784 Ocean Ave., 
Ronkonkoma, L. I., prie L.I. 
Greitkelio, išėjimas 59 į šiaurę.

Patyrėme, kad Sparta gavo 
labai papigintomis kainomis ma
šinėlių su lietuviškais ženklais. 
Skaitytojai gali kreiptis: J.J. 
Giedraitis, 10 Barry Dr., East 
Northport, N. Y., 11731.

LB New Jersey apygardos val
dybos rūpesčiu buvo sudaryta 
aukštesniosios mokyklos ir kole
gijos amžiaus jaunimui tautinių 
šokių grupė, kuriai maloniai su
tiko vadovauti Birutė Vaičiūnai
tė. Grupė savo veiklą jau pradė
jo. Joje dalyvauja: Regina Miš
ke witz, C. Dovydauskaitė, Do
reen McDow, Lina Normantaitė, 
Audrė Pociūtė, Emilija Skruody- 
tė, Elena Sudzinskaitė, Arūnas 
Bitėnas, Kęstutis ir Skirmantas 
Bungardai, A. Kasperiūnas, Vy
tautas Kavolius ir Arvydas Lio- 
bys. Grupė repeticijom renkasi 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėj, sekmadieniais 12 vai. die
ną. Kviečiama ir daugiau jauni
mo joje dalyvauti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Antanui 

Bobeliui, Antanui Matulaičiui 
ir Algiui Šilbajoriui už jų para
mą ir įdėtą darbą ruošiant mano 
parodą. — Mindaugas Jankaus-

Darbininko redakcijai ir admi
nistracijai bus panaudotas turi
mas mūrinis namas, prijungiant 
prie jo spaustuvei patalpas. Vie
nuolynas kursis dabartinės veik
los praplėstame name.

Spaustuvei ir vienuolynui pa
naudojant turimas patalpas, 
žymiai sumažėja statybos išlai
dos. Todėl būsime pajėgūs visą 
statybą pradėti tuojau, nors ir 
ne viskas tilps po vienu stogu.

Architektas Antanas Vytuvis, 
dary'damas šiuos planus, yra 
nuolatiniame kontakte su kon- 
traktoriais. Dabar esame tikri, 
kad pastatų kaina neprašoks mū
sų pajėgumo ribų. Kai tik planai 
pažengs kiek toliau, tuoj bus pra
dedama lieti pamatai.

Galutinai išsprendus taip ilgai 
užsitęsusius statybos _ sunku
mus, nuoširdžiai prašome visus 
dosniuosius Kultūros Židinio 
rėmėjus darbo ir aukos. Ir šios 
rūšies planui įvykdyti nemažai 
dar trūksta, nors šį kartą esame 
daug drąsesni. Pilnai tikime, kad 
New Yorko ir jo apylinkių lietu
viai paliks reikiamai jautrūs pra
dėtą darbą greit ir sėkmingai už
baigti. Tolimesnė statybos ei
ga bus nuolat skelbiama.

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
Pranciškonų provincijolas

Vykstą į Tautinių Šokių šventę 
ir į Jaunimo Kongresą 

Chicagoj

dar gali užsisakyti vietas UNITED 727 lėktuve, kuris 
skris liepos 1 iš N. Y. Kennedy aerodromo į Midway 
aerodromą, esantį Chicagos miesto centre.

Vietos jau užsakytos p. J. Matulaitienės tautinių 
šokių grupei, N. Y. tautinių šokių grupei Šatrijai, N. Y. 
lietuvių Atletų klubo nariam. Laisvų vietų liko nedaug. 
Patartina bilietus užsisakyti kuo greičiausiai. Dėl in
formacijų ir bilietų kreiptis: VYTIS, International Tra
vel Service, tel. 769-3300 arba Klemas Budreckas, tel. 
849-0707.

Dalyvaukime
IVTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS BANKETE 

ir linksmai praleiskime laiką

Home Reporter and Sunset 
News gegužės 5 numeryje įsi
dėjo nuotrauką, kaip kongresma- 
nas Edward J. Derwinski, iš Illi
nois, pasirašo peticiją “Ame
ricans for Simas”. Salia sto
vi Helen Kulbe r, kuri 
jam davė tą peticiją. Nuotr. Romo 
Kisieliaus. Ji buvo padaryta tuo 
metu, kai 1971 lapkričio mėn. 
Derwinski lankėsi Jungtinėse 
Tautose, paskui Estų namuose 
turėjo susitikimą su baltiečiais.

LB New Jersey apygardos su
važiavime balandžio 16 buvo 
perrinkta ta pati apygardos val
dyba: Marija Balčiūnienė, Kazys 
Jankūnas, Simas Kontrimas, An
tanas Pocius, kun. Juozapas 
Pragulbickas, Julius Veblaitis ir 
Jonas Zubavičius.

Ypatinga proga prekybai, 
skiriant visą ar dalį laiko. Jei pi
nigai yra jūsų problema — mes 
turime išeitį. Nominalinis inves
tavimas, jei jūs būsit kvalifikuo
tas. Skambinti: Peter Lenk 
Lenk (Lenkauskas) tel. (516) 
825-5866, arba rašyti: P. O. Box 
719, Lynbrook, N. Y. 11563.

Išnuomojamas baldais apsta
tytas gražus kambarys, galima 
naudotis virtuve ir visu namu, 
sodeliu. Labiau pageidaujama 
moteris. Skambinti vakarais po 
7 v.v. 849-4484.

Parduodami gerame stovyje 
du laivai. Vienas 62-rų metų Pe- 
nijam 26 pėdų ilgio. Kitas 60-tų 
metų Ulrinon 24 pėdų ilgio. 
Skambinti vakarais (516) GR 5- 
5046.

Woodhavene prie Forest Par
ko parduodamas mūrinis vienos 
šeimos namas iš 5 kamba
rių su įrengtu rūsiu ir gara
žu. Kaina prieinama. Kreip
tis vakarais arba savaitga
liais tel. 296-2765.

Woodhavene parduodamas 2 
šeimų namas. Abu butai tušti. 
Teirautis nuo 6-9 vakarais tel. 
(212) 642-4144.

Dviejų suaugusių šeimai rei
kalingas butas Woodhavene- 
Richmond Hill rajone. Skam
binti tel. 277-1182 darbo die
nomis po 6 vai. vakarais, savait
galiais bet kada.

)

Banketas įvyks AMPHITHEATRE patalpose, liepos
2 d. Chicagoje, tik kitoj salėj, tuoj po šokių šventės į 
programos. Banketo metu bus pagerbti šokių grupių į. 
vadovai, šokiai vyks dvejose salėse ir visus linksmins 
du garsūs orkestrai. Bilieto kaina 12.50 dol. asme
niui. Bilietus užsisakant iš tolimesnių vietovių, siųsti 
Money order — Lith. Folk Dance — Banquet, adresu: 
Sofija Džiugienė, 7240 S. Mozart Street, Chicago, III. j 
60629 arba Marginiai, 2511 W. 69th Street, Chicago, 
III. 60629, pridedant voką su savo adresu ir pašto 
ženklu.
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Norint gauti daugiau informacijos bilietų ar Banketo 
reikalu, skambinti kom. pirm. S. Džiugienei, tel. (312) 
925-3682 nuo 5 vai. vakaro darbo dienomis ir šeš
tadieniais bei sakmadieniais.

4d.su



