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NAUJOS PASTANGOS PEKINE IR HANOJUJE BAIGTI
VIETNAMO

Pereitos savaitės antroji pusė 
vėl maitinosi gandais apie tai, 
kad atsirado naujos iniciatyvos 
Vietnamo karui sutvarkyti.

Pirmas skambutis buvo žinia 

no kelionę į Hanojų. Kodėl vie
nas pats, kodėl taip greit po ne
seniai buvusio ten didelio sovie
tinių pareigūnų būrio? Tuoj kilo 
klausimas apie kelionės tikslą — 
taikos misija ar skatinimas eiti 
senu keliu ir pažadas nenutrauk
ti paramą?

Neilgrukus atėjo atsakymas iš 
Maskvos per Londono Evening 
News, kurio retai rašąs Maskvos 
korespondentas Victor Louis 
tarp kitko pranešė: “Prez. Pod- 
gomy misijos į Hanojų tikslas 
yra sustabdyti karo veiksmus vi
suose frontuose, kad vėl galė
tų būti atnaujintos derybos”.

Kas tas Louis? Tai svarbus 
Sovietų žvalgybos bendradarbis, 
žydas, žurnalisto profesija pri
dengtas naudojamas jautrioms

LIBERALAI VENGIA
NIXONO VARDO

Visaip vartomi prezidentūros 
siekią kandidatai, bet spauda ty
li apie prez. Nixoną. Jeigu ką 
užsimano pasakyti “liberalai”, 
tai vis blogai— jis jiems tokia 
karšta bulvė, kad bijo net pa-

Yra žinoma, kad John Mitchell 
(buv. attorney general) vado
vaujamas visokių specialistų 
būrys .su -būstine Washingtone 

tyliai ruošia prez. Nixono rinki-- 
minę kampaniją. Kaip jie ją pa
ruoš, pasimatys tik prez. Nixonui 
pačiam pradėjus kalbėti. Spėja
ma, kad jo smūgiai demokratams 
bus skaudūs, nes jie ketverius 
metus visaip sabotavo jo pro
gramą, kad rinkimų kampanijoje 
galėtų sakyti, jog Nixono darbai

. menki.
Viešosios nuomonės tyrimų 

agentūros prez. Nixonu uoliai 
domisi, ir kiekvieną kartą da
bar randa, net po Vietnamo uos
tų blokados ir bombardavimo 
atnaujinimo, kad jis lenkia abu
du demokratų kandidatus — ir 

McGovern ir Humphrey. J. 
M chell mano, kad bus nomi
nuotas McGovern, bet nebūsiąs 
išrinktas, kai žmonės daugiau su
žinosią apie jo peršamą pro
gramą ir kitus daly
kus. Katrą bus sunkiau prez.

dar nenorėjo pasakyti, bet suka 
ton pusėn, kad prez. Nixonas bus

Pinigų verbavimas prez. Nixo- 
no kampanijai finansuoti vyksta

ratifikacijos.

New Yorke, Flushing Meadows-Corona Parke prie lietuviško kryžiaus birželio 18 prisimin
ta baltiečių išvežimai ir tikinčiųjų persekiojimas okupuoto; Lietuvoj. Dalis minėjimo daly
vių. Nuotr. P. Ąžuolo
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MADOMS MOW

KARĄ
misijoms Europos erdvėje, kar
tais Izraelyje. Iš to Europoje pa
daryta išvada, kad prez. Nixo
nui yra pasisekę Maskvos vi- 

džios viršūnę, jog jis tikrai nori 
išjungti Ameriką iš Indokinijos 
karo. Podgomo kelionė turėjusi 
įvykti greit po Nixono išvykimo 
iš Maskvos, bet kliūtis sutikta 
Hanojuje.

Antroji žinia buvo kitas ne
lauktas pranešimas apie prez. 
Nixono patarėjo dr. Kissingerio 

las nebuvo taip aiškiai nusako
mas, kaip tai padaryta su 
Podgomo kelione, bet jokios 
naudojamos miglos negalėjo 
tikslo pridengti — jis ten išskri
do Vietnamo karo likvidavimo 

dienas.
Hanojaus politbiuro nario Lėk 

Due Tho kelionė į Pekiną tuo 
pat laiku buvo paskutinis ženk
las, kad Maskva. Pekinas ir Wa- 
shingtonas susitarę siekia Indo-

sėkmingai — komitetas jau turi 
surinkęs apie 12 milionų dole
rių. Visai kampanijai va - 
dov-aus centrinis komitetas iš 
Washington©. Bus ir komitetai 

kalams tvarkyti.
P. S. Sen. Kennedy jau laido 

gandus, kad gal ir sutiktų būti 
kandidatu viceprez. vietai, jei 

"McGovern būtų nominuotas pre
zidento vietai. Daugiau ką tuo 
reikalu žiną mano, kad tai yra tik 
bandymas, kabinant Kennedy 
vardą prie McGovern, padėti 
šiam pastarajam laimėti nomina
ciją. Mat, Kennedžiai niekad 
nebuvo Humphrey draugai, to
dėl čia kartu yra ir bandymas 
užblokuoti Humphrey nomi- 
navimą. Kennedy pinigais tepa
ma mašina tikriausiai žino, kad 
demokratas šįmet dar negali lai
mėti, todėl ramstomos tik 
ateičiai reikalingos svetimos 
kandidatūros.

— Viduržemio jūroje šiuo me
tu nardo 22 Sovietų povandeni
niai laivai. Dar niekad vienu 
kartu tiek daug tos rūšies laivų 
nėra buvę — paprastai būdavo 
tik apie 10.

— Šiomis dienomis Pakistanas 
gavo iš Kinijos nemažai karinių 
lėktuvų, tankų ir gana daug 
smulkesnių ginklų. Tai pasi
pildymas po pralaimėto karo su 
Indija. Bet kaip su Pekinu? Iš
eina, kad kas galima Pekinui, 
panašiose sąlygose gali būti ne
galima kitiems.

kinijos karo likvidavimo, tik tik
riausiai kiekvienas p-adžioje 
bando eiti prie tikslo skirtin
gomis priemonėmis.

Iš Hanojaus grįždamas Pod- 
gorny buvo sustojęs Indijoje ir 
ten pasakė, kad kariniai veiksmai 
turės būti sustabdyti, kad neilg- 
trukus taikos derybos bus at
naujintos Paryžiuje. Slaptos ar 
viešos, ne taip jau svarbu. Bent 
jis taip mano.

Kai Podgomy misija pasise- 

derėtas — dr. Kissingerio misi
ja Pekine irgi palengvėjo, nes 
Pekinui nebereiks vargti su Ha
nojaus prikalbėjimu derėtis. Pa
grindinis dr. Kissingerio misijos 

• lajui viską, kas buvo kalbėta 
Maskvoj Indokinijos karo rei
kalu prez. Nixono vizito metu. 
Pagal tai Pekinas turės suda-

Prel. Pranciškus Juras, apaštališkas protonotaraš, birželio 18 
sulaukęs 50 m. kunigystės jubiliejaus. Žiūr. vedam. 3 psl.

