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DARBININKAS
LIETUVOS BAŽNYČIĄ

LIETUVOJE SUSIDEGINO 
IR ANTRAS

NYT radijas birželio 13 d. 12 tarp gegužės 20-25, vadinas, 
vai. žiniose paskelbė, kad Lie- savaitė po Romo Kalantos mir- 
tuvoje mažame mies- ties.
telyje susideginęs ir antras Papildomai dėl Kauno įvykių
lietuvis.

Pakartojo, kad ryšium su 
Kauno riaušėm suimtų esą pora 
šimtų. Konkretesnių aplinkybių 
apie naują auką, nei laiką, nei 
vietą — nepranešė. Mūsų ži
niom (o jų patikrinti šiuo tarpu 
neįmanoma), tai buvo Varėnoje

teigiama, kad gegužės 18 ant 
pašto rūmų buvo iškelta Lie
tuvos vėliava. Ją nuimti mėginda
mas, milicininkas nukritęs ir 
užsimušęs.

Naujienų žiniom, R. Ka
lentos kūnas iš kapų pašalin
tas, nes ant jo kapo atsirasdavo

Telefonu iš Philadelphijos 
pranešė, kad Amerikos vyskupų 

nolas Krol ir konferencijos tarp
tautinių reikalų komisijos pirmi
ninkas vyskupas Dougherty bir
želio 9 paskelbė bendrą pareiš
kimą, kuriame

MUSKIE ATMETĖ McGOVERN 
PROJEKTĄ TRAUKTIS IR REMTI

JO KANDIDATŪRĄ
Po pirminių rinkimų laimėji

mo Kalifornijoj sen. McGovern 
jau turėjo ženklų, kad jo ikšiol 
skelbta programa laimėjimo gali 
neatnešti, nojęs jis dabar turėjo 
daugiausiai delegatų ir gali būti 
konferencijos nominuotas. Kita 
bloga žinia atėjo iš Houston, 
Texas, kur neseniai posėdžiavo 
rinkimais susirūpinę demokratai 
gubernatoriai. Sudėję savo ži
nias krūvon, jie rado, kad Mc 
Govern kandidatūra negali su
vienyti suskilusios demokratų 
partijos, todėl ir laimėjimas abe
jotinas.

Tai paskatino McGovern 
bandyti pradėti vienijimo darbą, 
bet misija nepasisekė — sen. 
Muskie nesutiko atsiimti kandi
datūros, pervesti jam savo lai

BIEDNIOKAI TURČIŲ NESUGRAUDINO
Jungt. Tautų nariai kas ketve- 

ri metai renkasi ilgai trunkan- 
čion prekybos ir ūkiškai atsili
kusių kraštų rėmimo konferenci
jom Ką tik baigėsi trečioji iš ei
lės tokia konferencija, praleidusi 
Gilėje penkias savaites derybose 
ir diskusijose. Ir šį kartą vadi
namasis neturtingųjų blokas, ku
riame dabar susispietė 97 Azi
jos, Afrikos ir P. Amerikos kraš
tai, nedaug ką tegalėjo iš turtin
gųjų išsiderėti.

Jie atvyko su dideliais reika
lavimų sąrašais, su stiproka ne
mandagios kritikos doze, ir kal
bėjo taip, lyg J. Tautos būtų 
pasaulinė vyriausybė, galinti vi
siem nariam įsakymus davinėti. 
Jie reikalavo, tarp kitko, didelių

Piratų draugai
Po skerdynių Izraelio aerodro

me, kur arabų pasamdyti trys ja
ponai (kažkokios teroristų sektos 
pamišėliai), nužudė iš lėktuvo 
lipančius ir aerodrome buvusius 
25 asmenis ir 72 sužeidė, tarpt, 
lėktuvų pilotų organizacija 
įteikė visoms tarptau
tiniame oro susisiekime 
dalyvaujančioms bendro
vėms ultimatumą sustiprinti 
keleivių ir bagažo kontrolę ir 
sustabdyti skridimus į tuos kraš
tus, kurie globoja oro piratus.

Globoja gi juos savo apsilei
dimu tie kraštai, kurie per pirš
tus žiūri į keleivių bagažo kont
rolę. Tragedijos tikrai nebūtų 
buvę Izraelio aerodrome, jeigu 
Prancūzijos lėktuvo keleivių la
gaminai būtų buvę patikrinti 
Paryžiuje ir Romoje. Žmogžu
džiam priklausą ginklų pilni du 
dideli lagaminai niekur nebuvo 
tikrinami. Lėktuvui nusileidus, 
lagaminus pasiėmę piktadariai 
savo ginklus tuojau atkreipė į 
nekaltus žmones. Tai buvo prieš 
Izraelį nukreiptas arabų teroris
tų keršto veiksmas, kurį Prancū
zija parėmė savo nerūpestingu
mu. Japonijos vyriausybė, susi
jaudinusi dėl savo piliečių bar
bariško veiksmo, paskyrė pus
antro milijono dol. nuo pikta
darių nukentėjusioms šeimoms 
paremti.

išdėsto naujausius tikėjimo 
Lietuvoje persekiojimo faktus, 
suminint 17,000 skundą ir ge
gužės 18-19 dienos jaunimo
protestus Kaune;

tų faktų akivaizdoje pasmer-

tuvoje ir kitur;

mėtus kandidatus ir jį pradėti 
aktyviai remti. Nebeliko kalbos 
apie Humphrey pasitraukimą 
McGovern naudai. Taip jau tik
riausiai ir liks iki konvencijos 
du kandidatai: McGovern ir 
Humphrey. McGovern gali būti 
nominuotas, nes konvencijos 
delegatų sudėtis mišri: daug 
jaunimo, moterų ir negrų, tik 
koks trečdalis teatstovauja seną
jį delegatų tipą.

Bet n^g^rinaviinas nėra lygus 
laimėjimui., McGovern didžioji 
bėda yra jo programa, ypač 
du jos punktai. Ją labai kriti
kavo sen. Humphrey, ji buvo 
kritikuota spaudoje kaip nereali 
ir neatsakinga. Tai yra welfare, 
mokesčių reforma ir krašto 
apsaugos biudžetas.

prekybos lengvatų, lygaus balso 
monetarinę reformą planuojant, 
turimų skolų dovanojimo aroa 
bent didelio sumažinimo, aprū
pinimo technologija, kuriai val
dyti jie dar ilgai neturės savo 
personalo.

Nė kapitalistiniai, nė socia
listiniai pramoniniai kraštai di
desnio dėmesio į tas kalbas ne
kreipė, nors konferenciją pra
dedant juos ragino pasidaryti 
dosnesniais ir Paulius VI, ir Pa
saulio Banko valdytojas, ir JT 
gen. sekretorius Waldheimas.

Praktiški vokiečiai greit pa
stebėjo, kad dabartinis bū
das tiems klausimams rim
tai svarstyti nieko gero negali 
duoti. Didelė konferencija pa
skęsta jokio kelrodžio neturin
čiose diskusijose be jokio klausi
mų svarstymo paruošimo. Taip 
dirbant pasidaro tikrai ideali 
maišatis, nes kalbama kartu apie 
viską, bet apie nieką konkre
čiai. Rezoliucijos redaguojamos 
kaip kam patogiau, gi konferen
cijai artėjant į galą niekas jų nė 
taisyti nebenori, nes jos vistiek 
praktiškos reikšmės neturi, ka
dangi kalba tik bendrybėmis.

mėnesių sabotažo senato pa
tvirtintas Attorney General. 
Sabotažui vadovavo sen. 
Kennedy, bet senato juri
dinė komisija rado, kad savo 
priekaištų dėl kandidato ne
tinkamumo Kennedy ir Co. 
negalėjo įrodyti.

ragina Amerikos katalikų 
bažnyčias birželio 18 dieną var
dan broliškos vienybės jungtis 
maldoje su Lietuvos katalikais ir 
lietuviškąja bendruomene JAV;

kreipia tarptautinių 
organizacijų dėmesį, kad imtųsi 
priemonių prieš žmogaus teisių 
paneigimą Lietuvoje ir bet kur 
kitur.

Rinkimus laimėjęs, jis žada da
bartinę welfare sistemą pakeis
ti 1000 dol. metine dovana kiek
vienam šeimos nariui kiekvienai 
paramos reikalingai šeimai. Pa
bandžius paskaičiuoti sužinota, 
kad tokiai programai finansuoti 
reikės metams apie 72 bil. dol. 
Iš kur juos paimti? McGovern 
tikro atsakymo neturi — yra tik 
teoretiški svaičiojimai, kurių dar 
nesutiko pasirašyti joks spe
cialistas.

Antras daug ką jaudinantis 
McGovern siūlymas yra krašto 
apsaugos biudžeto sumažinimas 
20 bil. dol. iš karto. Ir tos sutau
pęs jau eitų naujai welfare pro
gramai finansuoti.

Yra gandų, kad jau nusigando ir 
McGovern, ketina su tais pasiū
lymais trauktis atgal. Bet ir vėl: 
kai iškilai sakalu ir nutūpei višta, 
tai kas gi begali tave rimtu kan
didatu laikyti. Juo labiau, kad jau 
dabar Gallup naujausi ap
klausinėjimai rodo prez. Nixono 
’rrTnėj^rią abiem atvej'us — d~- 
mokrati/Jcandidatu esant McGo
vern ar Humphrey.

MASKVA SUSIRUPINUSI DĖL LIETUVOS 
JAUNIMO DEMONSTRACIJŲ

NYT korespondentas iš Mas
kvos birželio 8 perdavė žinią 
iš Sovetskaja Litva, kad Kaune 
birželio 2 kompartijos aktyvistų 
posėdy buvo svarstomos Kauno

Pasaulis trumpai
— V. Vokietija užmezgė diplo

matinius santykius su visomis 
arabiškomis valstybėlėmis ir jų 
grupėmis, kurios anglams ap
leidžiant Persijos įlanką tapo 
nepriklausomomis valstybė
mis ir pasiprašiusios buvo pri
imtos į J. Tautas. Jos visos yra 
Arabijos pusiasaly ant Persijos 
įlankos kranto. Vakariečiai čia 
skuba įkurdinti diplomatines at
stovybes, kad galėtų stebėti ir 
girdėti ten jau belendančios 
Maskvos žingsnius.

— Sekminių proga mažiausiai 
700,000 V. Berlyno vokiečių bu
vo nukeliavę už Berlyną į dvi 
dalis skiriančios sienos giminių 
ir pažįstamų lankyti. Velykų pro
ga duotais leidimais ten kėliau-

no V. Berlyno gyventojų. Kai 
tarp abiejų Vokietijų prasidės 
nuolatinis susisiekimas oro, van
dens ir žemės keliais, kartu pra
dės savo darbą ir tos psicholo
ginės mielės, kurios tinkamoms 
sąlygoms atsiradus panaikins da
bartines vokiečius skiriančias 
sienas.

VOKIEČIAI TĘS 
DERYBAS

Abi Vokietijos susitarė ilgai 
nelaukdamos pradėti pasitari
mus tais klausimais, kurių su
tvarkymas turėtų privesti prie 
normalaus santykiavimo kaip ly
gus su lygiu. Kelią naujai derybų 
serijai atidarė Keturių didžiųjų 
sutarties pasirašymas dėl naujo 
V. Berlyno statuso.

JAV LB delegacija pas Amerikos vyskupų konferencijos pirmininką Philadelphijos arkivysku
pą kardinolą John Krol. Iš k. vicepirm. Algimantas Gečys, pirm. Vytautas Volertas, kardino
las John Krol, prel. Jonas Balkūnas, vicepirm. dr. Antanas Novasaitis ir Lietuvos vyčių pir
mininkas dr. Jokūbas Stukas. Nuotr. K. Cikoto

EUROPOS AKYS NUKRYPO / LIETUVĄ
Spaudos komentarai apie Kalantą ir įvykius Kaune

Redakciją pasiekia vis naujos 
iškarpos iš laikraščių apie Romą 
Kalantą ir jaunimo sąjūdį Kaune. 
Laikraščiai nesitenkina žiniom 
— skelbia ir savo komentarus.

ŠVEICARIJOJE: Lietuvos di
dvyriškumas ypatingas

Basler Nachrichten (gautas 
J.E. dėka) birželio 3 dviejų 
skilčių rašinys “Der Aufstand in 
Litauen”. Autorius yra George 
Popoff, gyvenąs Romoje. Jis ver-

Esą nors sukilimas Kaune nu
gintas “brutaliausiu būdu”,

jaunimo demonstracijos po Ro
mo Kalantos susideginimo. 
Atstovai buvo atvykę iš Maskvos. 
Kompartijos pirmasis sekr. A. 
Sniečkus, 69 metų, kalbėjęs apie

— Vietnamo frontuose žymes
nių atmainų per pasibaigusią sa
vaitę neįvyko. Pietiečiai bando 
šiaurėje atstumti įsibrovėlius 
nuo Quangtri provincijos centro 
ir tuo tikslu mėto savo karius 
priešo užnugary. Prie Anloc 
komunistams dar nepasisekė 
prasimušti Saigono link, antras 
stiprus mėginimas paimti centro 
plokštumoje Kontum miestą 
buvo atmuštas, komunistai ne
teko daug tankų. Amerikiečiai 
tebenaikina šiaurėje karinius tai
kinius.

— Washingtonui prašant, J. 
Tautų gen. sekretorius rengiasi 
sukviesti posėdžio Saugumo 
Tarybą kovos būdų su oro pira
tais aptarti.

— Indijos premjerė Gandhi ir 
Pakistano prez. Bhutto pradeda 
taikos derybas birželio 28. Posė
džiai vyks Indijoje, jų paruo
šimas buvo aptariamas Pakis
tane. Tik kiek keistai skamba 
pranešimas, kad tie posėdžiai 
truksią tik tris dienas. Prileisti- 
na, kad viskas iš anksto sutar
ta kituose neskelbtuose susi
tikimuose.

KYŠININKAI
R. Burkhardt, buv. New Jer

sey valstijos demokratų partijos 
pirm, ir gub. Hughes adminis
tracijos aukštas pareigūnas, teis-

Sius, bet ir vartojęs įvairius prie
vartavimo būdus jiems išgauti. 
Grobis siekia apie 50,000 dol. 

tačiau “jis yra rimtas įspėjimas 
pasauliui ir iš naujo primena tau
tas, Sovietų pavergtas karine jė- 

ją tragediją, nepai - 
sant, ar apie tai tylima ar ne. Lie
tuvių protestui priskirtinas ypa
tingas didvyriškumas, nes tai 
mažesnė ir labiau bejėgė tauta 
kaip vokiečiai, vengrai, čekai ar 
lenkai. Sukilimas, kuris siekia 
atgauti Lietuvai nepriklauso
mybę, reiškia trejopą protestą 

diktatūrą, prieš prievarta bruka
mą rusifikaciją, prieš “krikščio

“organizacinį ir politinį jaunimo 
auklėjimą”.

Pagal NYT korespondentą va
kariečiai diplomatai aiškina, kad 
Maskvos viršūnės “labai susirū
pinę neramumais Lietuvoje, kur 
Romos katalikų nepasitenkini
mas yra didelis . . .”

EI Tiempo, ispanų kalba New 
Yorko dienraštis, birželio 4 pa
skelbė ilgą Lazaro Giriebra ra
šinį “Libertad para Lituania” — 
apie Kalantos auką ir iš viso apie 

mas linkėjimu laisvės Lietuvai ir 
laisvės Kubai.

Kita naftos drama Vid. Rytuose
Negavusi iš Irako naftos pra

monę tvarkančios Iraq Petro
leum Co. dar pernai naujai su
tartos sumos padidinimo tiek, 
kad Irakas gautų bent pusę pel
no, Irako vyriausybė nutraukė 
koncesijos sutartį ir nusavino b- 
vės turtą. Toji bendrovė tvarkė 
Irako pramonę 50 metų ir jos 
rinkai paruošiamas produktas su
darė 10 proc. visos pasauly par
duodamos Vid. Rytų kilmės naf
tos.

Tuo pat metu Sirija paskelbė 
perimanti visus tos bendrovės 
aktyvus, esančius jos teritorijoje. 
Tai yra naftotiekis, jungiąs Irako 
naftos šaltinius su uostu Libane.

Tuo reikalu vykusiose derybo
se Irakas veikė ultimatumais — 
arba reikalavimo patenkinimas, 
arba nusavinimas. Iraq Petro
leum yra britų, prancūzų, olan
dų ir Amerikos naftos bendro- 

prancūzų dalis priklauso jų vy
riausybėms.

nių tikėjimo ir religinės laisvės 
prievartavimą”.

Toliau — ilgas pranešimas

PRANCŪZIJOJE: Tautinis pat
riotizmas kyla

France -Soir (gautas V. R. Ch. 
dėka) gegužės 22: “Emautes 
sanglantes de Lithuanie: le 
Kremlin redoute de nouvelles 
explosions nationalistes”. Au
torius — Benoit Rayski.

“Atrodo, kad Lietuvos įvykiai 
gimdo pavojų. kurie- svarbos m - 
gali minimalizuoti sovietiniai 
valdovai: tautinio patriotizmo 
staigaus kilimo U.R.S.S. Jeigu 
Lietuva yra ypatingas atvejis 
(nes ligi 1940 ji buvo nepriklau
soma su 3 milijonais gyvento
jų, kurie yra karšti katalikai), 
tai ir kitos respublikos yra pa
liestos tos pačios ‘piktybės’. 
Ukrainoje prieš metus suimta 
intelektualinių darbuotojų, 
kurie buvo apkaltinti ‘buržuazi
niu nacionalizmu’ . . .Ir kituose 
Baltijos kraštuose (Latvijoje, Es
tijoj) 1940 metų aneksija pasi
rodė sutinkama labiau kaip ‘rusų 
imperializmo’ tęsinys, o ne tiek 
kaip komunizmo pergalė”.
VOKIETIJOJE: Kalanta buvo 
pasirašęs tarp 17,000

Neue Bildpost, groesste 
konfessionelle Wochenzeitung 
(gautas S.Y. dėka), birželio 4 Ru
dolf Stroebinger sudramatinta

(nukelta į 4 psl.)

Vos tik koncesiją nutraukus, 
Irako užs. reik. min. išskrido 
Maskvon, kur po kelių valandų 
buvo pasirašyta prekybos ir eko
nominė sutartis. Iš komunikato 

aišku, kad Maskvos dalyvavi
mas numatytas Irako naftos eks
ploatavime, valyme ir pardavi
me. Ta proga Maskva viešai pa
gyrė Bagdadą už savo suverenu
mo sustiprinimą. Nėra abejonės, 
kad apie nusavinimą buvo iš 
anksto su Maskva susitarta.

Naftos pramonę pas save turį 
arabų kraštai pažadėjo Irakui 
finansinę pagalbą, dėl kurios da
bar vyksta pasitarimai. Prancū
zijai pažadėtos lengvatos vedant 
derybas dėl atlyginimo už nu
savintą turtą, nes ji laikoma ara
bų draugu ginčuose su Izraeliu. 
Dėl nacionalizacijos Paryžius 
net neprotestavo. Matyt, kad 
kompensaciją už nusavintą jo 
dalį Paryžius nori gauti nafta, 
o gal net bando įsipiršti dali
ninku kuriam nors veiksmui 
atlikti.
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TREČDALIS ANGLŲ KALBA 
ENCIKLOPEDIJOS JAU IŠLEISTA
Enciklopedijos redaktorius Simas 
Sužiedėlis apie enciklopedijos 
ruošimo darbus

daktorius dar turi patikrinti, ir 
tik tada jis nueina į spaustuvę. 
Ir vis dėlto net pro tokią “cen
zūrą” pralenda kai kada klaidos, 
už kurias redaktorius gauna py
los iš rašinių autorių.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. A p tarnaujam 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.).

Tarp šiais metais pasirodžiu
sių knygų pirma vieta tenka En
cyclopedia Lituanica antram 
tomui, kuris prasideda nuo "Da
barties”, pirmojo pasaulinio karo 
vokiečių okupacinės valdžios 
leisto laikraščio^ ir baigiasi Ju
zumais, Tadu ir Vincentu, 
dviem 19 amžiaus kunigais, ra
šytojais.

šis tomas kaip ir pirmasis yra 
redaguotas Simo Sužiedėlio.

grafijom, vietovardžių aprašy
mam galima buvo panaudoti L.
Enciklopedijoje paskelbtą me

džiagą. Kalbos reikalui uoliai tal
kino P. Skardžius, P. Jonikas, 
A. Klimas. Nemaža prirašė rašy
tojų bei menininkų biografijų

Ar skiriasi kuo nuo pirmojo?
Dydžiu — nedaug: pirmas bu

vo 608 p., antras 576. Technika— 
redaktorius skundžiasi negalėjęs 
to ar kito patikrinti, nes spaustu
vė plėšte plėšė 
medžiagą 
skaitanč

materialinės kultūros — J. Gim
butas, P. Rėklaitis, etnologijos — 
A. Mažiulis, valstybiniais bei tei
siniais klausimais — V. Rastenis, 
genocidas, deportacijos — V. 
Vaitiekūnas. Visų čia nesuminė
si.

Simas Sužiedėlis

Kiek laiko trunka tomo pa- . 
ruošiamas ir kada pasirodys kiti 
tomai?

— Pirmas tomas išėjo 1970 
m. vasario mėn., antras 1972 ge- . 
gūžės mėn. Kaip matot, vienas

Leidėjo noras, kad trečias tomas 
būtų paruoštas per metus. Jį 
redaguoja dabar V. Rastenis ir S. 
Sužiedėlis. Ketvirtas tomas reda
guojamas J. Jakšto; ketvirtas 
apims raides N—O—P—R. Treč
dalis medžiagos jau paruošta. 
Penktą tomą redaguoja A. Ku
čas. Jau beveik pusė tomo pa
ruošta. Tame tome bus raidės S- 
Š-T. Šeštame — kas liko su vi
sais papildymais.

iš rankų 
į galą. Tačiau 
i a m susidarė

tome geriau pasisekę. Redakci
jos atžvilgiu — nuosekliau at
sijota ųiedžiaga; atsisakyta nuo 
smulkių dalykų, kurie gali rody
tis svarbūs lietuviui, bet nelie
tuviui nieko nesako ar net nu
stelbia, sumenkina šalia esan
čius svarbesnius. Šio tomo svo
ris ne tiek biografijos ir vieto
vės, kiek Lietuvos valstybinio 
bei tautinio gyvenimo įvykių ar 
buities aprašymas.

Turint galvoje, kad Liet. 
Enciklopediją leidžiant ilgai
niui vis sunkėjo su bendradar
biais, kaip tuo atžvilgiu ėjosi 
su Encyclopedia Lituanica — 
darbas su antru tomu buvo leng
vesnis ar sunkesnis?

— Antras tomas buvo sunkiau 
redaguojamas, nes jame patys 
objektai stambesni. Teko su au
toriais susirašinėti dėl rašinių 
pataisų. Pirmą tomą rengiant

tekos sudarinėjimas, bet medžia
gą jam paruošti buvo lengviau.

Kokia iš viso redagavimo pro
cedūra? Per kiek rankų rašiniai

SPARJA — Kalamos maiinėlėa fr. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute* 
rial, jv. biznio mašinos — pikiavusiai. 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. 8AVELSKIS — 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. 8H ALI N8-8ALIN8K A8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc 
(prie Forest P’way St*.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW p. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnaa. Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, 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.

VĄITKU8 FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434

Kaip su prenumeratoriais, su 
platinimu, su kaina?

— Leidėjas paskelbė, kad 
vieno tomo kaina 15 dol. Vadi-

turi pereiti, iki jie ateina į spaus
tuvę?

— Redaktoriui tenka susidary
ti būsimų objektų kartoteką, 
paskui atrinkti, kurie yra pir
mos svarbos, kurie antraeiliai 
ir pagal tai organizuoti rašinių 
dydi. Autoriaus rankraštis atei-

da vertėjui. Iš vertėjo vėl grįžta 
pas redaktorių, kad patikrintų,

nuo prasmės, nuo reikiamo ter
mino. Tada jau eina pas stilistą 
prof. Sealey. Grąžintą rašinį re-

90 dol. Amerikiečiai stebis, kad 
taip pigu. Jų manymu, tokia kny
ga turėtų kaštuoti bent 25 dol. 
Ypačiai, kad platintojai reika
lauja sau 40 proc.

išsiversti su esama kaina, jei 
prenumeratorių būtų 3,000. Šiuo 
tarpu pirmo tomo skaičius ne-

Didesnis prenumeratorių 
skaičius, žinoma, palengvintų ir

sirodymą.