— Sutartis su Rusija dėl ap
siginamųjų raketų apribojimo 
jau pasiųsta kongresui su prašy
mu nedelsiant jai pritarti. Kartu 
pasiųstas kongreso žiniai ir ad
ministracinis susitarimas dėl 
puolamųjų raketų įšaldymo pen- 
keriem metam dabartiniame ly
gyje. Ir pridėta abiejų šalių in
terpretacija, kuri sudaro rašytų

910 WILLOUGHBY AVE.
BROOKLYN, N.Y. 11221 15 centų

ryti savo veikimo planą, kuris 
nešaudytų pro šalį ir nebūtų 
Maskvos panaudotas Kinijos 
nenaudai.

'Paryžiuje prie derybų stalo ko 
nors didesnio staiga nelauk- 
tina, nes dar daugybė griozdų 
tebėra ant taikos kelio. Tarp 
Hanojaus ir Washington© dar 
daug svarbių skirtumųjeigu 
abi pusės atkakliai laikysis savo

šiauriečių,

Nors P. Vietnamas dabar pra- 
- dėjo geriau kariauti, bet dar ne 

laikas nuvertinti 
kurie ir labiau patyrę, ir kurių 
vyriausybė įsiskaudinusi “glo
bėjų” spaudimu keisti taktiką 
ir nutraukti karą. Nė šiaurės, 
nė pietij Vietnamo vyriausybės 
lengvai nepasiduos, nors Pod- 
gornas grįždamas iš Hanojaus ir 
pasakė, kad Maskva viską pada
rys taikai atstatyti.

MARŠALO PLANO SUKAKTIS 
Tik V. Vokietija atėjo su dovana

1947 birželio 5 visokeriopai 
karo nualintai ir suskaldytai 
Europai buvo istorinė data — tą 
dieną JAV valstybės sekr. 
George Marshall Harvardo uni
versitete mokslo metus

naujo plano Europai iš karo 
griuvėsių atstatyti. Tas planas 
gavo Marshallo vardą, bet jo au
torius buvo W. Clayton, buv. 
medvilnės pirklys, tada vienas iš 
Marshallo pavaduotojų. Tai 
buvo pradžia ūkinės pagal
bos užsienio kraštams, kurią ir 
dabar Amerika tebevykdo kiek

Sumanymo tikslas nebuvo tik 
vieną kartą beturčiui duonos rie
kę paduoti, bet pastatyti Europą 
ūkiškai ant kojų visas jos pačios 
pajėgas į ūkinį procesą įjungus. 
Amerikos planuotojai matė, kad 
V. Europai atsigavus ten atsi
ras rinka ir Amerikos prekei. Dar 
daugiau — Europa galės tapti 
stipriu sąjungininku neseniai 
prasidėjusiam šaltajam karui į- 
veikti. Visi pramatymai išsipil
dė: Europa gana greit ūkiškai" 
sustiprėjo, Stalino planai už
grobti visą Europą sužlugo, bet ir Europai, 
dalis Europos rytinėj kontinento 
daly liko ir dabar tebėra Mask
vos imperijos sienose. Marshallo 
planas nebegalėjo jos išgelbėti,

AP žinia, birželio 14 perėju
si per spaudą, patvirtino, kad 
Varėnoje susideginęs antras jau
nuolis. Nei jo pavardės nei am
žiaus nepatirta. Papildė betgi ži
nias apie Kauno demonstracijas 
gegužės 18-19:

Kaune buvo mesta padegamo
ji bomba į kompartijos būstinę 
antrame aukšte.

Kaune suimtųjų du šimtai per
kelti į Vilniaus kalėjimą ir lau
kia teismo. Kiti trys Šimtai po

Pagal kitus šaltinius, porai 
asmenų, kurie rengėsi iš Austra
lijos vykti į Lietuvą, atšauktos 
vizos. Esantiem turistam iš Vil
niaus į Kauną vykti neleidžiama.

Posev, rusų emigrantų mė
nesinis žurnalas Europoje, 
perdavė žinią iš “samizdato”:

Kaune, kai milicija turėjo 
trauktis nuo demonstrantų, vieti
nė kariuomenės įgula nebuvo 
iškviesta. Priešingai, kareiviai 
kareivinėse buvo užrakinti.
Buvo iškviesti saugumo kariuo

menės parašiutininkų daliniai. 
Gal esą iš Kaukazo.

Kai kurie laikraščiai grįžta prie 

mo faktų:

KAIP SU GIAPO OFENSYVA?
Vietnamo partizaninio karo 

prieš prancūzus strategu-did- 
vyriu laikomas dabartinis gen. 
Giapas, tada dar buvęs žemo 
laipsnio karininkas, kiek susi
pažinęs su prancūzų karine tak
tika. Savo suplanuotą taktiką pa
naudojęs, jis surengė prancūzam 
staigmeną prie Dienbienphu, 
kuri, kitus pralaimėjimus pridė
jus, nulėmė prancūzų apsispren
dimą visai pasitraukti iš Indoki
nijos.

Šiandien gen. Giapas yra su

karinių pajėgų vadas, pagal jo 
taktiką ir planą dabar vykdomas 
naujausias P. Vietnamo užpuoli
mas. Tas naujasis bandymas už
kariauti P. Vietnamą jau veik 
trijų mėnesių senumo, bet gen. 
Giapo ofenzyva sustojo įklimpu
si nieko žymesnio nepasiekusi. 
Šviesos tam reiškiniui geriau su
prasti suteikia Prancūzijos gen. 
R. Salanas, kuris vadovavo pran
cūzų karinėm pajėgom Indokini
joje iki 1954. Savo mintis jis pa
pasakojo Paryžiaus laikrašty 
L’Express.'

Anot gen. Salano, gen. Giapas 

tai. Jis turėjęs ją pradėti daug 
anksčiau, kad galėtų kirsti le
miantį smūgį iki gegužės mėn. 
vidurio. Jei būtų pradėjęs va
sario mėn., jis greičiausiai gal 
būtų galėjęs paimti imperatorių 
miestą Hue ir jį paskelbti Viet-

nes ji buvo prarasta dar karui te-

strategai su Amerikos ginklų 
pagalba pasistengė tas dalis iš 
anksto užimti ir savo grobį suk
tais vingiais Jaltoje ir Potsdame 
apginti.

Birželio 5 šįmet suėjo 25 metai 
nuo Marshallo plano gimimo. Tą 
įvykį prasmingai prisiminė vien 
tik V. Vokietija — jos kancleris 
W. Brandt atvyko tą dieną į tą 
patį Harvardo universitetą ir to
kioje pat mokslo metų baigimo 
iškilmėje pranešė, kad Mar
shallo planui atminti ir Amerikai 
padėkoti V. Vokietija dovanos A- 
merikoje kuriamam Mar
shallo plano fondui 47 mil. dol. 
Pinigai bus išmokėti per 15 me
tų lygiomis dalimis. Fondo tiks
las — Europos problemų studija
vimas ir populiarinimas, Euro
pos - Amerikos bendra-
darbiavi mo stiprinimas. 
Kiekvieną žodį pabrėždamas ir 
lėtai ištardamas, kancleris pa
reiškė, kad niekad Amerikos 
.buvimas Europoje nebuvo taip 
reikalingas, kaip šiandien. Rei
kalingas abiem — ir Amerikai,

Tuo norėta pasakyti, kad 
V. Vokietijos sutartis su Mask
va grėsmės Europai iš tos pusės 
dar nepanaikino.

Posev skelbė žinias iš “samiz- 
dato”:

Pernai gruodžio 9 kunigas

kiai sergančią savo parapijietę 
ligoninėje. Vyriausias gydytojas 
jį iškoliojo ir iš ligoninės išvarė. 
Gruodžio 28 rajono vykdomasis 
komitetas kunigą nubaudė admi
nistraciniu būdu 50 rb.

Sausio 13 liaudies teismas Ak
menėje 60 metų Kleopą Biču- 
čaitę nubaudė 1 metais kalėji
mo už vaikų ruošimą prie pir
mosios komunijos.

— Kapsuke, Šakiuos, Išlau
že, Kapčiamiesty suimti eilė as
menų, dalyvavusių parašų rinki
me po peticija. Lapai su para
šais konfiskuoti. Vienas iš suim
tųjų atgabentas į miliciją sura
kintom rankom.

Batakiuose, Gaurėje, Sangrū
doje bažnyčios nugriautos.

Paris Match, prancūzų laikraš
tis, pranešimui apie 17,000 peti
ciją davė antraštę: “Ar persekio
jamų lietuvių manifestas sukliu
dys Pauliui VI vykti į Maskvą?”

Saturday Review birželio 24, 
informuodamas apie galimą po
piežiaus Pauliaus įpėdinį, tarp 
eilės kandidatų mini vyskupą 

Vi v<

Gen. Giapas

mėjimas butų buvęs milžiniškas. 
Dabar jau šaukštai popiet. Ir dar 

savo ofenzyvą suskaldė gabalais 
keliomis kryptimis, todėl ji labai 
greit nebeteko garo. Jo kareivius 
nuo aprūpinimo bazių skiria 

no tankams ir sunkvežimiams, 
bet amerikiečių aviacija ardo til
tus. Giapas tikėjosi greito pra
siveržimo, bet tos laimės nesu
laukė. Jeigu jis būtų susikon
centravęs Kontumui paimti, dar

Hue kryptimi. Dabar jau blo
giau, nes jis įklimpo priešo te- 
teritorijoj ir vargiai begalės kont
roliuoti visus jo laimėjimui rei
kalingus elementus. Jis nebe- 

kuris tuojau jam atiduotų P. Viet
namą.

Ko siekta, bet negauta? Gia
pas norėjo įrodyti, kad karinė 
vietnamizacija P. Vietname ne- 

mo armija yra vienintelė to var
do verta. Gen. Salanas tvirtina,- 
kad tai tikrai yra geriausi pasau
lio pėstininkai, bet ir su jais gen. 
Giapas negalėjo įrodyti, kad 
vietnamizacija nepasisekė. Buvo 
sakoma, kad pirmas geras smū-

karinius dalinius, bet taip ne
atsitiko — jie užpulti traukėsi 
kovodami, bet nepabiro ir ne
pasidavė. Dabar jau jie perėjo į 
puolimą ir visos Giapo viltys 
baigti žygį pergale nepasitvir
tino.

Šiaurė tikėjosi, kad jų daliniam 
pasirodžius gyventojai sukils 
prieš Saigoną ir pereis jų pusėn. 
Atsitiko priešingai — gyvento
jai pakilo ir pabėgo. Tokių yra 
apie 200,000. Viskas būtų buvę 

kitaip, jeigu gyventojai būtų 
sutikę Giapo karius kaip išgel
bėtojus.

Ar kada nors Vietnamas ga
lės tapti viena valstybe? Anot 
gen. Salano, tai gali įvykti po 
kokio dešimtmečio ar dar vėliau, 
kai išmirs toji generacija/ kuri 
bandė to tikslo siekti tik karu. 
Taikiu būdu susivienyti gali to
dėl, kad visi kalba ta pačia kal
ba, priklauso tai pačiai kultūrai 
ir vieni kitus gali papildyti ūkiš
kai.

i
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KARDINOLO J.KROL IR VYSKUPO J.J.DOUGHERTY 
PAREIŠKIMAS DĖL LIETUVOS TIKINČIŲJŲ I

June 9, 1972

Statement of John Cardinal Krol, President of the National Conference of 
Catholic Bishops and Bishop John J. Dougherty, Chairman of the Committee 
for International Affairs of the United States Catholic Conference.

Reports from reliable sources cause grave and Increased anxiety concerning 
the plight of our fellow Roman Catholics In Lithuania. The Baltic Republic has 
been dominated by the Soviet Union since 1940, when It was forcibly annexed 
to the USSR. The population Is predominantly Roman Catholic- - they number 
about 3 million. Lithuania Is the only Roman Catholic nation within the terri
torial boundaries of the Soviet Union.

The history of the Church in Lithuania under Soviet domination has been 
sadly scarred by oppression of religion, denial of freedom of conscience and of 
human rights. Recent reports point to Intensified oppression:

In March 1972 over 17,000 Lithuanians made a courageous 
act of massive protest against repression of religion. They 
signed a petition sent to the Secretary General of the 
United Nations, to be relayed to the Communist Party Secre
tary, Leonid Brezhnfev. This procedure was decided on, 
since earlier protests sent directly to the Soviet Government 
had been answered by ’’intensified repression” of Catholic 
bishops and priests.

on May 18/19, 1972 In the city of Kaunas, Lithuania's 
second largest city, violent demonstrations and riots broke 
out In protest to the persecution of religion.

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.).

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiuto* 
rial. Iv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (518) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3001 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc- 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laid" 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

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

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Ąpraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,, Woodhaven įN.Y., 11421; VI 7-4477

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

In view of these and other equally disturbing reports and in a spirit of 
brotherly unity with our fellow Catholics in Lithuania and with the Lithuania- 
American community we must in conscience censure the suppression of human 
rights and freedom of religion in Lithuania and everywhere. We encourage our 
churches in this country to join the Lithuanlan-Americans in a Day of Prayer for 
the Church in Lithuania on June 18, 19 72. We alert the Churches and agencies 
of the international community to the grave violations of justice and human 
rights in Lithuania and encourage their support of corrective measures in that 
troubled country and wherever such violations occur.