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 palarnavLnas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; delta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,, Woodhaven (N.Y.11421; VI 7-4^77

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter- Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami po lai d o tu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie4 
narna kaina.

SIDABRINIO' VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daba 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. 800 Jamaica Ave. Brooklyn. N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

Paklaustas, kokius objektus 
laikytų šiame tome svarbiau
siais, redaktorius aiškino:
. — Stipriai atstovaujama tau
tos ar liaudies kūrybą, dvasinė 
bei materialinė: liaudies menas, 
šokiai, dainos, giesmės, tauto
saka, šeima, papročiai, švie
timas, taip pat miškai, sodai, 
žvejyba, dvarai. Kita nemaža po
zicija yra istoriniai - įvykiai bei

Bendruomenės veikėjai tarp savęs kalbasi

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

Pietryčių apygardos nutari
mas: Suvažiavime 1972 kovo 12 
Baltimorėje nutarta: "Amerikos

SPAUDA prie tikrovės, ir apsaugoję visą

esant srovinei ir LB informaci
jai nevisada patenkant į jos pus
lapius, o “Pasaulio Lietuviui” 

asmenys —‘ Gediminas, Jogaila, negalint patenkinti Amerikos 
senesnieji sukilimai. Stipriai iš
ryškinta ir netolima praeitis: de
portacijos, prievartiniai darbai,

Kas buvo uoliausi, gausiausi 
talkininkai?

— Palyginti su pirmu tomu, 
buvo gyvesnė talka. Stambieji

JAV CV žinioje nors dvisavai
tinį laikraštį”.

Pasaulio Lietuvis apie aną 
nutarimą: Nutarimą pakartojęs. - 
po ilgesnio išvedžiojimo apie 
dvejopas linkmes organizuotam 
gyvenimui, apie vienų norą vi
suomenę organizuoti apie parti
jas, kitų norą organizuoti Bend
ruomenėje, Pasaulio Lietuvis

Daiva ir Romas Keziai su savo penkiais vaikais demonstracijo
se gegužės 28 Times Square New Yorke. Nnotr. v. Maželio

gegužės nr. St. B. rašiny sako:
"Spauda didele dalimi prisi

deda prie to, kad Bendruome
nė negali tapti tuo, kuo ji turėtų 
ir privalėtų mūsų gyvenime bū
ti. Iš kitos pusės, mūsų laikraš
čiai yra tokie, kokie jų skaity
tojai. Partinio laikraščio parei
kalavimas didesnis, tai ir pasiū
la didesnė. Tačiau klystume 
taip pat manydami, kad B-nės 
sunkumų didžiausia priežastis 
yra tik mūsų laikraščiai. Principi
nėj opozicijoj — tik vienas ki
tas iš jų. Bet jų ir įtaka labai jau 
nedidelė. Daugumas laikraščių 
ne tik B-nei palankūs, bet ir už
siangažavę. Jų atsisakydama, 
B-nė kirstų šaką, ant kurios ji 
sėdi. Dėl galėjimo — JAV LB

klaidinimo.
O kai dėl Pasaulio Lietuvio, 

kuris aname nutarime taip pat 
minimas, tai —— mūsų suprati
mu — savo informacijom^apie 
bendruomeninį gyventYraj. jis 
labiausiai pasitarnauja ^lietu
viam už Amerikos ribų, kur ne
pasiekia kita Amerikoje leidžia
ma spauda. Tai viso bendruo
meninio gyvenimo “suvestinė”, 
naudinga ir Amerikoje tam, kuris

spaudos.

jei tik turi sąlygas: šiam darbui

ketą nešti didelę naštą”.

Jei šie PLB pirmininko ir Pa
saulio Lietuvio redaktoriaus 
žodžiai būtų buvę tarti aname 
Baltimorės suvažiavime, jie 
gal būtų grąžinę Pietryčių su
važiavimo nutarimų planuotojus

Veikli lietuvaitė
Jūratė Jasaitytė yra II PLJK-so 

vidurio vakarų apygardos atstovė 
ir jaunimo kongreso leidinio re
daktorė. Yra baigusi Marijos HS, 
Chicagos aukšt. lituanistinę 
mokyklą ir Pedagoginį lituanis- 

— tikos institutą. Dabar studijuoja 
industrinę psichologiją De Paul 
universitete. Gyvai reiškiasi

kė, JAV LB tarybos narė, Draugo 
dienraštyje redaguoja “Aka
demines Prošvaistes”; priklauso

VOCES 
mus

MOV

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 pakietus 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 Menaban St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA CįĖLlŲ PARDUOTUVE

Alice’s 'Florist Shop
107-04 Jamaica A.ve. Richmond Hill, N. Y.

----------- Gėlės įvairiom progom -----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką paiamąvimą.

F asolino
Memorials CO

JUOZAS T

Lietuviško stiliaus paminkle’ 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 

Connecticut

Vlikas
Waldheimui 
ir Rogers

Vlikas. kaip pranešė Elta, ge
gužės 24 pasiuntė raštą J. Tau
tų gen. sekretoriui Waldheimui 
su nuorašais dokumentų iš Lie
tuvos: 1971 gruodžio — 1972 
sausio mėn. Lietuvos tikinčiųjų 
memorandumo Brežnevui ir 
1972 vasario mėn. 17,000 kata
likų rašto J. Tautų gen. sekreto
riui. Priedas - 
to rašto parašų.

Vlikas teiravosi, kokių žygių 
tuo reikalu galima laukti iš Jung
tinių Tautų, kurios įsipareigoju
sios svarstyti žmogaus teisių pa
žeidimo klausimus.

nimo sekcijai ir Chicagos tauti
nių šokių grupei “Grandis”. 
Eilę metų buvo žurnalo “Atei
tis” redakcinio kolektyvo 
narė. Tris metus buvo mo
kytoja Kristijono Donelaičio Ii- • 
tuanistinėj mokykloj, o dabar 
yra pagelbinė mokytoja.

Sėkmės ir ištvermės veikliai 
Jūratei lietuviškoj veikloj.

Inf.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

du puslapiai

Valstybės sekretoriui W. P. 
Rogers gegužės 31 Vlikas pa
siuntė tų pačių dokumentų nuo
rašus ir prašė pavesti JAV de
legacijai J. Tautose, kad ji ati
tinkamose komisijose įtrauktų į 
darbų tvarką žmogaus teisių lau
žymą, kuriuo 
vos katalikai 
mentuose.

skundžiasi Lietu- 
pridėtuose doku-

Jūratė Jasaitytė

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

ORUP4MS 
JAUNIMUI 
9EIMOMS

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

Romas Kezys, Pręs.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas 
Kelionės į visus pasaulio kontinentus

• Lietuvių grupines kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI 
VIENBUČIAI

. LAIVAI (Cruise*)
AUTOBUSAIS jdomių vietų
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Birželio 15 ypatinga
Birželio 15 dieną yra dve

jopos sukaktys: Lietuvos okupa
vimo (1940) ir didžiųjų depor
tacijų (1941).

Šiemetines sukaktis ypatin
gai sudramatino Romo Kalan
tos susideginimas ir Kauno jau
nimo demonstracijos, kurios Va
karų spaudoje įvertintos kaip 
sukilimas, gretintinas šalia rytų 
Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos sukilimų; vertin
tinas savo herojizmu net aukš
čiau, nes tai mažesnės tautos žy
gis.

Kauno įvykiai demonstravo 
lietuvių protestą prieš tikėjimo 
ir kitų žmogaus teisių paneigi
mą; demonstravo šauksmą — 
laisvės Lietuvai, žmogaus teisių 
lietuviui.

-Jei Lietuvos jaunimo šauks
mui Vakaruose garsiakalbiu tu
ri tapti laisvėje esantieji lietu
viai, tai kiek čia parodyta jautru
mo ir atgarsio?

Visi lietuviai ir visa širdimi 
pergyvena Lietuvos įvykius. 
Veiksmam daugiausia organi
zuotos iniciatyvos parodė L. 
Bendruomenės centro valdyba. 
Kaip iš jos informacijos ma
tyti, jos paskelbta birželio 15 
pasninko ir gedulo diena susi
laukė aktyvios paramos lietu
vių klebonų, kurie organizuoja 
tai dienai specialias pamaldas, 
procesijas. Asso. Press davė iš
leisto atsišaukimo santrauką ir- 
paskleidė tarp laikraščių: Phila- 
delphijoj viena radijo stotis per
davė pasikalbėjimą su Bendruo
menės vicepirmininku A. Nova- 
sičiu. Iš eilės Kongreso narių, 
kuriem buvo pranešta apie įvy
kius, gauti pritarimai ir paramos 
pažadai. O mažumos vadas sen. 
H. Scott laiškais prezidentui ir 

dr. Kissingeriui užklausė: ar 
Maskvoje Lietuvos klausimas 
buvo keltas ir kiek lietuviai gali 
turėti vilties ateičiai?

Šis paklausimas ypačiai pras
mingas turint prieš akis valsty
bės departamento atsakymą į

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko raštą dėl religijos 
persekiojimų Lietuvoje. Atsaky
ta, kad Amerikos vyriausybė iš 
tradicijos smerkianti mažumų 
persekiojimą, tačiau nieko ne
pasakyta, ar JAV vyriausybė yra 
ką tuo reikalu dariusi.

Kitas autoritetas Amerikos ir* 
pasaulio opinijai yra katalikų 
Bažnyčios hierarchija. LB at
stovai (prel. J. Balkonas, V. 
Volertas, J. Stukas, A. Novasitis, 
St. A. Gečys) gegužės 31 audi
encijoje pas kardinolą Krol, kaip 
Amerikos vyskupų konferencijos 
pirmininką, memorandumu iš
dėstė padėtį Lietuvoje ir prašė:
1. Viešu pareiškimu pasmerkti 
sovietų vykdomą Lietuvoje kata
likų persekiojimą; 2. Birželio 18 
dieną paskelbti Amerikos tikin
čiųjų maldos diena už Lietuvos 
Bažnyčią ir persekiojamus kata
likus; 3. Vatikano kurijai pa
reikšti sugestiją, kad būtų iš
leistas pareiškimas už Lietuvos 
katalikų teises.

Tuo pačiu reikalu birželio 6 
buvo aplankytas ir vysk. J. Dou
gherty, vyskupų konferencijos 
tarpt, skyriaus pirmininkas.

Pats kardinolas visada yra ro
dęs moralinės paramos paverg
tiesiem. Kolektyvinio hierarchi
jos pasisakymo, kokio būta dėl 
Vietnamo, dėl žydų teisių So
vietuose, Lietuvos katalikai 
nesulaukė, o-ir didelė bažny-' 
tinės spaudos dalis Lietuvos 
katalikų šauksmą tęs ūmi nėjo 
puse lūpų.

Lietuvos katalikai, kalbėdami 
“Tikiu į Dievą . . .” žodžius, tu
ri teisę tikėti, kad to “visuoti
numo”, “katalikiškumo”, taigi ir 
solidarumo su jais bus parody
ta iš visos Bažnyčios.

Lietuvos katalikai daugiausia 
solidarumo turi teisę laukti iš 
laisvėje esančių lietuvių, nes 
“mūsų širdys neišlaikys, jei ir 
jūs nutilsite” (M. Viltis, Nepa
rašyti laiškai).

luomas Kalanta susidegino ge
gužės 14. Demonstracijos Kau
ne vyko gegužės 18, 19; netgi 
20 ir 21. Vakarų spauda apie 
įvykius prašneko gegužės 22. So
vietai apie juos prašneko per 
Kaunui skirtą televiziją gegu
žės 19, “Tiesa” parašė gegužės 
21. Maskvos radijas pra
šneko pirmu kartu gegužės 25.

Tai rodo, kaip įvykius norė
ta nutylėti. Bet kai jie prasiver
žė į Vakarus, tada ir Sovietai 
ėmė aiškinti.

Kaip Vakaruose pra
šnekta, informaciją pratęsiame 
dar keletu faktų iš Eltos prane
šimų, teminėdami daugiau ant
raštes.

The Economist, Londonas: 
“Blogos dienos Kaune”. Riaušės 
buvusios “aiškiai ryškus debesis 
ramiame pono Brežnevo hori
zonte. Jos liudija: ne rusai sovie
tų piliečiai vis smarkiau protes
tuoja . . . Net švelniausias ne
pasitenkinimo pareiškimas So
vietų Sąjungoje baudžiamas, to
dėl tikro smurto apraiška gali 
būti laikoma aiškiu nusivylimo 
išryškinimu. Lietuvių riaušės tai 
tik viršūnė nacionalinio ledyno, 
apie kurio apimtį niekas dar ne
žino”.

“Kinijos europinis garsiakal
bis — Albanijos spauda pasi
skubino paskelbti apie riaušes 
Lietuvoje kaip kovą prieš Ru
sijos šovinizmą”.

Esą ligi šiol galvota, kad nepa
sitenkinimą reikšdavo tik so
vietų žydai bei smulki rusų in
telektualų grupė. Tačiau gegu
žės 18-19 Kauno gatvėse demon . 
stravę tūkstančiai Lietuvos jau
nuolių nebuvo nei žydai nei in
telektualai.

Ryšium su paskutiniais įvykiais-Lietuvoj gegužės 28 New Yorko Times Square buvo sureng
tos demonstrcijos. Nešami plakatai, vėliavos ir karstas, pridengtas Lietuvos vėliava. Nuotr. V.
Maželio

PROTESTAVO PRIEŠ
BEATODAIRIŠKĄ SAVO KRAŠTO
RUSINIMĄ

Protestų buvę ir kituose So
vietų miestuose. Novočerkasko 
mieste 1972 į gatves išėję tūks
tančiai darbininkų, šeimininkių 
ir studentų prieš maisto kainas. 
Jiem jnalšinti buvo atgabenti 
daliniai iš kitur, kaip ir Kaune. 
Tuo tarpu Kauno demonstraci
jos, Kudirkos atvejis, katalikų 
protestai buvę nukreipti “prieš 

beatodairišką savo krašto rusini
mą — krašto, per prievartą oku
puoto prieš 30 metų”.

Dziennik Polski pirmame 
pusi, rašė, kad riaušes Kaune 
“numalšino iš Azijos atgabenti 
parašiutininkai”. Priminęs 
“Kauno Tiesos” aiškinimą, kad 
Kalanta buvo psichiškai nesvei
kas ir kad demonstracijose daly
vavę “chuliganai”, lenkiškas 
dienraštis nurodė: “Jau tas fak
tas, kad tiek stengtasi suniekin
ti Kalantos žygį, liudija apie Kau
no riaušių nepaprastą apimtį”.

-o-
Dar keletas laikraščių, kurie 

savo antraštėm jau darė tam tik
ros krypties opiniją.

The Washington Post: “Sovie
tai malšina rimtas riaušes Lie
tuvoje, suima žydus”.

The Baltimore Sun: “Suside
ginimas sukėlė dviejų dienų 
riaušes Lietuvoje”.

The Philadelphia Inquirer: 
“Katalikas miršta susideginęs, 
riaušės kyla”. L. Bendruomenės 
pirmininkas V. Volertas pasiūlęs 
birželio 15 gedulo diena.

The Globe and Mail, Toronto 
dienraštis: “Romos katalikas su
sidegina. Tūkstančiai maištinin
kų Lietuvos mieste’’.

The Times, London: Jau
nuolio mirtis kelia riaušes Lie
tuvoje”.

Daily Telegraph: “Sovietų 
daliniai malšina Lietuvos laisvės 
riaušes”.

II Messagero, Roma: “Sovietų 
daliniai malšina tautos sukili
mą”.

II Tempo, Roma: “Trys dienos 
ginkluotų susidūrimų Kaune”. 
Palygino tas riaušes su riaušėm 
Dancigo mieste 1970 pabaigoj. 
Tačiau ten buvo ekonominės 
priežastys, o Lietuvoj tautinės: 
“narsus katalikas nusprendęs 
savo žygiu atkreipti dėmesį į 
religijos persekiojimą Lietuvoj 
ir Lietuvos rusifikaciją”.

Roma, Neapolio dienraštis: 
“Lietuva sukyla prieš Maskvos 
režimą. Priešsovietiniai sprogi
mai Sovietų Sąjungoje”.

II Ręsto del Carlino, Bolbni- 
ja:“Rusai numalšino riaušes Lie
tuvoj”.

El Universal, Mexico City: 
“Lietuva kovoja dėl laisvės”.

EI Tiempo, Bogota: “Riaušės 
Sovietij Sąjungoje”.

Ei Sigio, Bogota; EI Colombia- 
no, Medellin: “Smarkios lie
tuvių studentų riaušės.” “Lie
tuva siekia laisvės”.

Venecuelos, Brazilijos, Ar
gentinos spauda kartojo AP, UPI 

ar savus pranešimus. Visų nė 
vardų neįmanoma čia suminė
ti.

-o-
Amerikoje lietuvių demon

stracijos buvo Clevelande — ge
gužės 22. Organizavo Jaunimo 
žygis už tikėjimo laisvę. Los An
geles — gegužės 22 ir 24, rado 
ypačiai plataus atgarsio televi
zijoj ir spaudoj. Chicagoj gegu
žės 24; surengė vietos A. L. Ta
ryba ir Bendruomenė. Detroite 
gegužės 26. New Yorke gegužės 
28; dalyvavo taip pat latviai, es
tai, ukrainiečiai.

Lietuvoje ir Sovietų Sąjungo
je mėginta pradžioj įvykius nu
tylėti. />pie susideginimą pra
šnekta tik tada, kai prasidėjo 
demonstracijos. Tik tada gegu
žės 19 Kauno miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas V. Miku- 
čiauskas pasakė kalbą tele
vizijoj, skirtoj kauniečiam. Pra
nešė joje apie susideginimą, į- 
vykusį gegužės 14. Paskelbė, 
kad Kalanta pagal ekspertų 
sprendimą buvęs psichiškai ne
normalus; kad “kai kurie neat
sakingi asmenys, paauglių gru
pė . . . bandė trukdyti miesto 
rimtį, pažeidinėti viešąją tvar
ką”. Jie esą patraukti atsakomy
bėn. Ir ateity visu griežtumu tai 
būsią daroma. Dėkojo kolekty
vam, kad siunčia pasmerkimo 
pareiškimus. Kreipėsi į mokyk
lų vadovus, mokytojus, tėvus, 
jaunimą, kad prisidėtų prie “vie
šosios tvarkos mieste užtikrini
mo”.

Tą kalbą paskelbė tik gegu
žės 22 “Vakarinės naujienos”, 
kompartijos Vilniaus ir Kauno 
miesto darbo žmonių deputatų 
tarybų organas.

“Kauno Tiesa” tik gegužės 22 
nežymioje vietoj buvo paskel
busi apie “chuliganus”, paskiau 
jau stengėsi diskredituoti tuos 
visus demonstrantus, vadindama 
juos “ilgaplaukiais”, “netvarkin
gos išvaizdos”, “iškrypėliais 
chuliganais”. Kelių ir pavardes 
suminėjo.

Paskelbė Kalantos tėvų pareiš
kimą, kad “kažkokį nesusi
pratę elementai, pasinaudodami 
mūsų nelaime, šaukia apie ar
timųjų persekiojimą, bandė 
trukdyti miesto rimtį”.

-o-

Jei tai būtų buvę tik “iškry
pėliai chuliganai”, tai nebūtų

(nukelta į 4 psl.)

KIEK REIKIA SUMOKĖTI 
UŽ LAISVĘ? Baltijos valstybių 

likimas — 
kaip įspėjimas2

Su 
Prancūzijos kapituliacija Stali
nui atėjo momentas Baltijos 
valstybes visiškai okupuoti, į- 
sijungti į Sovietų Sąjungą ir 
sudaryti jose komunistines val
džias. Įsileisti sovietines įgu
las 1939, o taip pat okupuoti 
1940 Sovietai privertė, pasinau
dodami suklastotais kaltini
mais, tariamuosius konfliktus 
arba prasimanydami arba su
provokuodami. Baltijos valsty
bių vyriausybės tarėsi negalin-- 
čios imtis kovos ir patikėjo so
vietiniais užtikrinimais, kad 
nesikiš į Baltijos valstybių vi-, 
daus reikalus. Tokiu būdu nei 
1939 nei 1940 metų sovietinei 
invazijai nebuvo pasipriešinta 
ginklu.

PIRMOSIOS 1940-41 METŲ 
SOVIETINĖS OKUPACIJOS 
AUKOS

Neskaitant jau to, kad Sovie
tai 1940-41 metais nusavino ir 
išgabeno į Rusiją visą Baltijos 
valstybių užsieninį turtą, pi
nigus (kiek jų buvo viduje), pre
kybos laivyną, privačias ir visuo
menines susisiekimopriemones, 
žaliavų atsargas ir didžiąją 

dalį maisto prcoaktų, gyven
tojai turėjo dar tokių nuosto
lių:

Estija (apie 1,150,000 gyven
tojų, tarp jų 88.1 proc. estų). 
Suimta— 7,926 estai; paskiau iš 
jų rasta sušaudytų masiniuose 
kapuose 1,950. Deportuota į Ru
siją 10,205 estai; jie beveik vi
si žuvo sovietiniuose koncent
racijos lageriuose. Sovietų ka
riuomenėn buvo paimta 38,877 
estai, kurių per 25,000 žuvo 
1941 metų kovose; žuvo taip pat 
daug 1941 m. evakuojant Taliną 
jūros keliu. Iš Estijos akty
viosios kariuomenės, kurioje 
buvo apie 16,000 (įskaitant jū
rininkus ir lakūnus), Sovietai pa- * 
silaikė tik 5,573 vyrus, bet pa
šaukė daug atsarginių. Karinin
kai, puskarininkiai, o taip pat 
policijos pareigūnai (1,200 vy
rų) tuojau buvo atleisti iš tarny
bos ir didžioji dalis suimti, su
šaudyti ar deportuoti į Sovietų 
Sąjungą.

Latvija (apie 2,000,000 gy
ventojų; tarp jų 75 proc. latvių). 
Suimta ir į Sovietų Sąjungą de
portuota 6,294 vyrai, 5,174 mo
terys, 3,225 vaikai — viso

14,693 asmenys, kurių grįžo ne
daug. Dingusių ar taip pat de
portuotų ar sušaudytų — 6,041 
paimtų iš kalėjimų, o taip pat ki
tų 12,161 asmuo, kurie papras
čiausiai “dingdavo”; toliau — 
1,200 asmenų, apie kuriuos nėra 

jokios žinios — viso 19,402 as
menys.

Po 1941 birželio 22 į Sovietų 
Sąjungą buvo evakuota 12,200, 
tarp jų d^uirelis komunistų. 
Žmonių nuostolių per metus 
Latvija turėjo 36,500, kurie buvo 
arba nuteisti arba deportuoti 
arba evakuoti.

Latvijos kariuomenėje buvo 
1940 metais, įskaitant jūrinin
kus ir lakūnus, apie 25,000, poli
cijoje 3,100, pasienio sargyboje 
1,200. Kai 1940 Sovietai Latviją 
okupavo, ir čia beveik visi ka
rininkai, puskarininkiai, poli
cijos tarnautojai ir pasienio sar
gybiniai tuojau. buvo suimti ir 
likviduoti. Išlikusieji buvo ne
trukus įjungti į latvių “liaudies 
kariuomenę”, kuri paskiau buvo 
pavadinta 130 latvių šaulių kor- 
pu su 101 (vėliau 43) ir 308 šau
lių divizijom.

Lietuva (1940 apie 2.6 mil. 
gyventojų; tarp jų 80.6 proc. 
lietuvių). Nuteista 1,114 as
menų. Į SSSR deportuota 
34,260; iš jų nedaugelis išliko; 
taigi bendras aukų skaičius 
35,374. Lietuvos kariuomenėje, 
įskaitant jūrininkus ir lakūnus, 
1940 buvo apie 25,000, o be to 
dar apie 4,000 policininkų ir 
3,500 pasienio sargybos. 1940 
liepos 2 ir Lietuvos kariuomenė, 

sovietų įsakymu, buvo paversta į 
“liaudies kariuomenę”, kuri jau 
rugpjūčio 30 dieną pavadinta 
sovietų kariuomenės 29-uoju te
ritoriniu korpu; jame buvo 179- 
ta ir 184-ta šaulių divizijos. Šau
lių divizijoje buvo šaulių pulkai
— 215,234,259, 262, 294, 297, 
artilerijos pulkai — 618, 619, 
616, 617, kavalerijos pul
kas — 26, aviacijos skyrius 
ir kiti specialūs daliniai. Tačiau 
šio 29-ojo korpo sudėty lietuvių 
tebuvo tik apie 8,000; kiti — ru
sai. Iš 32,500 lietuvių, kurie 1940 
birželio mėn. buvo ginkluoti 
(įskaitant policiją ir pasienio 
sargybas) tokiu būdu 24,000 bu
vo atleisti, daugumas suimti ir 
deportuoti, nes jie buvo laikomi 
nepatikimi.