!

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
DaMa ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blva., 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.

DAILY NEWS, THURSDAY, JUNE 15, 1972 Clevelande sudegino Brežnevą
FREEDOM FOREVER

“Fifty-five years after the Russian Communist “revo
lution” and 32 years after the Red grab of the Baltic States, 

■ °‘the spirit oPIiberty still lives in at least one of those states. 
In Lithuania at this writing, 

two young men have burned them
selves to death in the name of 
liberty.

Bloody riots are reported in 
the Lithuanian city of Kaunas, 
with thousands shouting, “Free
dom for LithuaniaI” and some 200 
young persons jailed by Red 
police.

We’d call these tragic episodes 
just another indication that Com
munism eventually will join older 
forms of slavery in history’s well- 
known dust bin.

Meanwhile, how about Washington stepping up its 
long agitation for freedom for all the Captive Nations?

Soviet Russia’s captive 
Baltic States.

New Yorko didžiausio dienraščio — Daily News vedamasis 
birželio 15 dienos laidoj. Dienraštį tuo reikalu kontaktavo Lie
tuvių Bendruomenės darbuotojai.

Istorija vieno iš milijonų 
dabartinės taikos eroje
Kaip nužydėjęs žydas vėl sužydėjo

Kai radijas paskelbė’žinią apie 
Įvykius Kaune, Jaunimo Žygio 
ūž* Tikėjimo Laisvę Komitetas' 
Clevelande—tuoj surengė de
monstracijas.

Nixonui vos atvykus į Maskvą, 
visos Cleveland© televizijos 
stotys rodė degantį Brežnevo 
paveikslą. Tai buvo viena nuo
trupa iš gegužės 22 vykusių 
demonstracijų.

Žinia apie Kauno įvykius buvo 
paskelbta sekmadienį, gegužės 
21, gi pačios demonstracijos jau 
buvo surengtos gegužės 22, pir
madienį. Tada Cleveland© lietu
vių jaunimo būrys jau stovėjo 
miesto centre su plakatais ir 
informacine literatūra.

Per miesto centrinę aikštę* 
buvo nešami plakatai: Lithuania 
Has Another Martyr, Liberty or 
Death, Nixon We Don’t Want 
Soviet Peace, Moscow World 
Capital of Slavery, What Price 
Freedom? ir t.t.

Pietų pertraukos metu plaka
tus stebėjo daugybė žmonių. Visi

Maskvos universitete treni
ruotas matematikas buvo gavęs 
aukštas pareigas Leningrado 
universiteto kibernetikos ins
titute. Turėjo žmoną, kuri dir
bo Leningrado ligoninėje kaip 
farmacininkė. Turėjo 10 metų 
dukrelę, kuri dar mokėsi.

Anas matematikas vadinosi 
Michail Epelman. Jo pase bu
vo įrašyta: tautybė — žydas. 
Visiem Sovietuose įrašomos jų 
tautybės. Tik tas įrašas Epel- 
manui ir priminė, kad jis žydas. 
Šiaip jau žydiškai jis nemokėjo. 
Religija jam neegzistavo, ne
buvo kilęs iš šeimos šu reli
ginėm tradicijom.

Tokių žydų, jau nužydėjusių, 
nemaža yra Sovietuose svarbio
se, ypačiai mokslinėse tar
nybose.

Vieną dieną nužydėjęs Epel- 
manas atžydėjo. Tą permainą, 
kaip jis tikino, jam padarė 1967 
metų Izraelio-arabų šešių dienų 
karas. Pasididžiavimas Izraeliu. 
Nustebimas ir pasipiktinimas 
Sovietais, kurie siuntė pagalbą 

prieš Izraelį.
“Aš ėmiau pats save klausti:

kas aš esu? Aš radau, kad nega
liu būti ištikimas kraštui, kuris 
siunčia kulkas žudyti mano bro
liam, Izraelio piliečiam“.

Apie savo lūžį, nieko nesakė 
nė žmonai. Žinojo, kad jo, dir
bančio tokiose atsakingose pa
reigose, neišleis į Izraelį. Jis at
sidūrė 1971 vasario mėn. Iz
raely nelegaliai, svajodamas, kad 
atsiims žmoną ir dukrą. Taip jis 
ir pranešė žmonai laiškais.

Žmona davinėjo prašymus į 
visokias valdžias, kad vizą gautų. 
Lapkričio mėn. direktorius pa
sišaukė ją ir pasiūlė iš darbo 
pasitraukti, nes nepatogu laiky
ti tarnyboje išdavikę; o ji išda
vikė, jei nori keliauti pas vyrą 
išdaviką. Gruodžio mėn. jos 
buvę bendradarbiai mitinge nu
tarė kreiptis į vyriausybę, kad 
neduotų vizos išdavikei. Reika
lavo, kad ji divorsuotų. Tardė ir 
KGB. Nerado, kad ji būtų ką 
žinojusi apie vyro sumanymą pa
bėgti. Bet išvažiavimo vizos vis 
tiek negavo.

Epelmanas ėmė rašinėti pa
saulio garsenybėm, įvairiom 
organizacijom, kurios ginančios

žmogaus teises. Rašė ir Jungti
nių Tautų gen. sekretoriui.

Iš daug kur gavo užuojautos 
atsakymus, apgailestavimus, 
kad šiuo tarpu nieko negalį pa
dėti, užtikrinimus, kad kada 
nors ateity bus padaryta nefor
malių pastangų.

“Nedaug ko reikia mano gy
venimui. Teturiu tik vieną 
tikslą — būti drauge su žmona ir 
dukrele Izraely“.

Tai maža istorija, kuri iš naujo 
patvirtina, kodėl ir Simas Ku
dirka bėgo į laisvę, panašiai 
svajodamas atsiimsiąs šeimą. To- 
kis pat-buvo ir Kudirkos žmonai 
reikalavimas, kad pasmerktų 
vyrą ir jo išsižadėtų.

Žmonių likimą tebemala ne
gailestingos girnos režimo, su 
kuriuo Vakarai tariasi sukursią 
pasaulio taiką. Mala ne tik žmo
nių likimą, bet ir tuos princi
pus, kurie surašyti J. Tautų char- 
toje ir deklaracijose apie žmo
gaus teises. •

Palankaus atgarsio rado ir ran
da tik spaudoje. Jos įtakoje gal 
nukris tos kaukės, kuriom yra 
pridengti nusikaltėliai prieš 
žmogaus teises. Žmonės nebus 
suvedžiojami.

trys televizijos kanalai ir vie
nas dienraštis* biuvo atsiuntę sa
vo reporterius su kameromis.