Visose trijose Baltijos vals
tybėse Sovietai suėmė ir depor
tavo mažiausia 56,000 estų, 
46,000 latvių ir 35,000 lietuvių
— bendras skaičius per 137,000. 
Čia įskaitomi ir tie, kurie prie
varta buvo įjungti į sovietų kari
nius dalinius ir kurie turėjo ka
riauti už Sovietų Sąjungą. Ma
žiausia 10,000 suimtųjų buvo 
1940-41 sovietų nužudyti kaip 
galimi priešai, daugiausia be jo
kio teisminio proceso: šūviu į pa
kaušį. Kai vokiečiai 1941 vasarą 
užėmė Baltijos valstybes, buvo 
surasta per 3,000 kapų su “nu
teistaisiais” baltiečiais.

Pagal 1939 metų vokiečių-so- 
vietų “draugiškumo” dvasią ligi 
1941 metų vadinami baltų vokie
čiai buvo išgabenti į Vokietiją, 
būtent, apie 52,000 iš Lietuvos,

25,000 iš Estijos, 60,000 iš Lat
vijos. Šios priemonės dėka Bal
tijos valstybės nusikratė galu
tinai vokiškom mažumom, bet 
tuo pačiu buvo netekta ir Vo
kietijos intereso Baltijos kraš
tais. Sovietai galėjo daugiau 
nebepaisvti pasilikusių gyvento
jų-

BALTIJOS VALSTYBĖS VO
KIEČIŲ OKUPACIJOJE 
1941-1944

Neskaitant Kroatijos ir Ukrai
nos, Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo vieninteliai kraštai, kurių 
gyventojai antrojo pasaulinio 
karo eigoje vokiečių kariuomenę 
sveikino kaip išvaduotoją, kuris 
iki 1941 metų galo visai sovie
tus iš čia išvalė. Tačiau vokie
čiai į čia atėjo ne kaip išvaduo
tojai; jie norėjo Baltijos valsty
bėm ne atstatyti jų nepriklauso
mybes, o tik užimti jas kaip savo 
kolonijas.

Baltijos valstybių aukas nuo 
1941 iki 1945 galima suskirstyti 
keliom grupėm:

1. Aukos už išsilaisvinimą iš 
sovietinio jungo 1941

Vokiečiam pradėjus puolimą 
1941 birželio 22, visur susidarė 
antisovietinių partizanų gru
pės, kurios užsislėpė miškuose, 
puolė sovietinių ryšių linijas ir 
bendradarbiavo su atžygiuojan
čia vokiečių kariuomene. Taip 
5,000 kareivių ir 500 karininkų, 
visiem lietuviam iš 29-jo kariuo
menės korpo, pasisekė karo pra
džioje pereiti pas vokiečius — 

tada žuvo 33 karininkai, 6 as
pirantai, 33 puskarininkiai ir 
61 eilinis. Iš 7 karininkų jūri
ninkų (vienas laivas!) 1940 lie
pos mėn. pabėgo 3 į Vokietiją, o 
ketvirtas žuvo lietuvių sukilime
1941 Kaune. Bendras žuvusių 
lietuvių, latvių ir estų karių, 
partizanų, civilių skaičius išva
duojant Baltijos teritoriją 1941 • 
turėjo siekti 3,000. “Atsidėko
dami” už parodytą paramą, vo
kiečiai išformavo baltiečių tau
tinius junginius ir jų politinius 
bei karinius vadus suėmė.

2. Aukos vokiečių wehrmachte 
Kai vokiečių karo mašina nuo

1942 m. susilaukė vis didesnių 
sunkumų, o Baltijos kraštuose 
pastebėta tam tikra prosovietinių 
partizanų veikla, saviem karo 
reikalam vokiečiai ėmė naudotis 
Baltijos kraštų gyventojų poten
cialu. Pripažinti betgi Baltijos 
valstybių nepriklausomybę 
Hitleris nesiryžo. Atskirais 
kraštais skaičiuojant buvo pa
naudota vietos gyventojų tiek 
potencialo:

Estija. Gausūs vietiniai polici
jos batalijonai, darbo batalijo- 
nai, laivyno lakūnų dalinys su 
12 “Arado” lėktuvų ir 1944 va
dinama 20-oji grenadierių divizi
ja “Estija”, kurios 10,000 vyrų 
žuvo vokiečių tarnyboje. Taip 
pat tam tikras kiekis buvo iš
gabenti į Vokietiją priverčia
miem darbam; ten jų daugelis 
žuvo nuo oro puolimų.

(bus daugiau)
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BALTŲ STUDIJŲ KONFERENCIJA TORONTE
Gegužės 11-14 Toronto uni

versitete j vyko baltų studijų die
nos, suruoštos Association for 
the Advancement of Baltic Stu
dies. Tai buvo trečioji konferen
cija. Pirmoji buvo Marylande, 
antroji Kalifornijoj, ketvirtoji tu
rėtų būti Chicagoj.

Dalyvavo apie 500 asmenų, 
paskaitų buvo apie 80. Daugu
mai tai buvo didelis apkrovimas, 
neturėjo progos aplankyti sek
cijų, pasekti jiem įdomius klau
simus. Pradžioj buvo bendrinio 
pobūdžio paskaitos, paskui vyko 
sekcijų darbai. Taip pat buvo
surengta knygų ir dailės paro
da. Dailės parodai buvo surink
ta iš Toronto dešimt Galdiko 
darbų.

Pirmoji paskaita buvo Ivar 
Ivask, estų profesoriaus, kuris 
kalbėjo apie baltiečių literatū
rą, įvairiais būdais ją palyginda
mas. Iš paskaitos paaiškėjo, kad 
latviai išleidžia daugiausia kny
gų, kad lietuvių literatūra esanti 
svaresnė.

Antroji paskaita visumos posė
dyje buvo irgi esto prof. Rein 
Taagepera iš Kalifornijos. Jis 
kalbėjo apie Šiaurės vakarų so
vietinių respublikų skirtybes. 
Čia jis išryškino Karelijos, Es
tijos, Latvijos, Lietuvos, Gudijos 
įvairius kultūrinius savitumus 
ir nurodė ateities pavojus.

Bankete . kalbėjo estas Jaan 
Puhvel apie Baltijos dievus, se
nąsias religijas.

Prie visumos paslcaitų pami
nėtinas ir amerikiečių istorikas 
Oswal P. Backus (nelietuvis). 
Jis kalbėjo apie baltiečių ir suo
mių poveikį rusų istorijai.

Istorijos sekcijoje buvo 46 
paskaitos. Iš lietuvių istorikų 
•paskaitas skaitė: R. Misiūnas ir J. 
P. Slavėnas.

Socialinių mokslų sekcijoje 
buvo gana aktualių paskaitų, ku
riose buvo paliesta ir Lietuva.

Kalbotyros sekcijoje kalbėjo

D R. PRANUI BAGDUI — 60 METŲ
Douglastone, prie New Yorko, 

gyvena dr. Pranas Bagdas-Bag- 
danavičius, kuris š.m. birželio 5 
minėjo savo 60 metų sukaktį. 
Ta proga birželio 3, šeštadienį, 
savo namuose surengė didelį 
priėmimą, į kurį atsilankė per 50 
svečių. Pasakyta sveikinimo kal
bų, sugiedota ilgiausių metų. 
Buvo ir meninė dalis, — skambi
no pianistė Julija Rajauskaitė- 
Petrauskienė, aktorius Juozas 
Boley deklamavo eiles, gi akto
rius komikas Vitalis Žukauskas 
atliko linksmą improvizaciją.

Šalia gydytojo darbo dr. Pr. 
Bagdas verčiasi literatūra. La
biausiai mėgsta dramą, turi šios 
rūšies didelę biblioteką. Yra pa- 

Dr. Pranas Bagdas, rašytojas-dramaturgas, birželio 5 paminėjo
60 metų sukaktį. N.uotr. V. Maželio

prof. dr. A. Klimas slavų ir bal
tiečių kalbų klausimu.

Literatūros sekcijoj reiškėsi 
lietuviai kur kas stipriau nei kito
se sekcijose. Čia paskaitas skaitė 
prof. R. Šilbajoris, A. Landsber
gis, I. Gražytė, Br. Vaškelis. Čia 
buvo paliesta ir dabartinė lite
ratūra Lietuvoj.

Socialinių mokslų sekcijoj 
reiškėsi P. Mažeika. Prof. V. 
Vardys turėjo pirmininkauti vie
nam posėdžiui, bet jis negalėjo 
dalyvauti. Gražiai reiškėsi kaip

STASIO SANTVARO
PAGERBTUVĖS BOSTONE

Bostono lietuviai gegužės 27 
pagerbė poetą Stasį Santvarą, 
sulaukusį 70 m. amžiaus. Prie 
vietinių prisidėjo ir kitų miestų 
jubiliato bičiuliai bei gerbėjai, 
atvykę į Bostoną pasimatyti ir pa
sigėrėti darbingo gyvenimo su
kaktim. Pagerbimą ruošė specia
lus komitetas, kuriam vadovavo 
Antanas Gustaitis.

8 v. vakaro svečių į Tautinius 
Namus susirinko apie 150, ir jie 
buvo susodinti prie dailiai ap
dengtų stalelių. Dėl patalpos ri
botumo ne visi begalėjo sutilp
ti. Pagerbtuvės pradėtos įspū
dinga muzika “Karvelėli mėly
nasis”, kurioj skambėjo Stasio 
Santvaro operinis balsas jam pa
čiam įeinant. Programą pradėjo 
“Subatvakarių” pirmininkas Ro
mas Veitas. Visai vakaro progra
mai vadovavo Antanas Gustai
tis, gyvai ir linksmai įvesdin
damas kalbėtojus.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
poetas Henrikas Nagys, atke
liavęs į minėjimą iš Montrealio. 
Jis, per daug nesileisdamas į 
datas bei įvykius, savo žodyje 
iškėlė Stasio Santvaro, kaip 

rašęs keletą dramų ir dabar jas 
rašo. 1965 išėjo jo dramų rin
kinys — “Baisusis birželis”, kur 
sudėta trys dramos — Baisusis 
birželis, Varpinė, Šiaurės pa
švaistė. Knyga pasirašyta Pr. J. 
Naumiestiškio slapyvardžiu. 
Darbininko atkarpoj buvo 
spausdinta vieno veiksmo dra
ma Batai. Dramose mėgsta vaiz
duoti sovietinę okupaciją Lietu
voje. “Baisusis birželis” buvo 
plačiai vaidinamas ne tik Ameri
koj, bet ir Kanadoj ir Austra
lijoj.

Be dramos, rašo ir apybraižas 
iš gydytojo darbo, jo santykių su 
žmonėmis.

pi rmi įlinkas prof. Br. Kasias, 
pirmininkaudamas vienai istori
jos sekcijai.

Šiaip lietuvių šioj konferenci
joj dalyvavo mažokai, tik apie 
15-20 procentų. Per maža buvo 
paskaitų apie Lietuvą ar lietu
vių kultūrą liečiančiais 
klausimais, per maža 
lietuvių atėjo tų paskaitų paši

klausyti. Estai, kurių Toronte nė
ra daugiau kaip lietuvių, tokias 
paskaitas lankė gana uoliai.

poeto, begalinę giedrą, tikėjimą 
žmogum ir neužtemdomą 
ateities viltį. Apibūdinęs jubilia
to kūrybos pagrindus, prelegen
tas jautriai sustojo prie poeto- 
kūrėjo apskritai, kurio gyvenimo 
prasmė yra žodis, jį patį kanki
nąs, džiuginąs ir pranoksiąs.

Stasio Santvaro kūrybą labai 
meniškai interpretavo aktoriai iš 
Chicagos — Jonas Kelečius ir 
Stasė Kielaitė-Kelečiuvienė. 
Skaitė solo ir duetais, didžiai 
įsigilinę į kūrinių prasmę bei 
galią. Skaitė iš visų autoriaus 
knygų ir, atrodo, specialiai tam 

vakarui parašytą poetinį pa
sisakymą apie kūrybinio gyveni
mo prasmę. Skaitymas klausyto
juose paliko gilų įspūdį.

Programą papildė sveikini
mai, kurių čia buvo labai daug. 
Žodžiu išsitarti leista tik keliem: 
Leonardas Andriekus, sveikino 
Lietuvių Rašytojų Draugijos var
du, A. Škudzinskas — Lietuvių 

Bendruomenės, Jurgis Lend- 
raitis — Neolituanų ir Birutė 
Vaičjurgytė — jaunimo vardu. 
Kiti sveikinimai — kultūrinių 
bei visuomeninių institucijų, 
rašytojų, draugų ir gerbėjų — bu
vo perskaityti ar paminėti. Tarp 
jų pats intymiausias buvo Alės 
Santvarienės meilus laiškas.

Po sveikinimų Stasys Santva- 
das, paveiktas jaudrių minčių, 
patsai labai jautriai ir nuoširdžiai 
prabilo apie praeity ir dabarty 
apiplėštą lietuvį — rašytoją, karį, 
ūkininką, dvasiškį, mokytoją ir 
kitų profesijų likimo brolį, ap
gailėdamas jų dalią tėvynėje ir 
tremty. — Tegul visus yra palie
tusi sunaikinimo dalia — kalbė
jo jubiliatas —, tačiau likome 
nenugalėti. Net ir tremties var
ganose kryžkelėse, kai rašytojui 
sunku berasti ramaus laiko va
landėlę, sukurta vertingų daly
kų. Jubiliatas išpažino dirbęs, 
kiek galėjęs,.ir, jei esąs atradęs 
bent mikroskopinį vertybių grū
delį, jį padovanojąs tautai ir savo 
artimiesiem šį pagerbtuvių 
vakarą. Vakaras baigtas vaišėmis 
ir individualiais susirinkusiųjų 
linkėjimais.

Stasio Santvaro pagerbimas 
praėjo pakilioj nuotaikoj. Pro
grama buvo suglausta, ir ji nie
kam neįkyrėjo. Tačiau daug kas 
pamatė, jog tokio turiningo gy
venimo neįmanoma suimti į 
dviejų valandų programą. Retai 
kuris žmogus taip aktyviai ir 
išsamiai yra reiškęsis daugely
je skirtingų sričių, kaip Santva
ras. Jis ir poetas — 6 poezijos 
knygų autorius, ir operos solis
tas, ir aktorius, ir teatrų admi
nistratorius, ir operinių libretų 
mūsų kalbon vertėjas, ir dramų 
rašytojas, ir teatro istorikas, ir 
knygų recenzentas, ir žurnalis
tas, ir visuomenės veikėjas, .ir 
pagaliau, ko labiausiai neturė
tume pamiršti — Lietuvos karys- 
savanoris bei Klaipėdos sukili
mo dalyvis. Visuose minėtuose 
baruose Santvaras yra išvertęs 
plačią pradalgę. Dar paminėti
nas Santvaro triūsas atgaivinant 
Lietuvių Rašytojų Draugiją ir jai 
vadovaujant penkerius metus. 
Amerikoje jis plušėjo prie Lie
tuvių Enciklopedijos kaip re
dakcinio kolektyvo sekretorius ir 
beveik visų teatrinių temų bend
radarbis. Bostono vietinėj plot
mėj matome jį kaip Lietuvių 
Klubo veikėją ir kultūrinių “Su
batvakarių” organizatorių. Nesi
gailėdamas atvangos protarpių

Rašytojui Stasiui Santvarai (v.) gegužės 27 surengta 70 metų minėjimas. Vakaro iniciatorius 
buvo Antanas Gustaitis (k.), apie Santvaro kūrybą kalbėjo Henrikas Nagys (d.). Nuotr. K. Daugėlos

EUROPOS
AKYS ...
(atkelta iš 1 psl.)
forma atpasakoja Kalantos 
susidegimą ir tolesnius įvykius.

“Buvo pietų metas lietuviš
kame Kauno mieste. Gegužės 
14 diena, 1972. Iš artimos baž
nyčios — vienos iš nedaugelio 
pasilikusių mieste — suskambo 
vidurdienio varpai. Staiga šauks
mas. Šauksmas iš parko miesto 
centre, kur medžiai tik ką yra iš
skleidę pirmuosius lapus. Mo
teris išbėgo į gatvę. “Kažin kas 
padegė save parke”.

“Po kelių minučių atvyko grei
toji pagalba. Dideliame vejos 

Vokiečių laikraštis Neue Bildpost įsidėjo prie straipsnio apie 
Lietuvą šią nuotrauką ir po ja parašė: “Su atskraidintais kariuo
menės daliniais neramumai buvo sužlugdyti”.

nuo tarnybinio ir lietuviško 
darbo. Santvaras neseniai dar 
suredagavo savo bičiulio, 
Fausto Kiršos, pomirtinius raš
tus.

Toks veiklus n plačiašakis 
gyvenimas vertas pagarbaus 
prisiminimo, kai jis persimeta 
per 70 m. ribą. Bostono lietuviai 
tai labai nuoširdžiai atliko.

J.K.

PROTESTAVO . ..
(atkelta iš 3 psl.)

reikėję miesto vykdomojo komi
teto pirmininkui šauktis į pagal
bą tėvus, mokytojus prisidėti 
prie “tvarkos užtikrinimo”.

O jei tų “iškrypėlių chuliga
nų” tiek daug priviso, kad rei
kia tos pagalbos šauktis; kad rei
kia įsakyti įmonėm, mokyklom 
dežuruoti ir naktim, tai kokia 
turi būti ta sistema, kurie tiek 
daug jų priveisė!

Maskvos radijas pirmu kartu 
prabilo gegužės 25 — tada, kai 
jau nutylėti nebuvo galima, nes 
viso pasaulio opinija apie įvy- 

. kius žinojo ir reikėjo kaip nors 
reaguoti. Reagavo tafp, kaip so
vietai visada reaguoja — mė
gindami diskredituoti, sunie
kinti, padaryti bepročiais . . . 

plote gulėjo jaunas vaikinas. 
Drabužiai buvo nudegę, veidas 
liepsnų sugadintas. Ligoninėje 
jis gyvas tebuvo dvylika va
landų”.

“Policijos pranešimuose jis 
jau kelis kartus buvo pažymė
tas kaip jaunas katalikas, kuris 
daugel sykių kritikavo valdžios 
ir komunistų partijos nusistaty
mus prieš Bažnyčią.

“Jo vardas buvo tarp 17,000 
Lietuvos katalikų, kurie prieš 
keletą savaičių buvo pateikę 
raštą Maskvos vyriausybei su di
desnės religinės laisvės prašy
mu.

“Bet Maskva tylėjo į prašy
mus ir reikalavimus iš Lietu

vos. Ir jaunas, jautrus Romas 
Kalanta, kuris prieš eilę mėne
sių buvo girdėjęs apie Prahos 
studento Jan Palach susidegini
mą . . . kalbėjo apie būtiną auką 
už laisvę.

“Niekas — net artimi draugai
— nenujautė nieko apie jo su
manymus, kuriuos kaip tikintis 
katalikas būtų turėjęs atmesti. 
Tik tada, kai žinia apie suside
ginimą nuskambėjo per Kauną, 
jie žinojo, kas buvo jų draugo 
manyta: jo mirtis ugnyje turėjo 
tapti aliarmu. Ji turėjo pažadinti 
ir įpareigoti!
“Lietuvių širdyse giliai rusenęs 

nepasitenkinimas Kremliaus 
politika gavo naują impulsą.

“Kaune ir apylinkėje kalbėjo 
tą vieną — apie jaunojo Romo 
Kalantos susideginimą. Šauks
mas už laisvę ėjo per miestą”.

Įvykių aprašymą baigia: “Kau
ne vėl ‘ramu’. Bet pasaulis vėl 
staiga sukluso, nors komunisti
nė ‘Kauno tiesa’ negyvą Romą 
Kalantą apšaukė ‘narkotikų var
totoju’ ir ‘psichiškai nesveiku’.

“Tai ne pirmas kartas, kad ko
munistinio režimo priešininkai 
taip apšaukiami.

“Bet kada pasaulis pagaliau 
supras, kad prieš šitą režimą 
tegali stoti tik jėga?

“Ar Romo Kalantos mirtis — 
kaip daugelio jo pirmatakų — vė
lei bus veltui?”

Der Spiegei (gautas K.Č. dė
ka) gegužės 29 viso puslapio 
rašiny Kalantos įvykius sieja su 
Šimo Kudirkos kalba teisme. 
Kudirkos kalba — sako autorius
— parodo nuotaikas, kokios yra 
Lietuvoje. Ir tas nuotaikas iš
reiškia Kudirkos paskutiniu pra
šymu: “Geben Šie Litauen die 
Unabhaengigkeit” — tokią ant
rašte pavadintas visas straipsnis.
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REIKALAS, KURĮ REIKIA REMTI IŠ PASKUTINIŲJŲ
Iš jaunimo kongreso atstovų suvažiavimo Chicagoj

Svarbiausias šių metų lietuvių 
išeivijos įvykis, antras pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas, 
jau beveik pasiekiamas ranka. 
Vos tik kelios trumpos savaitės 
beliko iki jo atidarymo. Kad 
šis didysis jaunimo sąskrydis 
būtų prasmingas ir vertas jam 
organizuoti įdėto darbo ir lėšų, 
o to iš jo tikisi visi, yra reikalin
gas geras ir vispusiškai išbaig
tas jo paruošimas irpravedimas. -

Išskirtinį vaidmenį kongrese 
( turės visame laisvame pasauly 

demokratišku būdu išrinkti jo at
stovai. Todėl labai svarbu, kad 

*rjie būtų gerai pasiruošę, infor
muoti, suprantą savo pareigas ir 
pasiryžę sąžiningai jas atlikti. Su 

’ tomis pareigomis bei su kongre
so organizacinėmis detalė
mis susipažinti, o taip pat ir 
glaudesniam tarpusavio ryšiui 
užmegzti birželio 3 Chicagoj, 
Jaunimo centre, įvyko LB Vidu
rinių Vakarų apygardos jaunimo 
kongreso atstovų suvažiavimas. 
Iš trisdešimt keturių išrinktų 
suvažiavimą atvyko 24 atstovai.

i

Darbai ir pinigai
Apie kongreso apimtį, organi

zaciją, programas, studijų die
nas, stovyklą, atstovų pareigas ir 
finansus pranešimus padarė kon
greso, komiteto pirmininkas Ro-- 
mas Sakadolskis, studijų dienų 
programos komisijos pirminin
kas dr. Algis Norvilas ir šių 
eilučių autorius. •

Kongresas bus atidarytas Chi
cagoj, Conrad Hilton viešbu
ty, birželio 30 ir bus uždary
tas liepos 16 Toronte. Jis tęsis 
17 dienų. Rengėjai tikisi, kad į 
kongresą suplauks apie du 
tūkstančius lietuviško jaunimo 
iš viso pasaulio pakraščių. Ro
mas Sakadolskis savo pranešime 
pabrėžė, kad dabartinis didžiau
sias jo rūpestis yra jau nebe pats 
kongresas, bet tai, kas bus po

jaunimo kongresas pasibaigs”, 
— kalbėjo jis, — “išsiskirstysim 
kiekvienas sau, kur gyvenarri/ir 
grįšim į ankstyvesnio gyveni
mo vėžes. O kas toliau? Ar ma- 
nysim, kad mūsų darbas jau baig
tas, kad mes tautai savo parei
gą atlikom? Ar sudėsim rankas 
ir kiekvienas pasitenkinsim tik

Jeigu taip atsitiktų, tai įdėtas ka-

ku
ku- 
nu- 
rei-

kongreso įvykimą, būtų tuščios 
ir nereikšmingos. Mūsų darbas 
su kongresu turėtų ne pasibaig
ti, bet prasidėti. Reikalai, 
riuos svarstysim, klausimai, 
riem ieškosim atsakymų, ir 
tarimai, kuriuos padarysim, _ 
kalaus tolimesnės eigos, kon
gresui pasibaigus.” Toliau Saka
dolskis, detaliau nurodęs atstovo 

"uždavinį, priminė, kad atstovas 
nėra išrinktas vienkartiniam dar
bui kongrese, bet savo pareigas 
jis turės eiti ir po kongreso. Ant 
atstovo pečių guls kongreso nu
tarimų vykdymas, vietos jauni
mo organizavimas ir jo veiklos 
koordinavimas. Jeigu atstovas 
galvotų kitaip, jis neturėtų tuo 
atstovu būti.

Dr. Algis Norvilas su akademi
ko įgudimu pristatė studijų die
nų paskirtį, reikšmę ir progra- _

1

valstybiniame Kent universitete, 
Ohio. Universitetas yra apie 40 
mylių nuo Clevelando. Studijų 
dienos skiriamos tik atsto
vam, išimtį padarant tik ne Ka
nados ir Amerikos jaunimui. Da
lyvių skaičius bus apribotas 
trimis šimtais ir nė vienu dau
giau. Studijose pirmiausia bus 
siekiama susipažinti su padėtim 
pavergtoj Lietuvoj ir išeivijoj. In
formacijų bus siekiama religinėj, 
kultūrinėj, rezistencinėj, gy
venamos aplinkos, auklėjimo ir

’ šeimos srityse. Detaliai prista-
• tydamas šias svarstytinas sritis, 
t dr. A. Norvilas išryškino tris pa- 
| grindinius studijų dienų tikslų 
| bruožus: a) iškelti ir galimai iš-
* samiau išdiskutuoti aktualius

{lietuvybės reikalus, b) ieškoti 
konkrečių būdų pagyvinti lie- 

< tuvių jaunimo veiklai ir c) siekti 
i lietuvių jaunimo susiorganiza- 
• vimo, kad galima būtų veiklą 
| derinti ir bendrai dirbti. Studijų 
Jjsiga bus įrašyta į juostas, kad

BRONIUS NAINYS

medžiaga nežūtų, o vėliau, po 
kelių mėnesių, bus paruoštas ir 
ir išleistas studijų dienų leidi
nys. Atstovai bus padalinti į dvi 
grupes (savanorišku pasirin
kimu), nes dėl laiko stokos dvie
jų atskirų temų svarstymas kai 
kuriais atvejais vyks lygiagre
čiai. Bendruose posėdžiuose iš
kelti pagrindiniai klausimai 
detaliau bus svarstomi atskiruo
se būreliuose. Visose progra
mos dalyse turės dalyvauti visi 
atstovai. Nors vakarinės progra
mos duos ir atsipalaidavimo, 
bet .visos studijų dienos vyks ne 
pramogų ar pasilinksminimų, 
bet darbo žčnkle.

Kalbant apie piniginius rei
kalus, daugiau buvo liečiama 
Vidurinių Vakarų apygardos 
rolė. Turimais duomenimis, 
viską į krūvą sudėjus, įskaitant 
ir tuos pinigus, kurie dar nėra 
įnešti į kasas, bet yra pas tei
kėjus, buvo parodyta, kad šioj 
apygardoj yra sutelkta tik 17,000 
dolerių; tai sudaro dar tik pusę 
apygardai nustatytos kvotos. 
Norint kvotą užbaigti, reikia vi
siem labai ir labai pasitempti. 
Ypač pageidautina jaunimo tal
ka, nes labai trūksta rinkėjų. 
Pavyzdžiu buvo nurodyta Mar
quette Parko LB apylinkė, kurios 
valdybos sudarytoj kortotekoj 
yra virš dviejų tūkstančių ad
resų. Jeigu būtų pakankamai dar
bo jėgos juos visus aplankyti ir 
“išpešti” iš kiekvieno bent po 
penkinę, susidarytų graži dešim
ties tūkstančių suma.

Buvo pasidžiaugta, kad ir Vi- 

būtent Milwaukee, apylinkė 
savo kvotą ne tik išpildė, bet 
ir viršijo. Vajaus organizatorei, 
jaunimo kongreso atstovei Vitai 
Andriūnaitei suvažiavimas pa
reiškė padėką. Tai gražus pa
vyzdys jaunimui. Taip pat bu- 

giau apylinkių
mis sierkf^mČių išpildyti paskirtai JSat £r 
kvotas. East St. Louis LB apy-^*.^ų te 
linkės iždininkas, siųsdamas 300 
dol, čekį, savo laiške pareiškė, 
kad jo LB apylinkė kvotą išpil
dė, nors apylinkės kasa yra tuš
čia, aukos iš- visų išrinktos ir 
trūkstamus 180 dol. tektų pasi-

SPORTO DIENA
JAUNIMO KONGRESE

zinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos centro valdyba II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so Komiteto buvo pakviesta rū
pintis sporto dienos organizavi
mu. Sutarta ją ruošti kongreso 
atidarymo metu, liepos 4, Chi
cagoj. Šiuo metu sudaryta provi
zorinė programa, ir organizacinis 
darbas artėja prie pabaigos. 
ŠALFASS centro valdybą su
daro: pirm. J. Baris, vicepirm. 
dr. E. Ringus ir J. Bagdonas, 
sekr. Z. Žiupsnys, ižd. A. Gri
nius, nariai — A. Lauraitis, R. 
Korzonas, A. Tauginas, Jr., M. 
Umbrasas ir R. Underys.

II PLJK proga kilo mintis 
kviesti Australijos lietuvius 
krepšininkus sportinėn vieš
nagėm ŠALFASS centro valdy
bos iniciatyva ir pastangomis 8 
krepšininkai ir rinktinės vadovas 
pasieks Chicagą liepos mėnesio 
pradžioj. Krepšinio rinktinės 
sąstatą sudaro: vadovas J. Tamo
šiūnas, treneris J. Gružauskas, 
trenerio padėjėja ir ko
respondentė R. Mačiulaitienė, 
žaidėjai C. Brazdžionis, V. Braz
džionis, S. Karpuška, V. Mačiu- 
laitis, M. Mikalauskas, A. Mil
vydas, J. Obeliūnas, V. Obeliū
nas, R. Reivytis ir E. Palubins
kas. Be to, su II PLJK nariais 
atvyks Švedaitė-Venclovienė ir 
Vasaris — stalo teniso žaidėjai. 
Australijos rinktinė Šiaurės 
Amerikoj viešės apie 5 savaites, 
sužaisdama 9 rungtynes. Po var
žybų kongreso metu numatomos 
rungtynės Clevelande, Detroi
te, Toronte, Hamiltone, Bosto
ne, Washingtone, Giceroj ir dar 
kartą Chicagoj.

skolinti, nes jaunimo kongresas 
yra toks reikalas, kurį reikia rem
ti iš paskutiniųjų. Šis nuoširdaus 
jaunimo kongreso rėmėjo laiš
kas atstovų buvo labai šiltai su
tiktas.

Diskusijos
Į šį suvažiavimą buvo kviesti 

ir LB apylinkių pirmininkai bei 
Jaunimo metų komitetų atstovai, 
kurie, nors ir nelabai gausiai 
atstovaudami “senajai kartai”, 
diskusijose dalyvavo gana uo
liai. Jie labai pageidavo jaunimo 
talkos telkiant lėšas, domėjosi 
jaunimo ketinimais susiorgani
zuoti ir būsimomis organizaci
nėmis formomis, teiravosi apie 
girdimas kalbas lietuviškos 
“taikos brigados” (Peace Corps) 
reikalu. Į klausimus atsakė Ro
mas Sakadolskis, stipriau paryš
kindamas tos “taikos brigados” 
mintį. Jei atsirastų savanorių, tai 
jis juos skatintų vykti į Urug
vajų, nes ten esančios ir patalpos, 
ir lėšos, ir kitos sąlygos litua
nistiniam švietimui ir auklėji
mui, bet nėra nei švietėjų, nei 
auklėtojų. Norinčių mokytis 
lietuviškai esą apsčiai. Tokie lie
tuviškieji mokytojai, auklėto
jai ir švietėjai ir būtų ta kalba
moji “taikos brigada”. Saka- 
dolskio manymu, lietuviškam 
reikalui tai būtų labai naudinga.

Kiek ilgiau jaunimas diskutavo 
susiorganizavimo idėją. Visi to

kiai minčiai pritarė ir manė, kad 
studijų dienų metu turėtų būti 
sudarytas koks nors organas, ku
ris tuo rūpintųsi. Dr. A. Nor
vilas paaiškino, kad bus suda-

atstovų tarpe rinks nuomones, 
informaciją ir tirs įvairias susior- 
ganizavimo galimybes, savaime 
suprantant, kad susi- 
organizavimas būtų įmanomas 
tik PLB rėmuose.

Suvažiavimas tęsėsi apie pen
ketą valandų, buvo darbingas ir 
naudingas. Atstovai daugiau 

visomis jėgo- Tepatyrė apie savo pareigas ir tuoj 
ėsi iniciatyvos ateiti į lė- 
įmo talką. Suvažiavimą

organizavo jaunimo metų ko
mitetas Chicagoj. Pirmininkavo 
dr. Kastytis Jučas, sekretoria- 

globojo LB Vidurinių Vakarų 
apygardos valdyba.

Sporto dienos programa 
(liepos 4)

10:30 vai. ryto — futbolo 
rungtynės tarp New Yorko At
letų klubo ir Chicagos Lituani
kos klubo. Rungtynių metu bus. 
pravestas miško ir lauko bėgimas.

2 vai. p.p. rungtynės įvyks Bo
gan gimnazijos salėj, 79 ir Pulas
ki gatvių kampe. Pirmiausia pa
sirodys moterų tinklinio rinktinė 
kurios priešininkas bus arba 
latvių rinktinė, arba Chicagos 
meisteris — Rebel komanda. 
Toliau numatomos parodomo
sios teniso rungtynės, toj pačioj 
salėj. Bus neeilinė proga stebė
ti sporto žvaigždę Vytautą Geru
laitį, kuris oficialiai pripažįsta
mas vienu iš penkių geriausių ' 

priešininkas — kitas daug pasi
žymėjęs sportininkas Romas Si
dabras. Lauko teniso rungty
nėm pasibaigus, pasirodys krep
šininkai. Žais dviejų kontinentų 
rinktinės: Amerikos ir Australi
jos. Tai bus. pirmas jų susitiki
mas šiame krašte ir pirmas po 
Amerikos rinktinės viešnagės 
Australijoj.

Vakare, pasibaigus įvairiom 
rungtynėm ir varžybom, ruo
šiami šokiai — “su Australijos 
sportininkais susipažinimo va
karas.” Šokiai ruošiami Inn Mo
tion salėj, 57 ir Kedzie Avė., 
7:30 vai. vak. Bilieto kaina —
2.50 dol. asmeniui.

Bilietai visiem sporto dienos į- 
vykiam gaunami Vaznelių pre
kybos namuose, Margučio radijo 
raštinėj ir II PLJK būstinėj. Jie 
bus platinami ir prie įėjimų.

Tikimasi, kad turtinga sporto

LITHUANIA
WEEPS

THEįUM

SLEEPS

Demonstracijos New Yorke gegužės 28. Jos buvo surengtos ryšium su paskutiniais Įvykiais 
, . . iželioLietuvoj. Nuotr. V. Maželio

Brazilijos jaunimas pakėlė sparnus
New Yorko padangėj birželio 

28, anksti rytą, nusileis didžiu
lis lėktuvas su pirmąja tokio 
masto lietuvių ekskursija už
sienin iš Pietų Amerikos. Iš 
Aerolineas Argentinas Nr. 330, 

tas latvių, atskridusių bendro
mis jėgomis išsinuomotu lėk
tuvu. Aštuntą valandą ryto dau
gumas pirmąjį kartą iškels koją 
JAV-se didžiom viltim nešini, 

rikoj. Tik su dosnių lietuvių pa
galba ir globa JAV-se ir Kanadoj 
ji tapo įmanoma; su lėšom, su 
prieglobsčiu šeimose, su nuo
širdžia draugyste. Tokiu būdu 
daugelio mėnesių ruoša Brazili
joj, Urugvajuj ir Argentinoj neš 
savo vaisių.

Jaunuoliai šokėjai jau virš 
metų ruošiasi IV laisvojo pasau
lio tautinių šokių šventei. At
vyks visų trijų kraštų reprezen
tacinės grupės. Urugvajuj pasku
tiniu metu repetuojama net tris 
kart per savaitę. Brazilijoj, nors 
ir egzaminų laikas, visi šventa
dieniai “nueina” tautiniam 
šokiam. ,

Nesnaudžia ir kongreso at
stovai ir kiti dalyviai. Sao Pau- 

savaitgaliais renkasi diskusiniai 
būreliai. Diskutuojama jaunimo 
kongreso temomis, lavinamas!

masi dainių. Birželio 4 įvyko tre
čioji kongreso diena, visos die
nos išvyka su stovykline progra
ma: diskusijom, pašnekesiais,

.tautiniais šokiais, dainom, mi-_ gos kelionės savo lietuviškai
______________ ____________________ širdžiai atgaivinti.

trauks kelis tūkstančius žiūrovų.
Dėl informacijų sporto dienos 

reikalais prašoma kreiptis į J. 
Barį, 4529 W. 64 Pl., Chicago, 
Illinois 60629, U.S.A.

II Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso

— 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 
Kanadoje

liepos 9 - 15 d. d. Romuvoje,

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

Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje.

šiom, žaidimais, sportu.
Kiekvienas turi savo nuosavas 

svajones: pamatyti tokį įdomų 
kraštą ir tokius įdomius mies
tus, kaip New Yorkas, Bosto
nas, Montrealis, kaip Chicaga, 
Clevelandas ir Torontas. Visi 

gos pamatyti New Yorko miestą 

jau ir diskusijose jaunimas gal
voja, kaip geriau veiks, kai su
grįš namo; kaip įtrauks niekur 

kaip juos sudomins lietuviškais 
dalykais, kurie kartais lyg pa
slėpti giliame miege.

Į JFK aerodromą iš Argentinos 
atskrenda 22 atstovai, įskaitant ir 
jų sudarytą šokių grupę, iš Uru
gvajaus — 18 šokėjų ir 4 su- 

30 šokėjų ir atstovų (pastarųjų 
yra 17), dar 14 jaunuolių, kurie 
patys užsimoka už visą kelionę, 
ir apie 15-20 suaugusių turis
tų, kurių didesnė dalis irgi vyks
ta kongresan. Estai tuoj keliaus 
į savo pasaulinį suvažiavimą To
ronte.

Gegužės pabaigoj jau visi do
kumentai .sutvarkyti, įmokėtas 
kelionės mokestis, įgyti skie
pai, tvarkomi daiktai, susiraši
nėjamą su giminėmis ir pažįs
tamais. Kone visi susitikdami 
vis prasitaria: “Dar liko tiek ir 
tiek dienų.”

Iš Sao Paulo centro, Respubli
kos aikštės, birželio 27 vakarą 
išvyksta eilė autobusų su keliau
tojais ir palydovais į tarptautinį 
aerodromą už 50 mylių. Likusie
ji, tėvai ir jaunimo draugai, ne
ramiai lauks žinių iš tos ypatin-

JK komiteto pirm. inž. Arūnas 
Steponaitis. Apie savaitę anks
čiau atskirai atskrenda kun. Jo
nas Šulcas, SDB, kuris keliauto
jų jau lauks Chicagoj, ir kun. A.

faunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II PLJK Komitetas

Saulaitis, SJ, kuris pasitiks juos

Labai nuoširdžiai kreipiamės 
į New Yorko lietuvius priimti 
ir pagloboti šį jaunimą po
rą dienų prieš jo kelionę
namo liepos 26. Lėktuvas iš
skrenda iš New Yorko. o visi bū
tinai nori ir miestą pamatyti. il
su miesto lietuviais susitikti.

JAUNIMO
KONGRESUI
RUOŠIANTIS

— Jaunimo kongreso stovy klos 
ruoša eina pirmyn. Komisijai 
vadovauja Gediminas B re i < h ma
nas. Kūn. A. Saulaitis. S.J.. iš 

vykios vadovu. Dr. Jučas i 
cero, III., sutiko būti stov> 
gydytoju. Paskaitininkai vi.

mai. Temos liečia Lietuvos pa
pročius, tautodailę, kalbą. litera
tūrą. Stovyklautojai bus skirsto
mi į pratybiniu-s būrelius, susi
darančius iš maždaug 30 asme
nų. Svečiai prašomi stovyklą 
lankyti tik liepos 13. ketvirta- 

karinės programos pabaigos.’ 
Svečiai pasirūpina savo maistu.

Jaunimo stovyklos komisijos 
sąstato pasikeitimai: Ramunė 
Sakalauskaitė perėmė stovyk
los registratorės pareigas iš Sės. 
Ignės, bet adresas nepasikeitė." 
R. Stirbio pareigas perėmė 
Andrius Gutauskas — jis dabar 
tvarko ūkio reikalus su G. 
Breichmanu.

Jaunimo stovyklos karna y ra 
45 doleriai asmeniui. I šią su
mą neįskaitoma transpor- 
tacija į stovyklą ir iš stovyklos.

pildytas anketas grąžinti adresu; 
II PJKS registracija, 57 Sylvan 
Ave., Toronto 173, Ont. Canada.

Parodos, ruošiamos jaunimo 
kongreso metu, bus atidaromos 
birželio 24 ir vyks iki liepos 4 
Jaunimo centro patalpose. 
Chicagoj. Parodos bus Įvairios: 
jaunųjų ir vyresniųjų grafika, ta
pyba, emalis, mozaika, litogra
fija, skulptūra; taikomojo meno 
paroda — audiniai, keramika, 
plakatai, 
teatriniai 
ros, foto, 
te ratu ros 
nos premijuojamos, kitos ne. Pa-

vidaus dekoravimas, 
kostiumai; architektū- 
filmų, tautodailės, li- 
leidiniy parodos. Vie-

Lukošiūnaitė.

LB Windsoro apylinkėj jau 
surinkta 650 parašų jaunimo 
peticijai. Br. Barysas vienas su
rinko 300 parašų. Raginamos ir 
kitos apylinkės taip uoliai rinkti 
parašus ir siųsti jaunimo kongre
so peticijos komisijai.

Jaunimo kongreso būstinė 
veiks 24 valandas dienoj kong
reso atidarymo metu. Atidary
mas vyks Chicagoj, Conrad Hil
ton viešbuty. Ten ir bus perkel
ta kongreso būstinė. Būstinės 
darbam vadovauja Nijolė Sta- 
kauskienė. Į būstinės darbus yra 
įsijungę keliasdešimt Chicagos 
ir apylinkių jaunimo.
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VISŲ LAUKIA SVETINGOJI CHICAGA
Beveik porą metų laisvojo pa

saulio lietuvių spauda, radijas 
organizacijos, Lietuvių Bend
ruomenė ir vadovaują veiksnia: 
kalbėjo apie du didelius i? 
reikšmingus įvykius — laisvoje 
pasaulio lietuvių IV tautmiia 
šokių šventę ir antrąjį pasaulic 
lietuvi Q jaunimo kongresą 
Sekant darbų eigą, galima til 
labai apčiuopiamai spręsti, kiel 
daug darbo rankų, kiek daug pro 
tų, kiek daug širdies .ir meilė: 
tiem darbam bus parodę abieji 
įvykių rengėjai ir aktyvūs jų da 
lyviai.

Ir Štaj stovim šių dviejų di
džiųjų įvykių, išvakarėse. Jauni
mo kongresas prasideda Chica
goj birželio 30 oficialiu kongreso 

me amfiteatre virš dviejų tūks-

kius.
Kai įvykiai atskuba, arčiau 

•stovįs junti, kiek įtampos, kiek 
rūpesčių pakelia šių darbų pla
nuotojai ir vykdytojai: šokių 
šventės komiteto pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas su komi
tetu ir komisijom, tautinių šo
kiu šventės vyriausia meno va
dovė Genovaitė Breichmanienė

Romas Sakadolskis su gausybe 
komisijų ir talkininkų. O kai 
bandai su šiais žmonėmis bent 

laiką sekundėmis skaičiuoja.
Tai reiškia, kad svetingoji 

Chicaga pasiruošė sutikti jus, 
mieli lietuviai, kuriais keliais 

kių rengėjai paruošė didžiąją 
kultūrinę puotą, dvi dideles 
šventes, kad viso pasaulio lie
tuviai čra ne tik rastų pramo

to, daugiau vilties ir tvirtesnio

bei kitų tautybių programose. 
Šoko Rockforde, Grand Rapids,

tautinių šokių šventės komite
to pirmininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas išsa-

Tautinių šokių šventės vadovai tariasi. Iš k. Česlovas Rukuiža, kuris tvarko apšvietimą, šven
tės meno vadovė Genovaitė Breichmanienė ir dail. A. Valeška. Nuotr. Z. Degučio

01 E

Banketas įvyks AMPHITHEATRE patalpose, liepos 
2 d. Chicagoje, tik kitoj salėj, tuoj po šokių šventės 
programos. Banketo metu bus pagerbti šokių grupių 
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. 
60629 arba Marginiai, 2511 W. 69th Street, Chicago, 
III. 60629, pridedant voką su savo adresu ir pašto 
ženklu.

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 sekmadieniais.

JURGIS JANUŠAITIS

kęs savo rūpesčius. Jie skirti 
kiekvienam viešnagėn atvyks
tančiam užtikrinti malonų, 
kultūringą savaitgalį. Žinoma, jis 
visus kviečia į pačią tautinių 
šokių šventę, kuri įvyks amfi
teatre liepos 2, labai punktua
liai 2 vai. popiet. Prašymas: ne- 
vėluokit. Programai prasidėjus, 
salėn svečiai nebus įleidžiami. 
Bilietus į šventę, banketą ir ruo
šiamą koncertą iš anksto gali
ma įsigyti. Tai gali atlikti jūsų 
pažįstami, gyveną Chicagoj.

Antras nuotaikingas pažmonys 
— tai liepos 1 Marijos aukštes
niojoj mokykloj ruošiamas kon
certas. Spalvingą ir įdomią pro

Amerikos ir Kanados jaunimas. 
Pasirodys Lena Valaitytė, pra
moginių dainų ir kitokios mu
zikos solistė, išgarsėjusi Vokieti
joj, Montrealio jaunimo an
samblis Gintaras, vadovauja
mas Zigmo Lapino, Lon
dono, Ontario, studentų jaunimo 
kvartetas Rasa, vadovaujamas 
Vidos -Petrašiūtės, ir užsienio 
tautinių šokių grupės. Svečiai ir 
chicagiečiai kviečiami šia pra
moga pasinaudoti. Iš koncerto li
kęs centas bus labai reikalin
gas šventės komitetui 
čių tautinių grupių 
apmokėti.

Tuojau po šventės 
amfiteatre ruošiamas 
banketas, kuriame, tikimasi, ga
lės dalyvauti virš poros tūkstan
čių svečių. Banketo ruošimu 
rūpinasi Sofija Džiugienė su ko
misijos narėmis. Jaunimui papi
gintos kainos. Gros orkestrai. 
Veiks bufetai. Jaunimas šoks at- 

užsienie- 
kelionėm

tame pat 
šaunus

pagerbti taut, šokių grupių va
dovai.

Pažymėtina, kad ši šventė 
daug kuo skirsis nuo buvusių
jų. Sakysim, nebus jokių deko
racijų. Vykstant programai, spe
cialiomis . šviesomis bus iš
gaunami reikiami efektai. Tai

i 
f
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Šiai šventei.

kongreso dalyviai, o po to 
kongresas turės savo atskiras, 
labai sudėtingas, programas.

Grandis—Chicagos tautinių šokių grupė. Vadovė Irena Smieliauskienė. N uotr. V. Noreikos

darys ypatingai žavų vaizdą. Tuo 
rūpinasi dail. A. Valeška ir Čes
lovas Rukuiža.

Neišskiriama šventės dalis — 
gera muzikinė šokių palyda. Ji 
ypatingai sudėtinga ir efektin
ga. Muz. Alvydas Vasaitis sudarė 
specialų pučiamųjų instrumen

tų orkestrą. Dalį šokių palydės . 
liaudies instrumentais Mont- 
realio jaunimo ansamblis Gin
taras. Į palydą yra įjungtas ir 
Dainavos choras. Tokios paly
dos dar šventėse neturėjom.

O šv.entės pradžioj, įžygiuo-

■ '1
1, v®

JJ *

grojamas iškilmingas maršas,

Taigi viskas paruošta. Dabar 
svetingoj Chicagoj laukiamas 
kiekvienas lietuvis!