Demonstracija baigtai rezo-i 
liucija, kad laisvas pasaulis at
kreiptų'dėmesį į tai, kas de
dasi Lietuvoj. Susirinkę šaukė: 
laisvės, laisvės ir sudegino Brež
nevo didelį portretą.

Šis paskutinis momentas per 
televiziją buvo perduotas labai 
tiksliai. Plain Dealer dienraštis 
įsidėjo trijų mažų demonstrantų 
nuotrauką ir aprašymą.

Demonstracija plačiai nu
skambėjo po visą Clevelandą. 
Jaunimas kitomis dienomis dali
jo informacinę literatūrą uni
versitetuose ir mokyklose. Į 
miesto centrą buvo atvykę antra
dienį ir trečiadienį.

Tą savaitę Plain Dealer dien
raštis įsidėjo vedamąjį — Free
dom Stirs on the Baltic— Laisvė 
gyva prie Baltijos. Ten pažymė
ta, kad Lietuva prieš 28 me
tus buvo priversta tapti Sovie
tų Sąjungos respublika, tačiau ir 
šiandien Lietuvos jaunimas ko
voja dėl laisvės.

Gegužės 28 Žygio prašymu 
Šv. Jurgio bažnyčioj buvo pamal
dos už Romą Kalantą. Tą pačią 
dieną abu Cleveland© dienraš
čiai tarp penkiolikos rink
tinių programų iškėlė 
Tėv. Gedimino Kijausko pusės 
valandos pasikalbėjimą apie 
religijos persekiojimą Lietuvoj.

Tai dar vienas žygis, kurį Cle- 
velando jaunimas atliko laiku ir 
vykusiai. G.S.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 8'4-04 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. Pinstatom i namus lietuviškus skilandžius, sūraus. We take 
all orders special price for Weddings .and Fa įlies. Home-made Bologna.

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 pakrėtus į Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestifvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti Ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foV 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

))
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Lietuviškam rajone — X
LIETUVIŠKA CįĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s Florist Shop g

107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N.Y. g

----------  Gėlės įvairiom progom ---------- . 8

Maloniai kviečiame kaiminystė-je gyvenančius tautiečius 8 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 
kare: 835-4-149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką pai&rnąvimą. X

Lietuviško stiliaus pamir’ Ir* 
sukuriami ir veltui prist; to- 
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

— Komunistai okupuotoj 
Lietuvoj nebe pirmą kartą nirš
ta dėl Vakarų radijo siųstuvų 
Madride, Romoj, Vatikane, Ma
niloj ir Amerikos Balso. Paskuti
nis pykčio liudijimas yra Vil
niaus Eltos direktoriaus Dona
to Rodos straipsnis “Dialogas 
dėl Vatikano ir Romos radijo“ 
Tiesoj (nr. 105). Ypač jaudina
si, kad esą Vatikano ir Romos 
radijai suaktyvinę savo veiklą.

(E)

— Batunas iš JAV LB centro 
valdybos gavo 160 egz. antrosios 
laidos “The Violations of Hu
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania”, šį leidinį Batunas 
perduos visom atstovybėm prie 
Jungtinių Tautu.
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RELIGIJOS 
KREMLIUI

(pievas Sovietuose — rašo 
žurnalas — toli gražu nėra mi
ręs. Oficialiai ateistinėje valsty
bėje auga susidomėjimas religija 
ir religinės laisvės troškimas.

PLITIMAS — NAUJAS RŪPESTIS
Tokia antrašte U.S. News & World Report birželio 
5 davė bažnytinio gyvenimo apžvalgą Sovietų 
valdomose teritorijose, ypatingai paryškindamas 
Sovietų rūpestį katalikybės gajumu Lietuvoje ir 
Ukrainoje

Laikraštį tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai saugomi 
ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos 
nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Dėkojam už negalinčius
Atgarsių dėl įvykių Lietuvoje 

— daug. Tebeateina spaudos at- 
siliepimai. Congressional 
Record jau yra ir atstovų pasi
sakymų. Šiuo metu naujausias ir 
svariausias buvo kardinolo Krol 
ir vyskupo Dougherty pareiški
mas. Juo parodytas Amerikos 
tikinčiųjų solidarumas su Lie
tuvoje ir visur kitur persekioja
mais dėl tikėjimo.

Už negalinčius dėkoti dė
kojame šioje vietoje visiem — 
ypačiai kardinolui bei vyskupui. 
Tariame, bus jiem padėkota ir as
meniškai eile laiškų.

Padėkos nusipelno ir JAV LB 
centro valdyba, kurios pastan
gom buvo gautas anas ' pareiš
kimas. Būdami džentelmenai, už 
šių pastangų rezultatą gal gerą 
žodį pasakys ir tie, kurie Bend
ruomenės veikėjam dažniau 
skiria piktus žodžius.

Amerikos bažnytinių dignito
rių pareiškimas yra plaukimas 
prieš srovę, prieš populiarumą. 
Populiaru yra kalbėti apie žmo
gaus teises. Bet tik apie teises 
žmonių, kurie nėra Sovietų val
domi.

Sovietų persekiojami tesusi
laukia iš valstybinių, tarpvalsty
binių, bažnytinių institucijų ty
los. Vieniem lūpas užčiaupia 
baimė. Vis augančios Sovietų 
ekspansijos baimė juos verčia la
biau nusilenkti prieš Sovietų sa
vivalę negu prieš Dievo. įsaky
mus.

c- ,.■..4

Kitiem tų institucijų atsto
vam lūpas užčiaupia — meilė. 
Meilė pelnui iš santykių su So
vietais. ' Didžiojo kapitalo at
stovai, tikėdamiesi ne milijo
ninio, o bilijoninio pelno iš “de
tante” su Sovietais, nori tylos 
apie žmogaus naikinimą So
vietuose. 1

Tokia yra šiuo metu Vakarų 
civilizacijos vertybių gradacija. 
Bažnytiniam atstovam prabilti 
prieš ją reiškia eiti prieš sro
vę, kaip prieš srovę eina ir tie

Lietuvoje, kurie savo gyvybes 
aukoja už žmonių teises.

Sveikiname!
Birželio 18 prel. Pr. Juras su

silaukė 50 metų kunigavimo su
kakties, tik pernai sulaukęs 80 
metų amžiaus.

Šios sukakties negalima pra
eiti tylom, nes prel. Juras yra ne
atidalijamas nuo lietuviškos 
bendruomenės istorijos. Joje 
prelatui tenka didžiojo kultū
rininko vardas — knygų rėmėjo, 
mecenato; lietuviškos kultūros 
saugotojo ir globėjo.

Pasitraukęs iš parapijos, visą 
savo energiją ir lėšas skiria 
rinkdamas knygas, rankraščius, 
dokumentus ir visa, kas susiję 
su Lietuva bei lietuviška veikla 
savo pastatytame “Alkos” mu
ziejuje Putname.