Susipažinkim su Grandim Daina
tė, Vi Eivaitė, -Jurga

1953 Chicagoj įsteigta skau- 

pė Grandis gražiai ir sėkmingai 
reiškėsi. Vadovaujant sktn. Ire
nai Šilingienei, grupė dalyvavo 
pirmojoj tautinių šokių šven
tėj. 1958 dėl vadovės sveikatos 
stovio ir dėl kitų priežasčių gru
pė iširo.

1964 sausio . 12 Irena Smie
liauskienė grupę atgaivino. Ją 
sudaro ne tik skautų, bet ir ki
tų lietuviškų organizacijų nariai. 
Pasirinkdami Grandies vardą, 
šokėjai pasižadėjo nenutraukti 
Lietuvos garsinimo grandinės. 
Grupės vadove ir mokytoja pa
siliko Irena Smieliauskienė.

Savo išskirtiniu pasirodymu 
Grandis sėkmingai reiškiasi ne

East St. Louis, Milwaukee, Ke- 
noshoj, Beverly Shores, Evans
tone, Genevoj, Ill., Toronte, St. 
Catharines ir Montrealy.

yra koncertavusi apie 140 kartų.

šventėj 1971 Chicagoj. Grandies 
chorą dainų šventei paruošė 
seselė M. Bernarda, S.C.

Grandis kasmet suruošia savo 
metinį koncertą su tautinių šo
kių programa. S. m. sausio mėn. 
ji atliko lietuviškų vestuvių 
fragmentus. Dalyvavo visose 
tautinių šokių šventėse.

Nuo 1971 rudens grupės va
dovei talkina šokėjai —jauni mo

Kriaučeliūnaitė, Linas Raslavi- 
čius ir Jūratė Šuopytė. 1971-72 
metų valdybą sudaro pirm. Ro
mas Rupinskas, Jūratė Jasaitytė 
ir Jūratė Šuopytė.

vę A. Ingaunis, P.’Kivėnas,/R. 
Šilkaitis ir E. Šilkaitis. Ilgametis 
ir dabartinis grupės muzikantas 
yra Ąžuolas Stelmokas, jam tal
kina Petras Blekys.

Iš tėvų yra sudarytas grupės 
globos komitetas, kuris nuošir- , 
džiai rūpinasi visais grupę lie
čiančiais reikalais. Globos ko
miteto pirmininkė yra Irena 
Kriaučeliūnienė, iždininkas — 
Vladas Rupinskas, nariai — El
vyra Narutienė, Stasė Peterso- 
n i e n ė, Aldona Sobies-

Spurgis.

Šokėjų sąrašas: Violeta Atkin
son, Aušra Aukštuolvtė, Gin- 
taras Aukštuolis, Algis Baltrušai
tis, Regina Balutytė, Andrius Ba-' 
rauskas, Rita Bartkutė, Rūta Bart- 

letavičiūtė, Danutė Bruškytė, Jo
nas Bobelis, Viktorija Bukavec- 
kaitė, Ramunė Butikaitė, Vytau
tas Butikas, Aušra Bužinskaitė, 
Giedrė Cepaitytė, Osvaldas Či
žikas, Linas Danilevičius, 

saitytė, Laima Jauniūtė, Edward

tina Karaliūnaitė, Jolita Kriauče
liūnaitė, Vida Kriaučeliūnaitė, 
Arūnas Krutulis, Algis Lie
poms, Andrius Markulis, Audro
nė Miglinaitė, Rūta Miknaitytė, 
Roma Misiulytė, Dainius Mulo- 
kas, Jūratė Namikaitė, Dainė Na- 
rutytė, Vida Naujalytė, Vytas 
Paškus, Vida Paškutė, Algirdas 
Paužuolis, Daiva Petersonaitė, 
Virginija Petkūnaitė, Laima Pla- 
čaitė, Loreta Plepytė, Shirley 
Plepytė, Loreta Plienaitė, Pra
nas Pranskevičius, Irena Račai- 
tė, Asta Ramanauskaitė, Ričardas 
Ramanauskas, Aušrelė Rama
nauskienė, Linas Raslavičius, 
Edvardas Razma, Linas Rimkus, 
Romas Rupinskas, Vytas Rupins
kas, Julija Sakalauskaitė, Irena 
Seibutytė, Regina Seibu- 
tytė, Laura Serapinaitė, Al
gis Siliūnas, Mindaugas Siliū- 
nas, Rima Skorubskaitė, Violeta 
Sobieskytė, Valerija Sparkytė, 
Nijolė Sparkytė, Romas Sparkis, 
Nora Spurgytė, Algimantas Sta- 

REMKIME MUSŲ GRAŽŲ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE

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

Aukas siųskite adresu:

J. Evans,

6845 So. Western Ave. 
Chicago, Ill. 60636 

)

IV-tosios TŠŠ Vajaus Lėšų telkimo 
komitetas

siulis, Ina Stravinskytė, Mirga 

demaras Sadauskas, Ramunė

Jolanta Ūsevičiūtė, Tomas Vait
kus, Vytautas Vaitkus, Jūratė 
Vaičeliūnaitė, Gražina Vindašiū- 
tė, Gaida Visockytė, Vladas Žu
kauskas, Vytenis Žygas.

— Studijų dienas Melboumo 
jaunimo kongreso komitetas su
organizavo visiem atstovam, 

tuvių jaunimo kongresą. Daly
vavo atstovai bei komitetų na
riai iš Melboumo, Sydney, A- 
delaidės, Geelongo, Tasmani
jos ir Brisbano — viso 36. 
Studijų dienų temą — Austra- 

mos — nagrinėjo: Violeta 
Bitinaitė (jaunimo lietuvių 
kalbos naudojimas), Ugnė Kazo- 

Vytenis 
spauda),

nimo santykiavimas su 
jaunimu), 
(jaunimo
Straukas (Australijos 

užsienio
Vasaris

Vytautas
lietuvių

rate Reisgytė. Studijų dienos 

muose, kovo 31-balandžio 1.

Dalyvaukime
IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS BANKETE 

ir linksmai praleiskime laiką

Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-tosios 

Tautinių Šokių Šventės

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS MĖN. 1 D.
7 vai. vak.
Oficialus IV-tosios tautinių šokių šventės atidarymas 
Jaunimo Centro sodelyje prie paminklo žuvusiems už 
laisvę.
2 vai. vak.
Koncertas Maria High School Auditorijoje.

SEKMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2 D.
1 vai. p. p.
Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių Šven
tė International Amphiteatre.
6 vai. vak.
Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti

Šventės Informacijai būstinės telef. (312) 476*0007

t
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PO CHICAGOS
Lietuvių Tautiniai Namai, 

esą 6422 So. Kedzie Avė., turi 
virš 500 narių ir vis labiau ple
čia savo užduotį.-Čia vyksta dau
gelis mažesnių parengimų. Salėj 
telpa apie 250 žmonių. Valdybos 
pirmininkas yra inž. J. Jurkū
nas, tarybos pirmininkas — gen.
M. Rėklaitis. Visi nori dar di
desnių namų, šie įsigyti tik pra
džiai. Birželio 17 bus inž. J. Jur
kūno pagerbimo vakarienė. Jis 

organizatorius.
Vytauto Didžiojo šaulių kuo

pa nutarė paskirti aukų: jaunimo 
kongresui — 75 dol., Vasario 16 
gimnazijai — 50 dol., tautinių 
šokių šventei — 25 dol. Yra ga
bių šaulių, kurie padeda telkti 
lėšas. J. Petrauskas, meno dalies 
vadovas, sukūrė dviejų veiksmų 
komediją “Prakeiktas raštelis”; 
kovo 19 ji buvo suvaidinta Jau
nimo centre ir davė pelno. Bir
želio 24 šaulio Ant. Regio so
dyboj bus didelė gegužinė, ku
rioj bus pagerbti visi Jonai. Pra
džia — 2 vai. Kuopos knygynė
liui reikalingos lentynos; jos bus

Stasys Stasiūnas, Jonas Tekorys,

Anglijos Lietuvių Klubo
biuletenis, redaguojamas L.

V. Paliulionio, praneša, kad iš 
Anglijos j jaunimo kongresą at
vyksta šie jaunuoliai: J. Alkis, K. 
Baublys, A. Gasiūnas, N. Kutku- 
tė, J. Padvolskas, St. Kasparas, 

nauskaitė Budorius. Tiki-

šoma, šokių grupės iš Anglijos 
nebus. Kas iš klubo narių gali 
priimti jaunimą, prašomi pra
nešti valdybai. Birželio 4 klubo 
valdybos posėdy nutarta pelną, 
gautą iš gegužės 13 parengimo, 
skirti jaunimo kongresui. Birže
lio 11 įvyko gyvas pusmetinis 
narių susirinkimas; po jo — vai
šės.

Lietuvių Radijo Forumo pro
gramoj birželio 3 kalbėta apie 
jaunimo kongresą. Forume daly
vavo dr. A. Deveikytė iš- Argen
tinos, dr. K. Jučas, A. Kazlaus-

J. Jasaitytė. Vyt. Kasniūnas, inž. 
A. Rudis ir klausytojai teikė į- 
vairius klausimus, į kuriuos jau
nieji akademikai stengėsi at
sakyti, nors oficialiai jaunimo 
kongresui ir neatstovavo. J. Ja- 
saitytė apibūdino jaunimo kong
reso bėdas ir įvairių komisijų 
darbus. A. Kazlauskas ir klausy
tojai diskutavo apie Lietuvos 
jaunimą. Buvo paklausta, kodėl 
nebus jaunimo kongrese atstovų 
iš Lietuvos. Inž. A. Rudis, A. 
Kazlauskas ir Vyt. Kasniūnas 
atsakė, kad neutralaus jaunimo 

nimo siuntimą i komjaunuolių 

prašė vyresniuosius remti jauni
mo kongresą. Dar tik trečdalis 
aukų tesurinkta. Aukas siųsti: II 
PLJK Finansų Komisija, Neris 
International, Ine. 530 Fifth

Mirusieji. Gegužės 29 po sun
kios operacijos mirė Helen

Chicagoje gegužės 24 buvo surengtos didelės demonstracijos Marquette Parke ryšium su pas
kutiniais įvykiais Lietuvoje, protestuojant prieš religijos persekiojimą. Kalba Alto pirminin
kas dr. Kazys Bobelis, dešinėje stovi LB apygardos valdybos pirmininkas Romualdas Kronas. 
Nuotr. V7. Noreikos

Domkutė, anksčiau veikusi Lie
tuvių Tarybos kongrese ir jau- 

mirė Elena Marcinkienė, vysk. 
Pauliaus Marcinkaus motina. 
Vyskupas, atvykęs iš Romos, 
dalyvavo jos laidotuvėse. Vyčių 
veikėjas Vladas Paliulionis ne
teko savo brolio Petro Lietu
voj.

Serga Balfo veikėjas, Laisvo
sios Lietuvos leidėjas Vai. šim-

iš ligoninės, bet dar mėnesį teks 
jam būti namie. Abiem spaudos 
darbuotojam linkim greit pa
sveikti ir grįžti prie pareigų.

Lietuvos Žurnalistas, pirmasis 
numeris, išėjo iš spaudos pir
momis birželio dienomis. Jame 
yra aktualių straipsnių bei ži
nių. Gražia iliustracija pristatyti 
vyresnieji žurnalistai — L. Ši
mutis ir J. Žilevičius, naujieji — 
J. Kazickaitė ir J. Jonikaitė. Re
daktorius — Vyt. Kasniūnas, 
3754 West 70 Place, administra- .

JAV LB delegacija birželio 6 buvo priimta JAV katalikų vyskupų konferencijos tarptautinio 
skyriaus pirmininko vysk. John J. Dougherty. Iš kairės — JAV LB centro valdybos vicepirm. 
Algimantas Gečys, vysk. J. J. Dougherty, JAV LB garbės pirm. prel. Jonas Balkūnas, N. Jersey 
lietuvių organizacijų tarybos pirm. Valentinas Mėlynis ir Lietuvos Vyčių pirm. dr. Jokūbas Stu- 
kas. Nuotr. K. Cikoto

Amerikos etninių grupių konvencija
69 Street, Chicago, Ill. 60629.
Vinjetes piešė dail. P. Kaupas.

visiem nariam. Kaina 1 dol.
Kristijono Donelaičio litua

nistinė mokykla baigė mokslo 
metus birželio 3. Ją lankė 440 
mokinių. Vedėjas — J. Širka. 
Birželio 4 Marijonų ūky įvyko 
mokyklos pavasario šventė. Į- 
teikti pažymėjimai. Mokiniai at
liko gražią programą.

Marijos aukštesniosios mo
kyklos mokslo metų pabaigtuvės 
įvyko gegužės 31. Moksleivės 
dainavo, pritariant orkestrui. 
Kun. Malin, sesuo Salesia — di-

Koziol ir dr. H. White. Seserys 
Kasper ir Reginald dirbo prie 
muzikos. Geriausiai mokėsi 
visus metus, aukščiausią garbės 
diplomą iš 330 baigia*.' Jų 
gavo lietuvaitė Angela Sinickac.

Daug susirinkimų Chicago? 
vyko birželio 4. Sunku juos ap
lankyti ir paruošti žinių iš or
ganizacijų, kai viskas vyksta tuo 
pačiu metu. Todėl maloniai pra
šau valdybas talkos: po kokio 
naujesnio ar- svarbesnio įvykio 
paskambinti PR 8-5374 arba pa-

St., Chicago, Ill. Ypač reiktų ži
nių iš jaunimo veiklos.

Jaunimo kongreso ir tautinių 
šokių šventės proga jaunimas ir 
senimas, atrodo, turės smarkiai 
pasispausti, jei norės visur daly
vauti. Štai liepos 1 du dideli pa
rengimai: tautinių šokių ir talen
tų vakaras Marijos aukštesnio
joj mokykloj, taip pat ir kongreso 
vakaras Conrad Hilton viešbuty 
su šokiais ir 15asmenų orkestru.

Bal. Brazdžionis

-o-
Leonui Raslavičiui iš Chica

gos buvo suteiktas “United 
Community Service Award” 
medalis. Pagerbimo rašte sako
ma: “ Leonas Raslavičius sėk- 

naujo dėstomojo kurso į “Circle 
Campus” Illinois universitete.

I 
IS

VISUR

Birželio 3-4 Washingtone, 

ganizacija įkurta Pittsburghe 
1955 ir turi tikslą apjungti vi
sus svetimos kilmės amerikie
čius, siekiant užtikrinti šių gru
pių žmonėm didesnį svorį JAV 
gyvenime arba bent apsaugoti 
juos nuo valdžios įstaigų diskri
minacijos dėl privilegijuotų 
vad. "mažumų” grupių perdėtos 
globos.

Šios Etninių Grupių Konfe
deracijos veikimas pastaraisiais 
metais buvo kiek apsilpęs, nes 
buvo miręs jos pirmininkas 
buv. Pennsylvanijos valsty
bės vyriausio teismo teisėjas 
Musmano, labai plačių polėkių 
italu kilmės amerikietis. Iki kon
vencijos sušaukimo dienos tary- 

velando miesto burmistras 
Ralph J. Perk, kuris dėl savo 
bu; 'istro pareigų turėjo pasi- 
*rac.' ; iš šios Konfederacijos 
veiklos.

- Į konvenciją buvo suvažia
vę apiej 5Č delegatų, atstovau
jančių 'virš dvidešimčiai įvairių 
Amerikos etninių grupių ir jų 
organizacijų. Konfederacija turi 
eilę savo skyrių, apjun
giančių vietines, etninių grupių 
organizacijas, kaip New Yorke, 
CIevelande, New Jersey, Pitts
burghe, Washingtone ir kt. Be 
to, į Konfederaciją nariais įeina 
ir eilė Amerikos nacionalinių 
etninių grupių organizacijų. Šioj 
grupių Konfederacijoj lietuviam 
atstovauja Amerikos Lietuvių 
Taryba.

teratūrą, kaip užskaitomus da
lykus studijų programoj. L. Ras- 
lavičius paaukojo šiam darbui 

150,000 lietuvių kilmės žmo
nėm, gyvenantiem Chicagos 
apylinkėj. Šis ypatingas visuo
meniškas pavyzdys ir asmeniš
kas pasiaukojimas pilnai užsi
tarnauja “United’s” garbingo pa
žymėjimo.” Džiugu, kad L. Ras- 
lavičius gavo tokį pažymėjimą 
iš amerikiečių už lietuvišką

Konvencija apsiribojo organi
zacinių ir dienos klausimų svars
tymais. Pačioj konvencijos pra
džioj buvo sudarytos bent septy-

vencijos plenumo posėdžiui 
pateikė visą eilę rezoliucijų.
Jos lietė pirmoj eilėj K o n - 
federacijos organizacinius rei
kalus: biuletenio leidimą, fi
nansų telkimą, narių verbavimą 
bei skubius žygius dėl pasi
reiškiančios įvairių formų 
diskriminacijos iš federalinių, 

konų partijos nacionalinio ko
miteto direktorius tautinių gru
pių reikalam Laszlo C. Pasztor. 
Sekmadienį pietų metu buvo 
pristatytas įdomus svečias kalbė-

Agentūros vicedirektorius Bruce 
Herschensohn, kalbėjęs apie 
senatoriaus Fulbright politinius 
klystkelius.

Naujuoju Amerikos Etninių 
Grupių Konfederacijo's pirmi
ninku buvo išrinktas teisėjas 
Albert Fiok, vengrų grupės at

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui^ Tevy pranciškonu vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskirŲi aukotoji! pageidavimus) aukojo:

E. Aleksiejus, Huntington,
N. Y., 5, pažad. 100.

J. Ambroze, E. Hampton, N. 
Y., 10.

H. Baciuska, W. Babylon, N

A. Bagdonas, Ozone Park, 
N. Y., 10, pažad. 300, anksč. 10.

S. Barkus, Howard Beach,

J. Baltrus, Amityville, N.Y., 5.

žad. 50.
B. Brazauskas, Huntington, N.

C. Bubnis, E. Northport, N.Y., 
10.

S. Cassano, Brooklyn, N.Y., 
25, anksč. 190.

B. Čeponis, Smithtown, N.Y., 
50, pažad. 100.

V. P. Dabulis, Brooklyn, N.Y., 
40, anksč. 360, pažad. 500.

J. Dominic, E. Hampton, N.Y., 
2.

J. Domarc, E. Hampton, N.Y., 
20, pažad. 100 (įrašo Ameliją 
Oželienę).

J. Duoba, E. Hampton, N.Y. 5.
Frank’s Service Station, E.

Hampton, N. Y., 10. s
S. Garbon, Howard Beach, 

N. Y., 5, anksč. 105.
J. Granickas, Howard Beach,

J. Hopke, Brentwood, N.Y., 10, 
pažad. 50.

L. Hansen, Ozone Park, 5, 
anksč. 10.

BUILDING FUND

stovas iš Pittsburgh©. Lietu- 

bos vicepirmininko pareigos, 
. kuriom buvo išrinktas dr. Jonas

kos Lietuvių Tarybos atstovų, 
dr. Kazio Šidlausko ir dr. Jono

ALT informacija

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, yra išskridęs į Euro
pą. Radijo valandėlės reikalais 
lankysis Madride. Bražinskų rei- 

pavaduoja prof. J. Puzinas.
— Chicagoj Sovietų meno pa

roda vyks Mokslo ir Pramonės 
muziejuj birželio 17— liepos 16. 
Lietuviai, latviai, estai ir vokie
čiai parodą piketuos birželio 17- 
18.

— Notre Dame universiteto 
studentai Rimas Čepulis, An
tanas Paškus, Linas Sidrys ir 
Audronė Ambrozaitytė surinko 
960 parašų po jaunimo peticija. 
Ir kiti studentai kviečiami rink-

Jaunimo peticijos reikalais 

ja, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636.

J ak ubai ti s, ' B re n t wood ,-

J. Janus, Smithtown, N.Y., 20.
G. Jatkauskas, Amityville,

10, anksč. 80, pažad. 100.
H. Kavaliauskas, W. Babylon,

A. V. Kazie, Ozone Park, N. 
Y., 40, anksč. 60.

J. Kazlauskas, Sayville, N.Y., 
2,

M. Kulikaitis, Paterson, N.J., 
10.

R. Kurtis, Staten Island, N.Y.,

100 ir 75 patalpų išlaikymui.
LB Stamfordo apylinkė 50.
R. Latvaitis, Bohemia, N.Y., 2.
E. Litvaitis, Bay Shore, N.Y., 5

Greenlawn,

P. Lukoševičius, Brooklyn, 
N. Y., 25, anksč. 125.

M. Macik, Bayport, N. Y., 10.
S. Markdwich, N. Babylon, N.

A. Mills, Ozone Park, N.Y., 5, 
anksč. 10.

J. Monteith, Brentwood, N. Y., 
2.

J. Murphy, Sag Harbor, N.Y., 
25, pažad. 100.

A. Mullery, Brooklyn, N. Y.
50, anksč. 10, pažad. 100.

A. Norris, Bayshore, N.Y. 5.

— Vysk. J. J. Dougherty, Short 
Hills, N. J., JAV vyskupų kon
ferencijos užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas, birželio 6 
priėmė JAV LB c.v. paskirtą 
delegaciją. Delegaciją sudarė: 
prel. J. Balkūnas, Alg. Gečys, 
vyčių pirm. dr. J. J. Stukas, inž. 
V. Mėlynis. Vyskupas buvo pra
šomas, kad jis dėtų pastangų, 
kad birželio 18 visoj Amerikoj 
būtų paskelbta maldos diena už 
lietuvius ir kitus persekiojamus 
tikinčiuosius.

Kun. K. Pūgevičiui, JAV LB 
informacijos komisijos nariui, 
tarpininkaujant buvo nufilmuo
tas pasikalbėjimas su vysk. V. 
Brizgiu ir JAV LB c.v. nare Aušra 
Zerr. Pokalbio tema —'tikėjimo 
persekiojimas Lietuvoj. Pusva
landžio pokalbis bus transliuo
jamas birželio 25, sekmadienį, 
2:30 vai. popiet per Baltimorės 
11 kanalą. Programa matoma 
Washingtone, Virginijos ir Ma
ryland© valstijose ir kai kuriose 
Pennsylvanijos vietose.

— Lena Valaitytė, pagarsėjusi 
populiarios muzikos dainininkė 
iš Vokietijos, pirmą kartą Ameri
koj pasirodys tautinių šokių. 
Šventės užsienio šokėjų pasi
rodymų ir talentų vakare liepos 
1 Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėj. Solistė su dideliu 
pasisekimu neseniai koncertavo 
Prancūzijoj ir Japonijoj.

— Vincas Ruzgas, pedagogas, 
Pedagoginio muziejaus kūrėjas 
ir jo direktorius, daugelio pėda- . 
goginio turinio knygų, vadovė
lių ir straipsnių autorius, gegu
žės 25 mirė Kaune. Velionis bu
vo gimęs 1890.1.24.

- Gražina Brazaitytė, kolegi
jos studentė, birželio 12 žuvo 
eismo nelaimėje CIevelande, 
Ohio.

— Sigitas ir Kristina Novic- 
kai, Darbininko skaitytojai, 
gyveną San Francisco, birželio 
3 savo bičiulių tarpe paminėjo 
10 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

— Ateitininkų federacijos val
dyba nutarė, kad kandidatų fe
deracijos vadui ir kontrolės ko
misijai siūlymo laikas pratęsia
mas iki liepos 1. Kandidatus siū
lyti gali ne mažiau kaip 5 bal
suotojai. Pasiūlyti galima tiek 
kandidatų, kiek yra renkamųjų, 
t. y. federacijos vadui ir 3 kont
rolės komisijos nariam. Nuro
dyti kandidatų vardus, ' pavar
des, amžių, adresą ir pridėti 
raštišką sutikimą kandidatuoti. 
Siūlytojai turi pasirašyti ir nuro
dyti savo adresus ir kuriam atei
tininkių padaliniui priklauso. 
Siūlymai siunčiami rinkimų ko
misijos pirmininkui: Romualdas 
Kriaučiūnas, 1816 Tecumseh Ri
ver Dr., Lansing, Mich. 48906.

— “Baltijos gulbė”, Aeroli- 
neas Argentinas lėktuvas AR 330 
su 115 lietuvių iš Brazilijos, 
Argentinos ir Urugvajaus vyks
tančių į jaunimo kongresą ir tau
tinių šokių šventę, pasieks JFK 
aerodromą New Yorke birželio 
28, 8 vai. ryto.

— Philadelphijos lietuvių tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Esteros Bendžiūtės, sėkmingai 
rengiasi tautinių šokių šventei. 
Kelionės išlaidom sumažinti 
ruošiamas vakaras su koncertine 
dalim birželio 24 Lietuvių Muzi
kinio klubo salėj.

— Iš Hartford, Conn., auto
busas į Neringos stovyklavie
tės šventinimą ir rėmėjų me
tinį suvažiavimą Marlboro, Vt., 
išvažiuoja birželio 18 d., 8:30 
vai. ryto nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo, 229 Lawrence St., Hart
ford, Conn. Kaina 3.50 dol. 
Grįš į Hartfordą apie 8 vai. vak. 
Registracija: D. Dzikienė
521-6028, D. Grajauskienė 
688-1552, P. Shimkus 521-1944.
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Puslapįtvarko L. Gudelienė. Medžiagą siųsti: 14 Cat Rock Rd., Cos Cob, Conn. 06807

Sportuojame
Dvidešimt antrosios Siaurės 

Amerikos lietuvių sporto žai
dynės įvyko balandžio 22-23 
Clevelande. Susirinko sportinin
kai ir žiūrovai iš visų Amerikos 
dalių. Į Clevelandą atvyko spor
to mėgėjai iŠ Kanados, Detroito, 
Chicagos, Washingtono, Bos
tono ir New Yorko. Susirinko 
apie aštuoniasdešimt koman
dų, kurios sudarė visą šį įdomų 
sporto savaitgalį.

New Yorkas išsiuntė savo 
sporto dalyvius į Clevelandą, 
kad parodytų, jog ir iš taip toli 
jaunimas mielai keliauja sužaisti 
savo mėgiamiausių rungtynių. 
Smagu pažymėti, kad rungty
nėse dalyvavo jaunimas, lankąs 
arba neseniai baigęs Mairo
nio mokyklą. Susiorganizavo 
moterų tinklinio komanda, ber
niukų krepšinio komanda ir sta
lo teniso komanda. Kaip kas ga
lėjo, lėktuvais ar mašinomis, 
New Yorko sportininkai nuvyko 
į Clevelandą, pasiruošė sužaisti 
geras rungtynes.

Nors mūsų komandom nelabai 
pasisekė nugalėti priešus, mes

KREPŠININKAS 
GINTARAS MIKLAS

Septyniolikos metų Gintaras 
Miklas, buvęs Maironio mokyk
los mokinys, yra labai ge
ras krepšininkas. Šiais metais jis 
baigs gimnaziją ir eis į Lafayet
te kolegiją. Great Neeko krep
šinio komanda buvo labai gera, 
bet kai jau beveik baigėsi sezo
nas, Gintaras susilaužė ranką. 
Buvo likę dar du žaidimai, ir 
Gintaras negalėjo žaisti.. Pirmą 
žaidimą be Gintaro jie pralošė. 
O antrą — žaidėjai susi
kaupė ir laimėjo prieš labai gerą 
komandą.

Gintaras yra vienas iš vertin
giausių žaidėjų ir yra labai svar
bus Great Neeko komandai. Per 
visą sezoną jis yra laimėjęs dau
giausia taškų savo komandai. 
Dėl savo gero žaidimo ir gero 
elgesio jis yra gavęs labai daug 
pasiūlymų į universitetus, bet 
pasirinko Lafayette kolegiją. 
Gintaras yra vienas iš penkių 
geriausių krepšininkų Nassau 
County ir yra laimėjęs daug tro
fėjų. O dabar jis žaidžia beis
bolą.

Danutė Miklaitė, 6 sk. 

Maironio lituanistinės mokyklos 1 skyriaus mokiniai šoka 
kiškelį. Nuotr. G. Peniko

visi pastebėjom, su kokiu en
tuziazmu ir stipria valia žaidė 
laimėtojai. Cleveland© ir Chica
gos moterų tinklinio komandos 
buvo labai stiprios. Clevelandas 
pasirodė labai gerai ir, visų nuo
mone, buvo numatytas laimėto
ju. .

New Yorko berniukų krepši
nio komandai geriau sekėsi 
žaisti. Jie, nors ir pralaimėjo porą 
žaidimų, nunešė penktą vietą. 
Dar geriau pasirodė New Yorkas 
stalo tenise. Mūsų jaunesnieji 
gerai sužaidė savo rungtynes, 
bet dar liko nugalėti Kanados 
čempijonus.

Visų nuotaika buvo linksma. 
Visi turėjo progos susitikti ir su
sipažinti su jaunimu iš toli
mesnių vietovių. Nors buvome 
truputį nuliūdę, kad New Yor- 
kui taip nepasisekė, mes visi 
dalyviai nutarėm, kad buvo labai 
įspūdingas ir įdomus savaitga
lis.
Ligija Birutytė, korespondentė

! NORIU PAGELBĖTI
i '

Pareinu iš mokyklos 
j Mamytę pamaty t. 
; Mokykloj atsibosta 
* Skaity ti ir rašyt.

Padėjus knygas į spintą, 
Einu aš greit užkąst. 
Tada aš jos paklausiu, 
Ar reiks ką nors padėt.

Padėjus mamytei valyti, 
Einu į lauką pažaist. 
Po valandos grįžus iš lauko, 
Padedu aš pietus užkaist.- •

Laura Naronytė, 4 sk. 
f

Tu, mamyte, man geriausia,
- Man geriausia iš visų.

Aš nupirkčiau tau gėlyčių 
Ir brangiausių dovanų. 
Bet, matai, mainyte mano, 
Neturiu daug pinigų.

Kol aš dar maža vis būsiu, 
Vieną dovaną turiu.
Tai ta dovana čia žydi, 
Mano širdy spindi ji. 
Ji augs su manim kartu 
Ir žydės daug daug kartų.

R. Vebeliūnaitė, 4 sk.
_

MAMA
“Mama” — tai vienas iš gra

žiausių žodžių. Kai žmogus šį 
žodį pasako, pasimato švelnus, 
malonus veidas, kuris visada 
šypsosi. Jis atsimena, kai mama 
jį verkiantį nuramino, rūpinosi, 
kai jis buvo prapuolęs, ir pasa
kojo gražiausias pasakas. Todėl, 
kai ateina gražiausias metų lai
kas pavasaris, su šilta saule, žy
dinčiom gėlėm ir sprogstančiais 
medžiais, būna graži šventė — 
Motinos diena.

V. Leleivaitė, 6 sk.

Mano gyvenime yra daug žmo
nių, kurie mane saugo ir globo
ja. Bet aš manau, kad man svar
biausias žmogus yra mama. Per 
mano vienuolika gyvenimo me
tų mano mama labai mane mylė
jo, globojo ir mokė. Ji visą savo 
laiką mums duoda . . . Aš ne
manau, kad kas nors galėtų iš
gyventi be mamos.

S. Birutis, 6 sk.
-o-

Niekas kitas, tik mamos turi la
bai geras širdis. Mamos labai 
myli savo vaikus. Kada vaikas 
ką nors blogo padaro, tai mama 
pyksta. Ji pyksta iš meilės, nes 
ji nori tave išmokyti, kas yra gera 
ir kas yra bloga. -

Mamai tu gali savo problemas 
pasakyti. Tada abu galite išspręs
ti jas.

Jeigu tu nori ko nors labai, 
tai gali paprašyti mamos, ar 
ji negalėtų tau kokia nors proga 
nupirkti. Ir gal ji tau nupirks.

Ir ji gali duoti tau idėjų. Jei
gu tu nori ką nors padaryti ir 
nežinai ar galima, tai gali pa
klausti mamos.

Tiem vaikam, kurie neturi ma
mos, yra labai liūdna.

P. Gudelis, 4 sk.

-o-
Mano mamytė man padaro 

pusryčius ir mane prižiūri. Ji 
man sulopo kelnes ir mane iš
leidžia į mokyklą. Ji šeimai pa
daro valgyti ir išskalbia drabu
žius . . . Mano mama moko kaip 
elgtis iki tol, kol mes būsim di
deli ir galėsime gyventi patys. 
Mamom reikia padėkoti už tai, ką 
jos mum padarė. Jeigu mamų 
nebūtų, tai ir vaikų nebūtų.

T. Ivaška, 4 sk.

Mėgiamiausias 
užsiėmimas

Mano mėgiamiausias užsi
ėmimas yra fotografavimas. Man 
patinka fotografuoti gamtą ir ar
chitektūrą. Aš mėgstu fotogra
fuoti parodas ir koncertus.

Aš viską pats darau, išryški
nu filmus ir padarau ant po
pieriaus. Aš galiu per vieną 
dieną viską padaryti ir paduoti 
žmonėm, kurie prašo. Savo nuo
traukų buvau davęs jaunimo 
meno parodai, kuri vyko kovo 
mėnesį, ir porą kartų jos buvo 
įdėtos į įvairius laikraščius. Aš 
daug laiko tam praleidžiu 
ir neblogai padarau.

Paulius Švitra, 7 sk.

KĄ AŠ VEIKSIU VASARĄ
Aš gyvensiu baseine. Aš eisiu 

mokytis plaukti. Aš eisiu į bib
lioteką paimti knygų apie mano 
mėgiamiausią komandą — New 
York Mets. Vasarą mano tėtė 
nuveš pažiūrėti Mets. Man tė
tė pastatė namuką kieme, ir aš 
ten atidarysiu vasarą berniukų 
klubą. Vasarą atvažiuoja mano 
pusbroliai, ir mes žaidžiam beis
bolą. Tėtė ir visi svečiai kepa 
lauke ir pila alų ant nugaros. Kai 
vasara pasibaigs, reikės grįžti į 
mokyklą.

Tadas Birutis, 2 sk.

Maironio lituanistinės mokyklos II skyriaus mokiniai atlieka Motinos dienos programą. Nuotr.
Pauliaus Švitros .

€

AŠTUNTOKAI
Aš pradėjau lietuvišką mo

kyklą darželyje. Ten buvo labai 
malonu: mes piešėm, žaidėm 
žaidimus, kaip žiedą dalinti, 
darėm iš popierio įvairius daly
kus. Buvo labai gera. Aš nega
lėdavau sulaukti kito šeštadie
nio. Paskui pradėjau lankyti 
pirmą skyrių. Ten pradėjau mo
kytis skaityti ir rašyti. Po trupu
tį ėjo sunkyn, ir man pradėjo 
mažiau patikti mokykla. Trečia
me ir ketvirtame skyriuje man la
bai patiko tėvynės pažinimo pa
moka su p. Kregždiene. Aš pra
dėjau išdykauti lietuvių kalbos 
pamokose. Visi man aiškino, 
kaip svarbu žinoti ir mylėti savo 
tėvų kalbą.

Šeštame ir septintame skyriuje 
aš vėl pradėjau norėti eiti į 
mokyklą. Aš norėjau susitikti su 
draugais, kuriuos mokykloj 
įsigijau. Dabar esu aštuntame 
skyriuje . . . Dar kartais pc’šdy- 
kauju. bet dabar aš suprantu, 
kaip yra svarbu ir malonu žjnoti x 
lietuvių kalbą ir mvlėti Lietuvą.

£ vij

Visiem mokytojam, kurie su 
manim vargo ir tiek daug išmo
kė, aš esu labai dėkingas. Nors 
Lietuva ir mažas kraštas —- jis 
man nepaprastai gražus, ir aš jį 
labai myliu.

Linas Kudžma, 8 sk.

-o-
Ką aš išmokau lietuviškoj mo

kykloj? Išmokau skaityti ir ra
šyti. Pamažu mokiausi teisingiau 
ir greičiau skaityti. Išmokau rai
des ištarti ir sakinius sudaryti. . . 
Gramatika yra labai sunki ir 
trukdo greit su ja susipažinti. 
Kiekviename skyriuje daugiau ir 
daugiau išmokau . . .

Vėliau Lietuvos istoriją, geo
grafiją ir tikybą turėjau mokytis. 
Iš geografijos išmokau daug 
miestų, ežerų, upių, kalnų, miš
kų, apie kuriuos nebuvau žino
jęs. Žinau, kur jie yra ir kaip 
dauguma atrodo. Geografija pa
mokė, kur žmonės gyveno. Is
torija išmokė mane, kaip žmo
nės gyveno kunigaikščių laikais, 
kurie juos valdė ir nuo priešų 
gynė. Padėjo man suprasti, kas 
buvo tie priešai, su kuriais vis

ATSISVEIKINA
teko kariauti dėl Lietuvos lais
vės. Religija padėjo man suprasti 
kaip žmonės dėkojo Dievui, 
žmonių religinius papročius, 
kokius dievus jie garbino ir ko
kių bijojo, ir kaip lietuviai tapo 
krikščionimis.

Vytenis Prekeris, 8 sk.

-o-
Atrodo man, kad visai dar ne

seniai mano tėveliai atvedė ma
ne į pirmą skyrių. O dabar jau 
baigsiu aštuntą, ir visi darbai, 
juokai ir verksmai bus užbaigti.

Labiausiai aš noriu pasakyti 
ačiū visiem mokytojam, kurie 
mane supažindino su lietuviška 
gramatika, literatūra ir gyveni
mu. Aš, kaip klasės seniūnas, dar 
kartą dėkoju visų baigiančiųjų 
vardu.

Mūsų įpėdiniam, buvusiem 
septintokam, linkiu gerų, atei
nančių mokslo metų. Aš taip pat

Kodėl man svarbi lietuviu kalba
Man lietuviu kalba yra svar

bi dėl to, kad mano tėveliai gi
mė Lietuvoj. Jie nori, kad aš 
žinočiau, kokia svarbi ir sena 
kalba ji tikrai yra. Tai todėl aš 
ėjau į lietuvišką mokyklą aš
tuonerius metus. Išmokau ne 
tik gerai lietuviškai kalbėti, bet 
ir sužinojau apie Lietuvos kraš
tą, apie jos upes, ežerus, kalnus 
ir miestus. O, svarbiausia, suži
nojau kaip lietuviai kariavo ir 
mirė dėl savo laisvės . . .

Amerikoniškoj mokykloj aš 
mokausi ispanų kalbą. Man yra 
daug lengviau ištarti ispaniš
kus žodžius.negu kitiem vaikam 
dėl to, kad lietuviški žodžiai yra 
panašiai tariami. Iš viso, aš ma
nau, kad per tuos aštuonerius 
metus išmokau labai daug daly
kų. Kai buvau mažesnis, tai ne
norėjau eiti į lietuvišką mokyklą. 
Bet dabar aš žinau, kad tai buvo 
labai svarbu ir reikalinga.

Albinas Milukas, 8 sk.

-o-
Namuose aš kalbu latviškai, 

nes mano močiutė yra latvaitė. 

niekada neužmiršiu savo klasės 
draugų ir draugių, kurie su ma
nim kartu džiaugėsi ir vargo.

Gal pasimatysime kur organi
zacijose ir stovyklose, bet lie
tuviškai mokyklai dabar tariame 
sudie!

Andrius Rajeckas

PAS MUS . . .
Motinos dieną Maironio mo

kykloj paminėjome savo klasėse. 
Mamytės atėjo pažiūrėti, kaip 
mes šokome, deklamavome ir 
vaidinome jų garbei. Po progra
mos pasivaišinome ir pasi
linksminome kartu su savo ma
mytėmis, ir visiem buvo jauku.

Paskutinę mokslo metų dieną 
— iškylavome. Mokytojų ir ma
myčių lydimi, nužygiavome į 
parką, kur dvi valandas links
mai žaidėm, sportavom ir už- 
kandžiavom. Sugrįžę mokyk
lon, gavom pažymių knygeles, 
pasveikinom geriausius moki
nius ir iškilmingai užbaigėme 
mokslo metus.

Bet, nežiūrint to, aš lankau lie
tuvišką Maironio mokyklą ir 
važiuoju į lietuviškas stovyklas, 
nes senelis ir mama yra lietu
viai. Pernai aš buvau latviškoj 
stovykloj. Ten daug kas mane 
prašė pakalbėti lietuviškai, o ka
da būnu lietuviškoj stovykloj ar 
mokykloj, prašo, kad pakalbė
čiau latviškai.

Aš galiu surasti daug pana
šumo tarp latvių ir lietuvių kal
bų. Galėčiau daugelį panašių 
žodžių surašyti. Aš pastebėjau, 
kad lietuvių kalba turi galūnes 
as, us, is, o latviai galūnes su
trumpina — pav. vanagas, va- 
nags. Yra daug ir nepanašių 
žodžių. Latvių kalba yra kilusi iš 
lietuvių kalbos, todėl yra toks 
didelis panašumas. Lietuvių 
kalba yra seniausia pasaulyje, ki
lusi iš sanskrito kalbos. Aš ja 
didžiuojuosi. Man labai patinka 
mokėti dvi kalbas šalia anglų 
kalbos, ir aš manau, kad yra į- 
domiau gyvenime, kada moki 
tris kalbas.

Aina Bernier, 8 sk.
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MAIRONIO MOKYKLOS 18-ta LAIDA
Maironio lituanistinės mo

kyklos abiturientų išleistuvės 
buvo surengtos birželio 4 Kul
tūros Židinyje. Pirma jaunimui 
buvo mišios. Tėv. Paulius Bal
takis, OFM, mišias laikė lauke.

Aina Bemier

Linas Kudžma

Albinas Milukas

Danutė Norvilaitė

VILNELĖ
(atkelta iš 8 psl.)

JŪRATĖ IR KASTYTIS
Aš mačiau operos “Jūratė ir- 

Kastytis” premjerą Chicagoj. 
“Jūratė ir Kastytis” yra lietuviška 
trijų veiksmų opera, kurios mu
ziką sukūrė kompozitorius Ka
zimieras Banaitis.

Jūratė buvo Baltijos dievaitė, 
o Kastytis — jaunas žvejys. Žve
jai, prieš išplaukdami j jūrą, 
meldžiasi griausmingam Per
kūnui, kad laimintųjų kelionę.

Vieną kartą jaunas žvejys Kas
tytis, pavėlavęs išplaukti, dai
nuoja ilgesingą vakaro dainą. 
Jam bedainuojant, pasirodo Jū
ratė. Jie pamilsta vienas kitą. 
Perkūnas labai supyko. Jis sakė, 
kad juos nubaus. Jūratė nebijo 
dievų keršto ir vistiek myli Kas
tytį. Kyla didelė audra. Baisiai 
sugriaudžia Perkūnas, plyšta 
sienos, griūva gintaro rūmai.

Ant jūros kranto grandinėmis 
prirakintas prie uolos Kastytis 
prisimena Jūratę, motiną, namus 
ir žvejus. Ten šviečia saulė ir 
ošia žalios pušys, kurių jis dau
giau nematys. Tolumoje kaip ai
das atsiliepia brolių žvejų daina.
r*........  * '• .v. \ i >k. ns.>k:nė 

punktualiai žemutinėj salėj. 
Žmonių buvo pilna. Atėjo bai
giančiųjų tėvai, giminės, sep
tintojo skyriaus mokiniai, tė
vai, bičiuliai.

Prie didžiojo stalo, kur sėdė
jo prezidiumas, sienos buvo 
papuoštos laikraščių iškarpom. 
Tai buvo iškarpos iš Darbinin
ko,ką jis apie Maironio mokyk
lą rašė šiais mokslo metais. Pa
puošimas buvo tikrai originalus 
ir gražiai “advertaizino” Dar-- 
bininką.

Į prezidiumą
Iškilmėm vadovavo mokyklos 

vedėja Elvyra Ošlapienė. Į gar
bės prezidiumą ji pakvietė: Lie
tuvos gen. konsulą A. Simutį, 
LB New Yorko apygardos atsto
vą A. Samušį, Atlanto pakraš
čio mokyklų inspektorių A. Ma- 
sionį, Tėv. Paulių Baltakį, O.F. 
M., tėvų komiteto atstovę 
Gražiną Janušienę ir išleidžia
mosios klasės auklėtoją Oną Bal
čiūnienę.

Tada 8 klasės mokiniai už
ėmė specialias vietas, susėsda- 
mi 5 vienoje pusėje, kiti 5 — ki
toje pusėje. Jų vietą užėmė sep
tintokai.

Aktą pradėjo mokyklos vedė
ja Elvyra Ošlapienė, tardama 
žodį. Ji pradėjo žodžiais, kad 
Lietuva nėra iš vaikystės ir iš 
tėvų pasakojimų girdėtas kaž
koks tai pasakų kraštas. Lietuva 
yra gyva, nes štai prieš keletą 
dienų jos jaunimas sukilo Kau
ne, reikalaudamas Lietuvai lais
vės.

Toliau palietė, kodėl jie lankė 
lietuvišką mokyklą, kas jų lau
kia, išėjus iš mokyklos. Ji pri
minė ir mokyklos meto darbus ir 
palinkėjo, kad jie būtų kel
rodžiu. Tegu jie visada išlieka 
jautrūs Lietuvos reikalam, nes 
praeitų metų mokyklos reikš
mingiausia ir gražiausia diena 
buvo, kai visa* mokykla važiavo 
protestuoti dėl Simo laisvės. 
Toliau be mokytojų pagalbos 
jie patys turės išmokti dirbti sa
vo tautai.

Baigusieji
Mokytojų posėdžio protokolo 

ištrauką paskaitė sekretorė Ele
na Ruzgienė. Ji suminėjo 9 mo
kinius, kurie lankė ir kurie 
baigė mokyklą. Dešimtas buvo 
Rimas Bulota, kuris negalėjo 
šiais metais mokyklos lankyti, 
bet kuris laikė egzaminus. Jis 
išlaikė egzaminus visais pen
ketukais ir taip Maironio mo
kyklą baigė geriausiai.

Štai tie baigusieji 18-tą Mai
ronio mokyklą: Aina Bemier, 
Linas Kudžma, Albinas Milukas, 
Danutė Norvilaitė, Vytenis Pre- 
keris, Andrius Rajeckas, Paulius 
Rajeckas, Tomas Vainius, Rasa 
Vilgalytė, Rimas Bulota.

Dovanos
Pažymėjimus įteikė Lietuvos 

gen. konsulas A. Simutis. Kartu 
buvo įteikta visa eilė dovanų. 
Gen. konsulas nuo savęs kiek
vienam įteikė J. Končiaus kny
gą angliškai apie Vytautą Didįjį. 
Tėvų komitetas — naująją poe
zijos antologiją. Klasės auklė
toja įteikė dovanų geriausiem 
mokiniam. Tie mokiniai buvo 
Danutė Norvilaitė, Rasa Vilgaly
tė ir Aina Bemier.

Sveikina
Sveikinimo kalbas pasakė gen. 

konsulas A. Simutis, mokyklų 
inspektorius A. Masionis, Tėv. 

Paulius Baltakis, O.F.M., A. Sa- 
mušis ir įteikė LB New Yorko 
apygardos dovaną — V. Augusti
no nuotraukų albumą — Lietuva.

Dovanas įteikė ir apylinkių 
pirmininkai. Great Necko 
pirm. H. Miklas davė knygų, 
kitos apylinkės (Maspetho 
— K. Vainius, Woodhaveno — A. 
Balsys) įteikė po knygutę ir už
sakė Pasaulio Lietuvį.

Klasės auklėtoja O. Balčiūnie
nė palinkėjo per ketverius metus 
perskaityti tą dieną gautas kny
gas.

Baigiančiųjų tėvų vardu kalbė
jo K. Vainius. Septinto skyriaus 
vardu atsisveikino su abiturien
tais Tomas šulaitis. Baigiančiųjų 
vardu kalbėjo klasės seniūnas

Visos nuotraukos Romualdo Kisieliaus

Andrius Rajeckas ir perdavė 7 
skyriui raktą — valdžios ir pir
mavimo simbolį.

Baigiančiųjų klasė gėlėm ap
dovanojo mokytojus, auklėto
jus.

Iškilmių aktas baigtas Lietu
vos himnu.

Mokinių programėlė
Mokiniai dar buvo parengę 

ir meninę programėlę. Pradžioje 
jie skaitė savo rašinėlius. Pianu 
skambino Andrius Rajeckas ir 
susilaukė daugiausia plojimų.

Buvo pristatyta ir šių metų 
premijuota K. Barėno knyga 
“Dvidešimt viena Veronika”. Iš
trauką apie Blusių ir Sviestavi- 
čių skaitė pasidalinę vaidme
nimis. Ištrauka buvo kiek ilgoka 
ir nuobodoka.

Pabaigai patys mokiniai 
surašė linksmus linkėjimus. Vi
sa programa užsitęsė apie pus
antros valandos.

Vėliau buvo vaišės, kurias pa
ruošė abiturientų tėvai. Vaišės 
buvo labai puikios ir ištaigios. 
Visa pasibaigė apie penktą va
landą.