Tokis jis yra vienintelis šiame 
amerikiniame lietuvių gy
venime.

Sveikiname Prelatą ne dėl 
metų skaičiaus, bet dėl jo gyvos 
dvasios, kuri padeda jam ir me
tus nugalėti.

N epritariame
Atnaujintos kalbos apie Balfą. 

Kalbom kryptį davė dar balan
džio mėn. direktorių suvažia
vime sudaryta komisija, kuriai 
skirtas uždavinys —.„ištirti, ar 
Balfą palikti New Yorke ar kelti į 
Chicagą.

Jei komisija prieis išvadą pa
tenkinti Chicagos veikėjų norą 
turėti Balfą Chicagoje, mūsų ma
nymu, sprendimas bus žalingas 
Balfo reikalui.

Chicagoje gali būti Alto, 
Bendruomenės centrai, bet Chi
cagoje negali būti nei Vliko nei 
Balfo centrai. Tai institucijos, 
kurios turi ryšius su tarptauti
nėm tos rūšies organizacijom, ir 
jos tegali būti New Yorke ar 
Washingtone.

Naujieji įvykiai
Įvykiai brendo per paskuti

nius penkeris šešeris metus. 
Prasiveržė aikštėn ypač su prezi
dento Nixono kelione į Maskvą.

Gegužės 9 Maskvoje 15 bap
tistų įsiveržė į Amerikos at
stovybę, prašydami pagalbos, 
kad Kremlius atleistų antireli
ginės politikos varžtus. Juos 
galėjo dar labiau pakurstyti pas
kui faktas, kad Nixonas gegužės 
28 Maskvoje lankėsi baptistų pa
maldose.

Gegužės 18 Lietuvoje, Kaune, 
katalikai ir patriotai kovojo su 
sovietine policija, dramatin- 
dami savo nepasitenkinimą pa
dėtim prezidento Nixono atvyki
mo išvakarėse.

Gegužės 19 Washington, D.C., 
penki kovingi žydai prie 
Baltųjų Rūmų atsisėdo protes
tui prieš Sovietų žydų laikymą 
kalėjimuose ir priverčiamuose 
darbuose.

Gegužės 21 Maskvoje ir eilėje 
kitų miestų suimti devyni žydai, 

Juozas Rajeckas — Lietuvos atstovas Washingtone. Nuotr. V.
Maželio

kurie rengėsi įteikti peticiją 
Nixonui, išdėstydami padėtį 
apie religinius bei kultūrinius 
varžymus bei kliudymus emi
gruoti.

Šis sąjūdis siekia ne komuniz
mą nuversti, bet reikalauja vyk
dyti “žmogaus teises”, kurias ga
rantuoja sovietinė konstitucija.

Ar sąjūdis auga?
Nors disidentų skaičius nedi

delis — rašo žurnalas —, tačiau 
jis ima duoti kai kurių rezultatų. 
Tarp jų — padidėjo skaičius iš
leidžiamų į Izraelį, Kilo Krymo 
totorių siekimas grįžti į savo 
tėviškes, iš kurių jie buvo de
portuoti už tariamas simpatijas 
naciam. Grįžti jie nori, jei ne į 
Krymą, tai į kaimyninę Turkiją.

“Ne tik Lietuvoje, bet ir Uk
rainoje ir kitose srityse tikintie
ji stiprina etninį tautinį pasi
priešinimų prieš jų kalbos, in
stitucijų, kultūros rusinimų”.

“Tarp dvasininkų, intelektųa- 

lų ir kitų disidentų plinta “Bė
gamųjų įvykių kronika”, kurioje 
surašomi visi žinomi suėmimai, 
teismai, nubaudimai už tikėjimo 
išpažinimą. Surašomos taip pat 
peticijos vyriausybei už “žmo
gaus teisių” vykdymo reikalavi
mą”.

Kaip jaunimas?
Senieji tikintieji gauna para

mos iš jaunimo — ko nebūda
vo anksčiau. Šie jaunuoliai yra 
skeptikai komunistinės ideologi
jos atžvilgiu. Labiau nei ankstes
nė generacija jie išaugo su troš
kimu daugiau laisvės, daugiau 
malonumo, daugiau ryšio su Va
karų kultūra.

Pasak vieno ilgamečio Vakarų 
diplomato, Sovietų Sąjungoje 
auga intelektualinis per - 
versmas prieš komformizmą. 
Jaunieji rusai į religiją žiūri kaip 
į antrinę ideologiją šalia komu
nizmo, kuris vienintelis tėra lei
džiamas sovietinės konstituci
jos.

Žydų jaunimas, pajutęs ryšį 
su tėvų religiniu palikimu, ima
si giedoti ir šokti ir už sinago
gos ribų. Gorkio mieste statis
tika parodė, kad tarp krikščio
nių tėvy 60 procentų vaikus

LIETUVOS ATSTOVUI
J. KAJECKUI 75 METAI

Lietuvos atstovui Washing
tone Juozui Kajeckui š.m. bir
želio 17 suėjo 75 metai am
žiaus.

J. Kajeckas gimęs- 1897 birže
lio 17 Shenandoah, Pa. Čia 
tėvui mirus, buvo parvežtas į 
Lietuvą 1909. Mokėsi Mariam- 
polės gimnazijoje, kurią baigė 
1923.

Studijų buvo išvykęs į Pran
cūziją. Montpellier ir Paryžiaus 
universitetuose nuo 1925 iki 
1929 studijavo finansus, admi
nistraciją, teises ir diplomatiją.

Diplomatinę tarnybą pradėjo 
nuo 1929 gruodžio 11. Nuo 1930 
iki 1935 buvo Lietuvos pasiunti
nybės Londono sekretorius, 
ėjęs tuo metu kai kada ir konsulo 
bei pasiuntinio pareigas. Nuo 

pakrikštijo ir kad 50 procentų 
namie švenčia Kalėdas. Komu
nistinis pranešimas pripažįsta, 
kad tik 40 proc. išleidžiamų iš 
mokyklų galima laikyti “įsitiki
nusiais ateistais”. Ragina dėl to 
sustiprinti pastangas prieš “re
liginius prietarus”.

Kiek likę tikinčiųjų?

Vakariečiai ekspertai — tęsia 
žurnalas — teigia, kad mažiau 
kaip 15-20 proc. visų gyventojų 
esą tikinčiųjų. Tarp jų 30 mil. 
ortodoksų, 3 mil. katalikų, 1-2 
mil. baptistų, liuteronų ir kitos 
kurios šakos protestantu, 1 mil. 
praktikuojančių žydų, 5-10 mil. 
musulmonų ir mažiau kaip 
100,000 budistų.

Maskva, turėjusi 600 bažny
čių, dabar turi gal 50, nors gy
ventojų skaičius per tą laiką pa
augo iš 1 mil. iki 7 mil. Žydai 
1917 turėjo sinagogų 3,000, da
bar 50. Musulmonai tik Turkes
tane turėjo 12,000 mečečių, da
bar visoj Sovietijoj mažiau kaip 
1,000.
Valdžios spaudimas

Tikintieji teberizikuoja netek
ti tarnybos, jei paaiškės, kad jie

(nukelta į 6 psl.)

1935 grąžintas į ministerijos 
centrą Kaune referento, patarė
jo pareigoms Amerikos, vi
durinės bei vakarų Europos 
klausimais. 1939-1940 buvo 
Lietuvos pasiuntinybės pata-~ 
rėjas Berlyne, Lietuvą, bolševi
kam užėmus ir vokiečiam at
stovybę likvidavus, 1940 rug
sėjo mėn. išvyko į- Ameriką. 
Čia nuo 1940 spalio 1 pradėjo 
pasiuntinybės patarėjo pareigas 

Washingtone. Mirus ministe
rial P. Žadeikiui, perėmė jo 
pareigas kaip Lietuvos atsto
vas charge d’affaires titulu a.i., 
o nuo 1968 valstybės departa
mentas titulą pakeitė į charge d’ 
affaires.

Washingtone atstovavimo 
darbe J. Kajeckui talkina dr.
S.A. Bačkis patarėjo titulu.

--------------------- — ..... . ■ -

KIEK REIKIA SUMOKĖTI ___
UŽ LAISVĘ? Baltijos valstybių 

likimas —
3 kaip įspėjimas

Latvija. Į wehrmachtą buvo 
prievarta mobilizuoti ar stojo 
savanoriais 31,446 vyrai — į va
dinamą latvių legijoną, kurio dvi 
divizijas vokiečiai, prieš latvių 
valią, pavadino 15-ąja ir 19-ąja 
SS grenadierių divizijom; 12,118 
paimta į vadinamas pasienio 
apsaugos rinktines; 14,884 į po
licijos pulką, 5,240 į specialius 
policijos dalinius; 22,262 į vieti
nes apsaugas; 628 į latvių oro tar
nybos legijoną (paskiau betgi iš 
jų vokiečiai atėmė lėktuvus); 
927 į technikinius dalinius; 
10,585 į vokiečių jūrininkus ir 
12,159 vaikai į priešlėktuvines 
baterijas. Karo eigoje bendras 
mobilizuotų latvių skaičius iš 
110,294 pakilo iki 142,102, kurie 
kovojo už Vokietijos interesą. 
Iš jų mažiausiai 40,000 žuvo, 
o kiti 40,000 dingo be žinios. 
Tarp jų apie, 10,000 latvių, ku
rie buvo deportuoti į Vokietiją 
ir tenai priverčiamojo darbo la
geriuose ar priverčiamuose dar
buose žuvo nuo oro puolimų.

Iš tų dviejų legijonų divizijų 
19-toji SS grenadierių divizija 
kapituliavo 1945 gegužės 11

Kurlandijos katile, o 15-toji SS 
grenadierių divizija, kuri buvo 
reiche, peržygiavo per visą Vo
kietiją ir 1945 gegužės mėn. 
netoli Olandijos sienos pasidavė 
Vakarų sąjungininkam.

Lietuva. 1942 buvo sudaryti 
pirmi daliniai, vadinami 
23 “savisaugos” batalijonai — vi
so 12,000 vyrų; po dvejų metų 
iš jų beliko mažiau kaip pusė. 
Nors vokiečiai buvo užtikrinę, 
kad šie daliniai tebus Lietu
voje, betgi jie buvo pasiųsti į 
Lenkiją, Gudiją* Ukrainą, Jugo
slaviją ir net Italiją. Paskiau bu
vo sudarytos pagalbinės trans
porto kolonos, kurios pasižymė
jo dezertyrų gausybe.

Vadinamas SS legionas mė
ginta sudaryti 1943, bet pasi
rodė, kad į jį verbuoti buvo ne
paprastai sunku, ir jau balandžio 
mėn. jo atsisakyta. Tada 1944 
vasario mėn. buvo nutarta suda
ryti lietuvių virtinę, kurioje tu
rėjo būti savanoriai — 10 bata- 
lijonų. Vietoj reikalingų 5,000 
vyrų įsirašė 19,000. Vokiečiai 
norėjo suorganizuoti dar 15 ba- 

talijonų aerodromų apsaugai, bet 
dėl politinių priežasčių kilo kon
fliktas tarp lietuvių ir vokiškų 
įstaigų. To rezultatas — buvo su
imti karininkai bei politikai, ir 
rinktinė išformuota; susidūri
muose mažiausia 83 žuvo ar 
buvo nužudyti. Apie 3,500 lie
tuvių buvo suimti, dalis išga
benta į Vokietijos koncentracijos 
lagerius, kiti įjungti į vokiečių 
priešlėktuvinius dalinius.

Kai 1941 vokiečiai buvo įžy
giavę į Lietuvą, iš Lietuvos ka
riuomenės likučių — tų, kurie 
paspruko nuo sovietų, o taip pat 
iš atsarginių buvo susidariusi 
tautinė kariuomenė — 13,000 
kareivių, 250 karininkų, viso 23 
batalijonai ir garbės kuopa pės
tininkų bei 1 eskadronas kava
lerijos. Prie jų buvo priskirti 
vokiečių ryšio karininkai, ir ta 
kariuomenė buvo pasiųsta į 
rusų frontą, dalis prie Ilmenio 
ežero, dalis prie Rostovo. Jos 
nuostoliai ligi 1944 liepos mėn. 
buvo apie 400 .vyrų, tarp jų 15 
karininkų, apie 1,000 sužeistų, 
tarp jų 100 tapo invalidais. 1944 
liepos mėn. 4 batalijonai peror
ganizuoti į pirmą policijos pulką. 
Sis policijos pulkas paskiau per
keltas į Tilžę ir išformuotas; 
vyrai buvo paskirti į priešlėktu
vinę, karininkai išgabenti į Drez
deną. Trys batalijonai liko Kur- 
liandijos katile ir 1945 gegužės 
mėn. turėjo pasiduoti rusam. Po 
vieną batalijoną buvo Italijoje ir 
Jugoslavijoje; 1945 pradžioje 
praktiškai visi lietuvių batalijo

nai buvo išformuoti, o vyrai pri
skirti prie vokiškų dalinių.

1943 vokiečiai organizavo ir 
lietuvių statybos batalijonus, į 
kuriuos verbavo jaunimą. Viso 
buvo sudaryti 5 batalijonai su 
3,(XX) vyrų; paskiau jie gavo ir 
lengvuosius ginklus, iki paga
liau buvo išformuoti ir priskirti į 
vokiečių pijonierių dalinius. 
Viso buvo s u verbuota 50,000 
lietuvių vokiečių karo mašinai; 
jų bent 5,000 žuvo kovoje prieš 
sovietus. Per 100,000 lietuvių 
buvo išgal>enti į Vokietijos pri
verčiamuosius darbus; iš jų ma
žiausia 15,000 žuvo koncentraci
jos lageriuose ar nuo oro bom
bardavimų.

Taigi trijų tautų nuostoliai 
tarnyboje vokiečių karo mašinai 
siekia mažiausia 110,000.

3. Nuostoliai vokiečių okupaci
jos dėka

Vokiečiai naikino žydus ir tri
jose Baltijos valstybėse; žuvo jų 
180,000 Lietuvoje, 2,000 iki 
4,000 Estijojeir 95,000 Latvijoje. 
Bendras skaičius — apie 280,000 
žydų. Kovoje su komunistiniais 
partizanais ir kt. vokiečiai ir jų 
pagalbiniai daliniai nušovė 
mažiausia 3,000 lietuvių, 1,000 
latvių ir 1,000 estų kaip “raudo
nuosius partizanus”. Bendras 
skaičius — 5,000.

Taigi nuostoliai vokiečių oku
pacijos dėka siekia 400,000, ar
ba beveik 7 proc. visų gyvento
jų

4. Nuostoliai sovietinėje kariuo
menėje

Sovietai, 1941 traukdamiesi, 
privertė trauktis su jais dalį bu
vusių Baltijos valstybių sau
sumos ir jūros karinių jėgų; tai 
buvo dideli nuostoliai. Politi
niais sumetimais paskiau USSR 
buvo sudaryti nauji “tauti
niai” trijų Baltijos valstybių da
liniai; jie buvo sudaryti iš 
vyrų, išlikusių iš 1941 metų, 
iš Sovietuose gyvenusių bal- 
tiečių ir iš rusų. Prie jų pri
klausė dar 1941 rudenį sudary
to lietuvių 29-ojo šaulių korpo 
likučiai, perorganizuoti į 16-ąją 
lietuvių šaulių diviziją; ji 1942 
buvo pasiųsta į frontą; paskiau 
kovojo prie Orelo, Kursko, Po- 
lotsko, Šiaulių, Kelmės, Klaipė
dos ir 1945 buvo išformuota. Lie
tuvių nuostoliai sovietų armi
joje vertinami mažiausia 10,000 
vyrų.

Iš latvių sovietai sudarė 130- 
ąjį latvių šaulių korpą su 101-ąja 
ir 308-ąja divizijom; 101-oji pas
kiau buvo pavadinta 43-iąja sar
gybine šaulių divizija. Buvo ir 
latvių šarvuočių dalinys, o taip 
pat ir latvių lakūnų pulkas, šių 
dalinių nuostoliai turėjo būti 
mažiausia 3,000 vyrų. Čia kal
bama tik apie latvių nuostolius, 
nes abiejose divizijose dau
giausia buvo rusų.

Iš estų sovietai sudarė VIII- 
ąją armiją (7-oji ir 249-oji estų 
šaulių divizijos), kuri pasižymė
jo karo veiksmais 1944 Baltijos 
jūros salose. Tačiau ir šiuose 
daliniuose iš tikrųjų buvo daug 

rusų. Nuostoliai estų, kurie pri
versti ar savanoriškai kovojo rusų 
pusėje, vertinami mažiausia 
20,000 vyrų; tarp jų daugel jū
rininkų bei civilių, kurie 1941 
rugpjūčio mėn. buvo evakuoja
mi iš Talino su sovietiniais trans
portais ir žuvo. Toliau —- mažiau
sia 2,000 civilių žuvo nuo oro 
puolimų karo veiksmam vyks
tant Baltijos valstybių erdvėje.

Taigi žmonių nuostoliai kovo
se prieš vokiečius sovietinėje 
pusėje siekia mažiausia 35,000.
5. Nuostoliai dėl emigracijos

Kai 1944 pasirodė, kad vokie
čių karo vadovybė nepajėgia su
laikyti Sovietų nuo naujos Bal
tijos valstybių okupacijos, tam 
tikram kiekiui baltiečių pasisekė 
pabėgti į Vokietiją, Švediją ar 
Suomiją. Tokių estų buvo apie 
70,000, lietuvių 64,000, latvių 
apie 180,000. Taigi drauge per 
310,000. Priskaitant 1939-40 bal
tų vokiečių repatriaciją, gyvento
jų skaičius sumažėjo beveik 450, 
000, arba kiti 8 proc. visų gyven
tojų.
6. Bendras balansas

Kai kurie baltiečiai, kurie lai
ku pasiekė Vakarus, o taip pat 
kai kurie prekybos laivai, kurie 
Sovietam okupuojant buvo Va
karų sąjungininkų uostuose, 
daugiau ar mažiau savanoriškai 
prisidėjo prie kariaujančių vaka
riečių ir turėjo nuostolių apie 
1,000 vyrų; tarp jų 200 latvių ir 
30 latvių prekybos laivų pareigū
nų.

(bus daugiau)
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Bostono lietuvių tautinių šokių sambūris. Vidury ilgametė grupės vadovė Ona Ivaškienė.

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS

PHILADELPHljOS ŽILVINO VAKARAS

Ilgiausiai šokanti grupė lie
tuvių tarpe yra Bostono tautinių 
šokių sambūris. Jis įkurtas 1937 
vasarą. Grupė pirmą kartą 
pasirodė tų metu lapkričio 25.

Grupės organizatorė ir steigė
ja yra Ona Ivaškienė. Ji yra gi
musi Bostone, užaugusi Lietu
voj. Į Ameriką grįžo 1928.

Nuo 1938 sambūris atlieka 
programą Vasario 16 minėjimuo
se, 1939 dalyvavo pasaulinėj pa
rodoj New Yorke, daugybę kartų 
dalyvavo įvairiuose amerikiečių
pasirodymuose, festivaliuose, 
televizijoj.

Grupėj yra šokę per 600 jau
nimo. Dabar šoka buvusių šo
kėjų vaikai. Savo repertuare tu
ri 40 šokių, yra išleidę 8 šo
kių plokšteles.

Sambūris dalyvaVd' visose tri
jose šventėse. Šių .metų sam
būryje yra 70 šokėjų. Jie su- 

~skirstyti į tris grupes: vaikų — 
nuo 6 m. — viso 25 ir dvi gru
pės vyresniųjų, viso apie 50 šo
kėjų. Patalpas repeticijom duoda 
pati mokytoja savo namų salėj. 
Vedėjai talkina Birutė Adoma
vičiūtė ir Birutė Račkauskaitė.

Šventėje dalyvauja: Birutė 
Adomavičiūtė, Kristina Baltaitė, 
Sigita Bacevičiūtė, Leonardas 
Bacevičius, Algis Baltutis, Vida 
Beržinskaitė, Jonas