Beje, buvo dar išstatyti bai
giančiųjų padaryti geografi
jos pamokų projektai — jų ke
lionė į laisvą Lietuvą, ką jie pasi
imtų su savim, kur ten keliau
tų, kur meškeriotų ir kokias 
žuvis sugautų.

Pasibaigė dar vieneri mokslo 
metai Maironio lituanistinėj mo
kykloj. Dešimtis jaunuolių išėjo 
iš jos ir prisijungs prie tų, ku
rie pamažu perims visas lietu
viškojo gyvenimo sritis. Tad ir 
džiaugiesi, kad — auga atžaly
nas, kad laikas neprarandamas 
tuščiai. Išauginami ir paruošiami 
nauji žmonės.

Reikia pasidžiaugti ir tuo fak
tu, kad mokyklos vadovybė, — 
tėvai ir mokytojai, — išleistu
vėm skiria labai daug dėmesio 
ir taip sukūrė atskirą ir gražią 
mokyklos šventę. Kiek tokioj 
šventėj, pasakoma kalbų, kurios 
uždega" jauną žmogų, kiek jau
nieji gauna dovanų ir kiek bi-

Vytenis Prekeris

Paulius Rajeckas

Maironio lituanistinės mokyklos 18-tos abiturientų laidos išleistuvės birželio 4 Kultūros Ži
dinyje. Kalba mokyklos vedėja Elvyra Ošlapienė, prie garbės stalo iš k. — tėvų komiteto atsto
vė G. Janušienė. Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Atlanto pakraščio mokyklų inspektorius 
A. Masionis, Tėv. Paulius Baltakis, O.F.M., A. Samušis — N.Y.LB apygardos atstovas, klasės 

auklėtoja Ona Balčiūnienė.

čiulystės ir meilės vardan išdali
jama gėlių! Visatai tikrai gražu.

Gražu, kad iškilmės yra iškil
mės — turi savo stilių, savo iš- 
taigumą. Ir mažieji turi progos 
pastebėti, kas yra gražu ir iš
kilminga. Galėtų tuos atestatus 
atiduoti mokykloj, bet — tai ne
paliktų mokiniam jokio įspūdžio. 
Bet štai jie turi savo šventę — 
gražią šventę! Tad čia ir tinka 
Antano Masionio, rytų pa
kraščio lituanistinių mokyklų 
inspektoriaus, žodžiai: tokių iš
leistuvių nesurasite niekur!

(p-j.)

BALTIMORĖS ŽINIOS
Baisiųjų birželio dienų mi

nėjimą rengia birželio 18 Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Visi kviečiami į specialias pa
maldas 8:30 vai. ryto Šv. Alfon
so bažnyčioj. Jas aukos kun. A. 
Dranginis. Mišiose dalyvaus tau
tinių šokių grupė su savo kostiu
mais, Lietuvių Posto 154 Ameri
kos legionieriai ir jų padėjė
jos. Per mišias giedos vyni cho
ras Daina. Lietuvių Melodijos 
radijo valanda tą pačią dieną 
tautos tragediją minės specialia 
programa.

Prel. L. Mendelis, Šv. Alfon
so parapijos klebonas, birželio 
13 išvyko atostogų. Jų metu Eu
ropoj aplankys įvairias šven
toves, lietuvių kolegiją Romoj 
ir kitas įdomias vietas.

Lietuvių Melodijos radijo va
landos vadovai birželio 18, sek
madienį, Conrad Vilios parke 
rengia gegužinę-pikniką. Val
giai, gėrimai, šokiai prie Ed
vardo Karčiausko orkestro mu
zikos. Vedėjai A. Juškus ir K. 
Laskauskas visus kviečia ap
silankyti ir praleisti laiką lie
tuviškoj aplinkoj.

Tautinių šokių grupės vakaras 
birželio 10 Lietuvių Svetainės 
didžiojoj salėj gražiai pavyko. 
Pelnas paskirtas jaunimo kelio
nei į tautinių šokių šventę ir 
jaunimo kongresą.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, rengia gegužinę birželio 25, 
sekmadienį, Gordono Matu
lionio laukuose, kuriuos jis va
dina Kybartais. Gordonas, ku
ris yra choro narys, su žmona 
Eleonora kviečia visus choro 
narius ir jų šeimas. Tikimasi, kad 
laukuose aidės gražios lietuviš
kos dainos.

SĄSKRYDIS NERINGOJE
Jis įvyksta birželio 18, kad bū

tų liudininku Putnamo Seserų 
darbų ir rūpesčių tobulinant Ne
ringos -stovyklą.

Mat, tą dieną stovyklaujančio 
jaunimo naudojimui bus per
duoti du labai reikalingi įrengi
mai — naujas paviljonas ir sporto 
aikštė.

Paviljono fundatorius yra 
Westfield, Mass., lietuvių pa
rapijos klebonas kun. V. Puido
kas, kurs susirinkusį pinigą, rei
kalui atsiradus, pasuka jaunimo 
ir knygos pusėn.

Daug džiaugsmo Neringoj 
stovyklaujančiam jaunimui bus 
suteikusi ir V. Giedrienė, kuri 
savo mirusio vyro, Lietuvos 
teniso meisterio Felikso Gied
rio atminčiai įrengė Neringoj 
sporto aikštę.

Feliksas Giedrys

Philadelphia, Pa.
A. STANEIKOS

Dailininko ir diplomato Adal
berto Staneikos mirties 10 metų 
sukakties proga birželio 25 Phi- 
ladelphijoj įvyks velionies minė
jimas — paroda.

Šv. Andriejaus bažnyčioj, 1913 
Wallace St., 10:30 vai. ryto bus 
pamaldos, kurių metu giedos 
bu v. Lietuvos Operos solistė 
J. Augaitytė.

Po pamaldų įvyks minėjimas 
ir dailininko darbų paroda bei 
jo studijos apžiūrėjimas 155

Lietuvių Svetainės šėrininkai 
metinę gegtfžinę-pikniką ren
gia liepos 2, sekmadienį, nuo 
1 iki 7 vai. vak. Conrad Ruth 
Vilios parke. Valgiai, gėrimai, 
šokiai prie orkestro muzikos.

Jonas Obelinis

Tais dviem labai reikalingais 
Įrengimais praturtėjusi, Neringa 
vėl priims būrius jaunimo ne 
tik žaisti, bet ir pratintis būtų, 
brandžiu žmogumi bei savo tau
tai naudingu darbininku.

Kas myli jaunimą ir serga jo 
bėdomis, birželio 18 turėtų pa
traukti Į Neringą Vermonto kal
nuose. Mišios bus 11:30 vai., po 
to paviljono šventinimas, pietūs 
ir mažas pokalbis. Visi būsite 
Putnamo Seserų svečiai.

— Emilija Pakštaitė, muz. J. 
Kučiūno studijos pianistė, daly
vaus kaip akompaniatorė jauni
mo kongreso vakaro programoj. 
Emilija taip pat aktyviai daly
vauja ir kongreso paruošiamuose 
darbuose, leidžiant “Žiniaraštį”.

— Vinco Krėvės Raganius sta
tomas Chicagoj, Jaunimo centro 
didžiojoj salėj, birželio 18. Sce
noj pasirodys Stasė Kielaitė, 
Leonas Barauskas ir Jonas Kele- 
čius. Antroj koncerto daly daly
vauja sol. Praurimė Ragienė, 
smuikininkas d r. Leonidas Ra
gas ir muz. Manigirdas Motekai- 
tis. Po koncerto maž. salėj bus 
vaišės ir antras dovanų skirsty
mas Jaunimo centro statybai 
paremti.

— “The Pilot”, Bostono arki-' 
vyskupijos laikraščio, redakto
rium paskirtas kun. Pr. Rimkus. -

MINĖJIMAS

Greenwood Ave., Wyncote, Pa. 
Minėjime Lietuvos diplomati
nės tarnybos vardu kalbą pasa
kys Lietuvos pasiuntinybės' 
Washingtone patarėjas dr. S. A. 
Bačkis. Lietuvių Bendruomenės 
vardu kalbės JAV LB centro 
valdybos pirm. V. Volertas. Prof, 
skulptorius P. Vaškys savo kai
troj palies dailininko darbus. 
Prof. J. Puzinas pasakys kalbą 
ir palies dailininko gyvenimą.

Lietuviška visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ir pa
gerbti dėl Lietuvos daug dirbu
sį ir daug nusipelniusį dailinin
ką ir diplomatą Adalbertą Sta
nciką. Studijoj bus galima pama
tyti figūrines kompozicijas, ku
rios niekad parodose nebuvo 
išstatytos. F.A.
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HAPPY FATHER’S DAY!
GEORGE D. POLT JR. 

New Jersey Licensed 
Real Estate Broker 

15 Broad St. 
Washington, N.J. 

Call 201 689-2100 
Eve. 537-2970

TO PLACB 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel: GL2-2903

SERVICE DISPLAY DISPLAY

SERVICE

ROCHESTER FLOOR WAXING
449 Linden Blvd. Bklyn 

All Work Guaranteed
Floor Scrapping, Painting & 

Waxing, for Homes 
Call SL 6-6204

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

Call 201 223-9672
Ask for Mr. Steve Mauranas

SEASONAL RENTALS 
MONTEGO BAY JAMAICA

Luxurious Villa, 4 bedrooms and 4 
baths. Air Conditioning. Four in staff. 
25x50 swimming pool. 700 per week.

Phone (203) 364-5001

STONEY BROOK 
RECREATION & GOLF 

CENTER

GENE’S GETTY 
AUTOMOTIVE SERVICE 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service, Tires, Batteries 
& Accessories, 24 Hour Towing 

95 North Ave. Cranford, N.J. 
Call 201 272-9770

Furniture & Piano Refinishing' 
All Finishes, Caning 
Restoring Antiques 

EUROPEAN AMERICAN 
CRAFTSMEN 

502 Park Place Long Beach 
Call 516-432-8628 
Eve: 516-432-3240

DR. LUIS FERNANDEZ 
Medical Internist 

M Allergy
320 30th Street (near N.Y. Ave.) 

Union City, N. J. 
Call 201 866-3339

TOMMY-JOE’S PIZZERIA
Open 6 Days a Week, 9 AM-11 PM, 
48 Dodd St., Bloomfield, N. J. Call 

201 748-9716 We Deliver

Stoney Brook Road 
Hopewell, N. J.

PRESTIGE HAIR FASHIONS 
Latest in Creative Hair Styling 

Wig & Wiglets
Latenite Thursday and Friday 
236 Inman Ave, Colonia, N.J. 

Tele. 201 388-9750
Prop. Jeanette & Bill Lazar

Wanted Foster Parents. If you are be
tween the ages of 25 and 59, English 
speaking, in good health, financially 
self maintaining, willing to accept child
ren of any background and have ade
quate rooms, you are desperately need
ed now. Contact: McMahon Memori
al Shelter, 128 East 112 St., New York, N.

Y. 10029 369-5665

MIDLAND SALVAGE CORP. 
45 Fullerton Ave. Yonkers. 

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

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

’ VACATION 
BOYS & GIRLS: 6-12 

J une-July-August-Septembe r

Meat Maabfel CaeNet' f
. PICNIC GROUNDS į 

CMfiat. Tee! •
l«/» hrs fr. NYC. N.Y. Thruway Ext la t • Brochere •

• Hiddea Valley Lake ’ 
P.O. BOX 190, Kingston. N.Y. 12401 į 

<914) 338-4616

George P. Drake 
Vice Pres. Mgr. 

Dial 609 466-2220

. BUENA POINT GETTY STATION
Mon. — Thurs. 7 am till 7 pm 

Fri-Sat-Sun 7 am to 9 pm 
Complete Automotive Repairs & Road 
Service, Tires Batteries, Accessories 

US. Highway No. 40 & U.S. Highway
No. 54 Buena, N.J. 
Dial 609 697-9835

BOB’S SUNOCO SERVICE STATION
, Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs
Road Service Tires, Batteries

& Accessories
Delsea Drive & Sherman Ave.

Vineland, N.J.
Call 609 696-9768

A-l AIR CONDITIONING & 
RADIATOR CO.

* Automobile Air Conditioning 
All Makes Repaired 
GM, Chrysler, Ford 

And All After Factory Units
Jo Job too Small Free Estimates Same Day 
Service,’Factory Trained Mechanics

Call Stan for Appt.
295-3252

2801 Webster Aye. 
Near Fordham Rd.

ELI KENNEDY AUTO BODY
Collision Experts

We Take Pride in our Work 
8201 Kennedy Blvd. North Bergen, N.J.

Call 201 869-3937

HANNONS FURNITURE 
Modern & Period

Open 6 Days a Week, Late nite Thurs.
& Fri. till 9 pm 

71 Roosevelt Ave.
Carteret, N. J.

Call 201 541-4680

FIRST NATIONAL BANK 
OF HOPE

Call

JIMMIE’S
Everything for the Fischerman 

Garvey’s Rowboats 
Motors, Bait 

8th Street, Barnegat Light, 
New Jersey 

609 494-2985

TWIN CITX 
Painting' Contractor 

Quality W6rk 
Inside & Outside 

Free Estimates 
Call 9 am to 9 pm 

Call 495-1067

SCHLOSSER PAINTING CO.
2228 Penbrook Ave. Bronx. New York 

Painting & Decorating 
Interior & exterior

All Work Guaranteed 
Call 231-2340

459-4121 THE 
SLACK 
HOUSE 

INC.
1193 Saint George Ave. 

Colonia, N. J.
Call 201 382-4656

Carpentry. All Types, Basement, Win
dows, Ceilings, Fire Jobs. Experienced, ' 
Dependable Work. Free Estimates. Rea
sonable Rates. Call 453-5393.

FRENCH VALLEY VIEW FARM 
Mr. & Mrs. C. J. Barthelemy 

Walden, N. Y. 12586 
914-778-3804

NITO’S 
MEXICAN FOOD

Luncheon, Dinner, Supper 
Bar and Cocktail Lounge 

Guitar Music, Banguet Facilities 
Authentic S. of the Border 

Atmosphere
85 Washington Place (off 6th Av.) 

Open 7 days Res.: 777-5207

PAINTED PONY RANCH
LAKE LUZERNE, N. Y., 12846 
The East Most Western Ranch- 
Fun for ail 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 Basketbr.i 
Clinic, tennis, two pools, crafts, archety 
etc.

Rates $500 Season

2112 STARLING AVENUE
Near Parkchester Housing Develop

ment, Modern Elevator Building 
2 , 3, 3 ,4 Room Apartments 

See Supt, or Call MU 7-0870

HELP W. MALE

KNITTERS — EXPERIENCED 
Assist. Knitter Mechanics 
on TA and TAI Machines 

Year Round Jobs. 
Good Pay. Benefits 
Cali (212) 287-3500

DEXTER PARK

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

CAPRI MOTORS CORP.
4014 Kennedy Blvd. 

Union City, N.J.
Telef. 201 864-8867 or

864-0233
Mr. R. Chaviano

STELTS SHELL
Open 7 Days a Week 

Complete Inspection Service 
Tires, Batteries. Tuneups 

All Repairs
1510 Wheaton Ave., Millville, N.J. 

Call 609 825-1065

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: 771-4652 Apart

ment Protection Co. Loc. 709552

REAL ESTATE $260 month, $75 weekly

(8 weeks) (4 weeks)

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

----------- Allen R. Shipley ------ ■—

Allerton Ave. Vic. 1 fam. house. 2 Bed
rooms, semi-att. Brk. with Lge. den. 1 car 
gar. 3. a.c. Pool in yard. Centrally loc. 
Call OL 5-6526. Write for 24 page color brochure 

Camp Navajo, Moretown, Vt. 05660 
(802) 496-3656

MR. AMEDEO’S BEAUTY SALON 
Creators of Classic Coiffures 

Complete Line of Hair Goods 
18 First Street, Raritan, N.J.

Call 201 526-0106

NANNY’S HOME STYLE COOKING 
Dining Room Service or Take out 

Call Us for Parties Clubs or any Occasion 
When You Care Enough 

To Serve the Best 
Dial 201 473-9694 

209 Dayton Ave., Passaic, N. J.

STEWARTS
Route 202 Branchburg 

Tray Service Dining Room
Counter Take Out Orders

Call 201 526-1184
Your Choice Our Pleasure

SUNSET AUTO SALES 
Route 12 Baptistown, N.J. 

You Can Save Dollars 
Call 201 996-2137 or 201 996-2382 

Ask for Toney Berezny

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.

Se vende negocio complete con vesti dos, 
formales, largos y cortos, 6 anos estab, 
en Bklvn. Cer. Estacion, por ausenc. 
339-6889.

NAUJOS PLOKŠTELES
Lengvos muzikos ir šokių 

plokštelės: Tėviškės vėjas, ste
reo 6 dol., Ar.tu meni, stereo, 
6 dol., Svajonių muzika, stereo

MIDDLETOWN FLORIST 
Middletown Garden Center 

Highway 35 
Middletown, N.J. 
Call 201 671-2507

KRISCOE’S 
COUNTRY KITCHEN 

Restaurant & Ice Cream Shoppe 
199 Route 37, Toms River, N.J.

Call 201 244-6000

EDWARD WILLIAMS WELDING
Repair Cellar Doors 
Pick up & Delivery 
531 East 6th Street 

New York City, New York 
Call 533-5801

Great Kills— New House, 2 Family.
10 Rooms, central, A.C. Beautifully 
Landscapped. Pool. S63,900.356-5692.

1 Marina
The Island’s most 

1 compleat port 
Cz of can.

Everything for the modern 
mariner. Along with a beau
tiful restaurant/night club.

(516) 477-0430
115 Front St., Greenport, L.I. 11944

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., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

»»

SMITH’S 
AUTO BODY & 
PAINT SHOP 

All Work Guaranteed 
238 Hillcrest Terrace 

Roselle, N.J.

MURPHY’S TEXACO
Complete Automotive Service 

Open 7 Days a Week, Road Service, 
Tires, Batteries Accessories 

Lincoln & Dante Ave., Vineland, N.J.
Call 609 696-0188

HOME IMPROVEMENT
We do Everything in 

Contracting Field
We Take Pride in Our work 
230-07 141 Street Laurelton 

Call 723-7590

LLOYD JOHNSON
Truck with 3 Men will do General

MORRIS AVE. AUTO PARTS 
Open 6 Days a Week 

Mon-Fri 8 A.M. to 7 P.M.
Sat. Till 6 P.M. • 

2074 Morris Ave. 
Union, N.J.

Call 201 964-7616

THE BOGLE AGENCY INC.
Real tors-Insurers

Bogle Building 
300 Stuyvesant Ave.

Lyndhurst, N.J.
Call 201 939-1076-78

Hauling & Removing 
4422 Snyder Ave. 
Welfare Accepted 

Call 693-5219

PENNS GRILLE STEAK SHOPPE 
Open 7 Days a Week 

Mon-Sat 11 A.M. to 11 P.M., Sun

Sun. 11 A.M. to 6 P.M. -
55 E. Main St. Pennsville, N. J.

Call 609-678-3143 Take Out Orders

HESS-GETTY SERVICE CENTER 
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs, Road Service 
Towing, Tires, Batteries & Accessories 

676 Garfield Ave. Jersey City, N.J. 
Call 201 432-5776

BIBLO AND TANNED 
BUY BOOKS!

Scholarly Non-Fiction 
Large or Small Collections - 

Immediate Payment
63 Fourth Ave. N. Y., N. Y. 10003

GRamercy 5-1527-1308

FAST DELIVERIES 
Also Interested in 
Delivery Contract 

Call 789-4112. ;

H & K AUTO BODY REPAIRS
Collision Experts 

Route 57 New Village, N.J.
Call 201 454-1777 LITO KELIONIŲ BIURAS

BRIGHT MOTORS QUALITY CARS 
99 North Hook Road 

Pennsville, N.J. 
Call 609 678-3194-5

See Bill Bright or Morrie Hurley

LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 
SVEIKINS JUS, NUVYKUS 

Į LIETUVĄ PER
LITO KELIONIŲ BIURĄ

PENNS GROVE ARCO 
SERVICE STATION 

Fully Trained Mechanics on Duty Daily 
General Auto Repairs, Tires, Batteries

& Accessories 6 East Main St. 
Penns Grove, N.J. 
Call 609-299-3311

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

MEYERS CITGO 
SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week, General Auto 
Repairs, Tires, Batteries, Accessories 

119 Paterson Ave. Little Falls, N.J.
Call 201 256-8234

Liepos, mėn. ekskursijoj dar yra kelios 
laisvos vietos. Skubiai registruokitės.

Action Maintenance Service Inc. 
Fully Insured, Complete Janitorial 
Service, Rug Shampooing, Floor Waxing 
Window Cleaning, 41 Jensen Ave, Fords 

Newjersey, Call 201 634-6262 or 
442-7489

Kreipkitės į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

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

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ — DOVANĄ Į LIETUVĄ 

ir Įvairius USSR kraštus 
naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

Package Express & Travel Agency, Inc.
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. (212) 581-6590 (212) 581-1729

* ■»

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

Package Express & Travel Agency, Inc.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, Šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų 
skyriuje. Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
ALLENTOWN, Pa. — 126 Tilghman Street ......................................................... 435-1654
BALTIMORE 31, Md. — 1900 Fleet Street .......     342-4240
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ....................................  467-6465
BUFFALO 12. N. Y. — 701 Fillmore Avenue ................................................... 895-0700
CHICAGO, 22, Ill. — 1241 No. Ashland Avenue ............................................. 486-2818
CHICAGO, Ill. 60629 — 2608 West 69 Street ................................................... 925-2787
CHICAGO, Ill. 60609 — 1855 West 47 Street ................................................... 376-6755
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ...................................... 771-0696
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ....................................... 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ............................................ 363-0494
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue .................................... 365-6740
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ......................................... 249-6216
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .................................. 385-6550
NEWARK, N. J. — 378 Market Street ..............................   642-2452
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ........................................................ 674-1540
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue ..................................................... 475-7430
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .................   769-4507
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue ..................................................... — 381-8800
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue .........-...............................— 257-6320
SYRACUSE. N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .......  -...............— 475-9746
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .............................................—•• 392-0306
UTICA, N. Y. — 963 Bleeker Street ......       732-7476
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ELIZABETH. N. J.
KUN. PETRO ŽEME1KIO 15 

KUNIGYSTĖS METŲ 
SUKAKTIS

Gegužės 25 kųn. Petrui Že
me iki ui suėjo 15 kunigystės 
metų sukaktis.

Kun. Petras yra gimęs Eliza
beth e 1932 sausio 29. Pradžios 
mokyklą baigė taip 'pat Eliza- 
bethe, šios lietuvių parapijos 
mokykloj. Seton Hali universite
tą baigė 1953 Bachelor of Arts 
laipsniu. Nekalto Prasidėjimo 
kunigų seminariją baigė 1957 
ir tais pat metais buvo paskir
tas vikaru j Bayonne, N.J., Šv. 
Mykolo lietuvių parapiją.

Būdamas šioj parapijoj, įgavo 
gerą patyrimą parapijos admi
nistravime, nes, susirgus kleb. 
kun. dr. J. Starkui, daugumą 
parapijos administracinių darbų 
tekdavo atlikti kun. Petrui.

Mirus Elizabetho lietuvių pa
rapijos klebonui prel. M. Keme- 
žiui, 1969 kovo 8 kun. Petras 
buvo paskirtas Elizabetho lie
tuvių parapijos administrato
rium. Šias pareigas iki šiol ir 
eina. Bayonnėje įgytą patyrimą 
čia, Elizabethe, kun. Petras pil
nai išnaudojo. Jo dėka šiandien 
Elizabetho lietuvių parapija yra

Kun. Petras Žemeikis

pavyzdingai tvarkoma. Per trijų 
metų parapijos administravimą 
yra atlikta daug pertvarkymų- 
pataisymų bažnyčioj ir parapijos 
pastatuose. Paskutinis jo pastan
gomis atliktas darbas — tai įve
dimas vėsinimo sistemos parapi
jos salėse. Tad, kas anksčiau 
buvo tik svajonė, šiandien kun. 
Petro ryžtingumu buvo įgyven
dinta. Parapiečiai šiais kun. Pet
ro darbais gali tiktai džiaugtis, 
ką parodo savo aukomis.

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 Gailiušis, 
O.F.M., provincijolas

12:00 — Pietūs

4:15 — Meninė programa .— „išpildo vietinis 
(Painchąud’s Biddeford)._o;rkestras^_ _

r •

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.

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

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, 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 į vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir* 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Šiai sukakčiai atžymėti rengia
mas pobūvis-vakarienė birželio 
17 d. 7:30 v.v. parapijos salėj. 
Tam reikalui yra sudarytas ko
mitetas, kurio garbės pirmininku

yra kun. J. Pragulbickas.
Pobūvio metu bus ir meninė 

dalis, kurią atliks solistė Ona Zu- 
bavičienė ir parapijos choro da
lyvis B. Miškinis.

Dr. Lidijos Stanaitienės
trijų metų mirties sukaktį minint, už Jos vėlę gedulingos 
mišios bus atnašaujamos birželio 24 d., šeštadienį, 10 vai. 
ryto, Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brooklyne.

Bičiuliai ir pažįstami prašomi dalyvauti mišiose ir pri
siminti Mamytę savo maldose.

Duktė Marina ir žentas Zigmas 
RAULINAIČIAI

Brangiam tėvui

Juozui Blažaičiui
Lietuvoje mirus, sūnui Juozui ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Jadvyga ir Antanas VYTUVIAI

Netekus TĖVELIO Lietuvoje,

Juozui Blažaičiui
ir jo šeimai reiškia gilią užuojautą

P. V. VERŠELIAI
G. P. ŠLAPELIAI

Dviejų savaičių

rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Kaina nuo $619.00

Išvyksta iš Bostono/Nevv Yorko 
RUGSĖJO 14 d.

ir
GRUODŽIO 21 d. 1972

Grupėse dalyvių s k aič i nsrrho ta s'—-n esrvėHrrkitef-"

Smulkesnių žinių ir 
registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway

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

Darbo valandos kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. 
Šeštadieniais uždaryta: birželio, liepos 

ir rugpiūčio mėn.

Savininkė — Aldona Adomonienė

. CAPE COD

Vasarvietė “JŪRA ”

atidaroma nuo š. m. liepos mėn. 1 d. Vasarvietė 
yra visai prie šiltosios srovės paplūdimio “Craigville 
Beach” — 5 min. pėsčiom. Patogūs kambariai, geras 
lietuviškas maistas ir rami aplinka.

Su užsakymais kreiptis:

O. Šlepavičius
Marie Ave., Centerville, Mass. 02632

Tel. (617) 775-4146

u___ —____ _____________ __ ____
Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai
Hotel Croft Hall, 601 Atlantic Avel., 

Ocean City, N. J. 08226

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

Ilgiausių, sveikiausių ir 
sėkmingiausių metų kun. Petrui 
Žemeikiui. _p-s.

PARAPIJOS PIKNIKAS

Elizabetho šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijoj šiais metais yra 
numatyta surengti du piknikai: 
pirmasis — birželio 25, antrasis 

.— spalio 17. Birželio 25 pikni
kas bus nuo 2 iki 9 v.v. parapi
jos aikštėse. Teko nugirsti, kad 
piknike bus daug įvairių užkan
džių ir kitų įvairumų. Parapie
čiai kviečiami kuo gausiau šiame 
piknike dalyvauti, nes savo daly
vavimu paremsite mūsų lietuvių 
parapiją.

Muz. V. Mamaitis, parapijos 
vargonininkas, nuo liepos 1 iš
vyksta atostogų, ir jų metu baž
nyčioje giedotinių mišių nebus.

Neringoj, vasaros stovykla
vietėj Vermonte, birželio 18, šį 
sekmadienį, bus iškilmės — bus 
šventinami naujai pastatyti pa
statai ir bus atidaroma stovykla. 
Mišios bus 11:30 -v., po mišių 
šventinimas pastatų, užkandžiai, 
posėdis. Iš So. Bostono vyks au
tobusas. Nuo Liet, piliečių drau
gijos išvažiuos 8"v.r. Bilieto kai
na — 4.50 dol. Bilietus užsisaky
ti iš anksto iki birželio 16 pas B. 
Galiūną, tel. 268-4131 ar pas O. 
Ulevičienę, tel. 268-1920.

Kultūrinių subatvakarių su
sirinkime gegužės 20, kuris buvo 
paskutinis šiame sezone, prele
gentu buvo dr. J. Jakštas. Jis tu
rėjo kalbėti apie gediminaičių 
dinastiją Lietuvos istorijoj, bet 
savo temą pakeitė. Jis kalbėjo 
apie gudų pretenzijas į Lietuvą 
ir įrodė, kad jie negali turėti jo
kių pretenzijų. Gudai neturėjo 
savo valstybės ir neturi savo is
torijos. Subatvakarį pradėjo pir
mininkas Romas Veitas, o pre
legentą pristatė Mykolas Dran
ga, kuriam tenka versti į anglų 
kalbą istorinius straipsnius, 
skirtus Lietuvių Enciklopedijos 
angliškai laidai.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

į L te t u v ą I 
Geriau negu gryni pinigai ar 

bet kokie daiktai

Specialūs rublių 
pažymėjimai

INTERTRADE I 
EXPRESS Corp. I
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- ! 
lėlę 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 I 
apdrausta. Tiktai Intertrade I 
Express Corp, duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. I 
Šie Pažymėjimai pristatomi I 
jūsų giminėms į namus už 3 
savaičių.

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

TAI YRA PILNA KAINA 
Greitas pristatymas

i Galite siųsti kokią sumą norit. 1 
Reikalaukite mūsų NEMO- I 
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 

Greitas pristatymas.
Ilgai lauktas, visiškai naujas 

I ZHIGULI VAZ 2102 $3214.00 
I MOSKVITCH 412 IZH $3155 
I MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
I ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00

Prieinami labai riboti 
kiekiai. Todėl nelaukite!

Užsisakykite dabar!

I BUTAI
Reikalaukite mūsų 

specialių biuletenių
I Šioje prekyboje mes turime 
į 23 metų patirtį ir daug tūks

tančių patepįęintų klijentų!

CAPE CODE išnuomojamas

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

Kreiptis adresu:

> Ina Nenortas
44 Alban St.

Dorchester, Mass. 02124

Tel. (617) 825-1832

" . —■—■—— ■ • ■— 1 ■

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 

’’Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED W. ARCHIBALD, President

filo banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. Grfgafr.s. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIViUfeND RA'TES

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

---------  AH Acčdūrits Compounded Dally ---------
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Marijonų * kapitula Maria- 
napoly, Conn., vyksta birželio 
12-17. Iš Argentinos atvyko ir pa
keliui New Yorke buvo su
stoję kun. Juozas Margis, MIC, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Rosario mieste, ir kun. Juo
zas Petraitis, MIC, Aušros Var
tų parapijos klebonas ir vienuo
lyno vyresnysis Avellanedoj 
prie Buenos Aires. Taip pat iš 
Argentinos atvyks į kapitulą ir 
broliukas Pijus Gudelevičius, 
MIC.

Ekskursijos autobusais vyks į 
Putnam, Conn., pas seseles 
liepos 23 ir į Kennebunkport, 
Maine, pas pranciškonus Darbo 
dienos proga rugsėjo 2-3-4. In
formacijai skambinti Darbininko 
administracijai, tel. GL 2-2923.

Moterų Vienybė, užbaigdama 
šių metų sezoną, birželio 25 d. 
1 v. popiet ruošia išvyką — pik
niką p. Lukų rezidencijoje, 155- 
66 99 St. Howard Beach, ^N.Y. 
Kviečia nares ir jų draugus kar
tu praleisti popietę. Įėjimo auka 
— 6 dol. Norintieji dalyvauti, 
prašom skambinti telefonu VI 7- 
4477.

M. Šalinskienė paaukojo 100 
dol. N. Y. Liet. Bendruomenės 
tautinių šokių grupei Šatrijai jos 
kelionei į Chicagą, kur bus tau
tinių šokių šventė. Grupė ir jos 
vadovė už auką nuoširdžiai dė
koja.

Dr. Regina Saldaitienė birže
lio 22 išvyksta į Pietų Ameri
ką su Lietuvos vyčių ekskursi
ja. Grįžta liepos 11. Išvykos me
tu jos dantų gydymo kabinetas 
bus uždarytas.

Zina Laurynavičiūtė, ilgą laiką 
dainavusi Operetės - chore, nuo 
liepos 1 persikelia gyventi į Flo
ridą. Ji yra Liepojos lietuvaitė.

Lietuvių Kryžiaus New Yorke globos komitetas 
su latviais ir estais

rengia

baltiečių Sibiran vežimų 
MINĖJIMĄ

bei protesto demonstraciją sąryšy su 
ROMO KALANTOS ir kitų laisvės kovotojų 

tragišku žuvimu.
Minėjimas įvyks Flushing Meadow — Corona Par- 

-ke, Meditation Garden vietoj, prie lietuviško kryžiaus 
birželio 18, sekmadienį, 1:30 vai. popiet.

PROGRAMOJ: veteranų paradas; vainiko padėjimas, 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavų pakėlimas; 
ekumeninės pamaldos; JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos himnai; valdžios ir organizacijų grupių atstovų 
pasisakymai.

Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

Dėl informacijų skambinti: Peter C. Wytenus — 
EV 6-3871 arba Helen Kulber BE 8-3884.

Rengimo Komitetas

Lietuviško kryžiaus globos komiteto pirm. 
Petras C. Wytenus praneša, kad, rekomendavus 
vicegubernatoriui Malcolm Wilson ir prašant se
natoriui Martin Knorr ir assemblymanui John 
Flack, GUBERNATORIUS NELSON ROCKE- 
FELLER IŠLEIDO SPECIALIĄ PROKLAMACI
JĄ IR PASKELBĖ 1972 BIRŽELIO 18 KAIP 
SPECIALIĄ DIENĄ prisiminti komunistų rusų 
įvykdytiem masiniam baltiečių vežimam iš Lietu
vos, Latviios ir Estijos į Sibiro vergų stovyklas.

MINĖJIMAS NEW . YORKE įvyks birželio 
18, sekmadienį, 1:30 vai. popiet prie lietuviško 
kryžiaus Flushing-Meadow Corona Parke.

Ar yra bent 1000 asmenų, kuriem tai tikrai 
rūpi?

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio valdyba kvie
čia sambūrio bičiulius gau
siai dalyvauti rengiamame birže
lio trėmimų minėjime birželio 
18 prie lietuviško kryžiaus Flu
shing Meadows parke. Pradžia 
1:30 v. popiet.

Alto posėdis bus birželio 23, 
penktadienį, 7:30 v.v. Cekavi- 

čiaus restorane. Visi Alto nariai 
prašomi dalyvauti.

Am. Liet. Tautinės Sąjungos 
pirmo skyriaus metinis narių 
susirinkimas bus birželio 16 d. 
7:30 v.v. Cekavičiaus rest, salėj, 
94-25 Jamaica Ave., Woodhaven. 
— Valdyba.

Už Ligijos Bieliukienės vėlę 
mišios bus laikomos birželio 25, 
sekmadienį, 10 vai., pranciškonų 
vienuolyno koplyčioj, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn. Po mišių 
bus aplankytas jos kapas Yonkers 
kapinėse. Visi Ligijos draugai 
bei pažįstami prašomi dalyvauti. 
LMK Federacija.

Apreiškimo parapijos choras 
birželio 11 po 12 vai. repetici
jos turėjo savo sezono užbaigi
mo vaišes, kurias surengė klebo
nas kun. Pr. Raugalas. Vaišės 
buvo puikios ir nuotaikingos. 
Jom vadovavo choro pirmininkas 
Petras Baltrulionis. Pasakyta 
sveikinimo kalbų. Choro vado
vas Algirdas Kačanauskas ap
žvelgė choro veiklą praeitais 
metais, atžymėjo, kad choras su
stiprėjo, pasveikino visus Anta
nus su artėjančiomis vardinėmis. 
Vaišėse dalyvavo ir choro bi
čiuliai, muzikai.

Dail. Česlovui Janušui gegu
žės mėnesį buvo padaryta ope
racija burnoj ryšium su dantų 
šaknų komplikacijomis.

Tėvų dienoje, birželio 18, gra
žiame ir erdviame latvių parke, 
“Priedainė”, Route 33, Howell 
Township, N. J., prie Freehold, 
įvyksta tradicinis “Lietuvos 
Atsiminimų”a radijo ir “Rūtos” 
rėmėjų klubo piknikas. Pradžia 
2 vai. p.p. Programa — 2 v. p.p. 
Programa — 4 vai. Dalyvauja: 
“Žibuoklių” moterų sekstetas, 
vad. muzikui ir solistui L. Stu- 
kui; N. Y. Liet. taut, šokių gru
pė, vad. Jadvygai Matulaitienei, 
Latvių šokių ansamblis “Dzin- 
tars” ir Estų šokėjų grupė. 
Po programos bus šokiai, grojant 
Gutauskų liet, orkestrui. Direk
torius dr. J. Stukas visus malo
niai kviečia. Specialūs autobu
sai organizuojami iš įvairių N.J. 
liet, kolonijų ir iš Woodhaven, 
N. Y. Dalyvaus Darbininko kios
kas.

Dr. Marija Staneikienė kvie
čia Lietuvių Gydytojų Draugijos 
narius atsilankyti birželio 25 d. į 
dailininko Adalberto Staneikos 
minėjimo parodą Philadelphijoj. 
10:30 v. ryto bus pamaldos šv. 
Andriejaus bažnyčioj. Pamaldų 
metu giedos buvusi Lietuvos 
operos solistė Juzė Augaitytė. 
Minėjime kalbės dr. S. Bačkis, 
profesorius J. Puzinas ir 
skulptorius Petras 
Vaškys. Po minėjimo visi atvy
kę nariai maloniai kviečiami į 
priėmimą jos namuose. (Prane

ša dr. P. Legeckis, L. G. Dr-jos 
valdybos sekretorius).

Dail. Kazimieras Žoromskis 
visai vasarai išvyksta į pranciš
konų vienuolyno sodybą Kenne- 
bunkporte, Maine, kur jis turi 
sąlygas kūrybai.

Liet. Rašytojų Draugija iš
leidžia vienkartinį leidinį, kuria
me bus sudėta draugijos įstatai, 
draugijos nariai ir jų adresai, 
trumpa draugijos istorija, mi
rusieji nariai. Leidinį parengė 
draugijos pirmininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, O.F.M.

Už Mykolo Buikos sielą mišios 
bus pranciškonų koplyčioj bir
želio 18, sekmadienį, 9 vai. ryto.

Pavergtų tautų savaitė ren
giama liepos trečią savaitę. Mi
nėjimą rengia komitetas, į kurį 
įeina ir Alto atstovas. Liepos 16 
d. 10 vai. Šv. Patriko katedroje 
bus iškilmingos pamaldos. Po 
pamaldų eisena į Central par
ką, kur bus speciali programa.

VIENA VERTINGIAUSIŲ 
LOTERIJŲ JAUNIMO 

KONGRESUI PAREMTI

Laimėjimo paskelbimas birže
lio 18 d. L.A. Radijo valan
dos piknike , latvių parke “Prie- 
dainė”. Net devyni laimėjimai. 
7 paveikslai: dail. Č. Janušo, 
J. Bagdono, P. Jurkaus, M. Žu
kauskienės, J. Rūtenio, P. San- 
danavičiaus ir M. Vainiutės, V. 
Kulpavičiaus medžio drožinys 
ir B. Kidolienės gintaro paveiks
las. Galite laimėti įsigiję loteri
jos bilietėlį (50 c) pas JK Komi
teto narius ar paskambinę Al
giui Norvilai 827-2629, ar sekma
dienį prie lietuvių bažnyčių. 
Piknike bilietai nebus parda-' 
vinėjami. Kas gi nenorės tokios 
laimės? Tik tuoj pagalvok, kad 
drauge paremsi dar jaunimo 
kongresą ir New Yorko jauni
mo komiteto gražius norus!

Visi j talką jaunimui, nes “Jau
nimo darbas ir širdis —Lietuvos 
ateitis”!

NAKTINE ADORACIJA 
UŽ LIETUVĄ

Maspetho V. Atsimainymo 
bažnyčioje birželio 16, penkta
dienio vakarą, 9 v. įvyks nakti
nė Švč. Sakramento adoracija. 
Adoracijos pradžioj bus procesi
ja su žvakutėm. Visi eis Mas
petho gatvėmis ir garsiai kalbės 
rožančių. Sugrįžus į bažnyčią, 
bus įstatytas Svč. Sakramentas 

iki 12 vai.

Šventoji valanda lietuviškai 
bus 11 vai., 12 vai. — palaimi
nimas švč. Sakramentu ir mi
šios.

ši adoracija skiriama tragiš
kiesiem birželio įvykiam pri
siminti, pasimelsti už nukankin
tus mūsų tautiečius. Nutraukiant 
miego dalį, gera proga padaryti 
auką už kenčiančią Lietuvą ir už 
paskutiniu laiku žuvusius bei su
imtus studentus, kurie gegužės 
mėnesį demonstravo Kaune, rei
kalaudami Lietuvai laisvės.

Onos Kscenaitienės 80 metų 
gimtadienis buvo paminėtas bir
želio 4. Šių sukaktuvių proga 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioj atlaikyta iškilminga suma 
jubiliatės intencija. Devintinių 
apeigos iškilmes dar pagražino. 
Po pamaldų parapijos salėj įvy
ko banketas, kurį suruošė jos sū
nūs ir dukterys su šeimomis. 
Buvo pripildyta kupina salė sve
čių, kurių tarpe matėsi jos daug 
giminių ir draugų. Dalyvavo abu 
parapijos kunigai. Ji buvo ap
dovanota gausybe visokių do
vanų; išskirtinai paminėtinos 
Marytės Šalinskienės rožės, ku
rių kiekviena buvo papuošta su 
Lincoln^ žaliuke. Skanų maistą 
paruošė p. Bručas. Ona Kscenai- 
tienė yra nusipelniusi šios gar
bės kaip pavyzdinga šeimos mo
tina, uoli organizacijų veikėja ir 
stipri bažnyčios rėmėja.

Sofija Elena Jurgėlienė ligo
ninėj 4 dienas buvo be sąmonės 
dėl trukusios gyslos smegenyse. 
Pamažu atgauna sąmonę ir kalbą. 
Kairioji pusė buvo paraližuota. 
Dėl atsiradusios gangrenos kai
rė koja amputuota birželio 11. 
Ligonė toliau gydoma Nassau 
County Medical Center, buvu
sioj Meadowbrook ligoninėj.

Jono Saliamono dviejų metų 
mirties sukakties proga mišios 
buvo birželio 13 Švč. Trejybės 
lietuvių bažnyčioj Hartford, 
Conn., kur velionis paskutiniu 
laiku gyveno ir kur dabar gyvena 
našlė jo žmona.

IGNACO GUMBAKIO 
ĮPĖDINIAM

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
JAV mirė Ignacas Gumbakis. Yra 
likę keli tūkstančiai dolerių, į 
kuriuos turi teisių mirusiojo tė
vai— Martynas ir Juzefą Gum- 
bakiai. Jei tėvai būtų mirę, tai 
teisių į palikimą turi Ignaco 
Gumbakio broliai ar seserys.

Ieškomieji, arba apie juos ži
nantieji, malonėkite rašyti Lietu
vos Generaliniam Konsulatui 
New Yorke: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82 Street, 
New York, N. Y. 10024.

Parduodamas keturių dalių 
miegamasis labai geram stovy: 
lova, dvigubas tualetas su dide
liu veidrodžiu,* komoda ir nak
tinis staliukas. Kaina 155 dol. 
Skambinti: VI 7-6851.

Vyresnio amžiaus moteriai 
reikalingas butas iš 2 kambarių 
ir virtuvės Woodhavene ar 
Richmond Hill rajone. Darbo 
dienomis skambinti po 4 vai. pp. 
tel. VI 7-6475.

Pagyvenusi moteris (lietuvė) 
ieško 2-3 kambarių buto B rook- 
lyno ar Queens rajonuose. Skam
binti: Mrs. J. Bilenas, Telefo
nas 212 277-3449.

Woodhavene, labai gražioj 
vietoj, netoli parko išnuomoja
mas kambarys. Skambinti telefo
nu po 6 vai. vak. VI 6-4893.

Ieškoma namų prižiūrėtoja se
nesnio amžiaus lietuvei našlei. 
200 dol. mėnesiui, taip pat duo
damas kambarys ir maistas. Tei
rautis Mrs. Theresa James, 121 
Elm Ave., Maple Shade, N 
J., 08052.

Teatro reikalu buvo specia
lus posėdis birželio 9 Kultūros 
Židinyje. Dalyvavo teatro meno 
vadovas aktorius Kazys Vasi
liauskas ir LB apygardos val
dybos nariai: A. Vakselis, J. Rū
tenis, I. Gasiliūnas, P. Jurkus. 
Išsiaiškinta administraciniai rei
kalai, kalbėta dėl veikalų. 
Iki šiol dar nesurastas veikalas.

Meno vadovas nori 
pastatyti Stasio Santvaro “Žve
jus”, bet iki šiol dar nerado pa
ties veikalo. Pats darbas prasi
dės tik rugsėjo mėnesį. K. Vasi
liauskas plačiai painformavo 
apie vaidybos studiją, kuri kiek
vieną trečiadienį susirenka ir 
dirba Kultūros Židinyje. Studijoj 
šiuo metu yra 12 žmonių. Be 
K. Vasiliausko dar sutiko pa
skaitas skaityti aktorius Henrikas 
Kačinskas — deklamavimas ir 
dailus skaitymas Alf. Samu
sis — lietuvių kalbos kirtis, ba
leto artistas Stasys Modzeliaus- 
kas — grimas. Liet. Bendruome
nė iš savo pusės ieškos specia
laus žmogaus — teatro admi
nistratoriaus ar direktoriaus 
darbui. Šiaip visus kitus admi
nistravimo darbus atliks patys 
apygardos valdybos nariai.

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.

MASPETHO ŽINIOS
Parapijos bazaras buvo bir

želio 9, 10 ir 11 dienomis pa
rapijos salėj. Bazaras praėjo sėk
mingai.

Prel. J. Balkūnas birželio 12 iš
vyko į kunigų rekolekcijas. Grįž
ta birželio 16, penktadienį.

LIETUVOS VYČIŲ 41 kuopos rengiamas

ŽIAURIŲJŲ
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ
MINĖJIMAS

su

Apreiškimo parapijos choro koncertu, 
diriguojant muz. A. KAČANAUSKUI,

įvyks

birželio 25, sekmadienį, 5 vai. popiet 
Apreiškimo parapijos salėj, 
No. 5th St. ir Havemeyer St., 

Brooklyn, N. Y.

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 j rytus nuo Route 9), 
prie Freehold, N. J.

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

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre . . . Dalyvauja:

“Žibuoklių” 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 “Džintars”, kuriam vadovauja

Mara Priedite ir Martini 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!

Įėjimo auka $2.50; studentams $1.50. Vaikams iki 12 metų 
nemokamai.

Bilietų kainos 5, 4, ir 3 dol.

Organizacijos
* * 

remia jaunimą
Lėšų rinkimas jaunimo kong

resui yra pasiekęs dramatinės 
įtampos — iki didžiojo įvykio 
liko tik pora savaičių. Pavyks ar 
ne sutelkti reikiamą sumą, kad 
kongresas, bent finansiniu at
žvilgiu, būtų toks, koks supla
nuotas? Tikimasi, jog pasku
tinėmis dienomis visuomenė su
krus, ir kongreso finansų komisi
ja New Yorke galės pasiekti sa
vo tikslą. Laukiama, kad ne vien 
pavieniai tautiečiai, bet ir or
ganizacijos atsilieps savo duok
le.

Porą tokių šaunių pavyzdžių 
galime jau dabar atžymėti.

Maironio parko lietuvių lab
daros draugija iš Worcesterio, 
Mass., atsiuntė 500 dolerių ir 
tapo kongreso garbės rėmėju.

Su 500 dol. auka atskubėjo ir 
Anglijos lietuvių klubas Chica- 
goje — dar vienas garbės rė
mėjas.

Būtų džiugu, kad ir kitos or
ganizacijos, draugijos, klubai, 
sambūriai ir kitokie telkiniai pa
remtų jaunimo pastangas.

Iš dvasininkų su stambesne 
auka prisidėjo: prel. Jonas 
Balkūnas iš Maspetho, N. Y., 
ir kun. dr. Valdemaras Cukuras iš 
Pomfret, Conn. — abu atsiuntė 
po 100 dolerių.

Aukoms siųsti adresas: dr. Juo
zas Kazickas, Neris In
ternational, Ine., 530 Fifth Ave
nue, New York, N. Y. 10036.

(rpč)

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.




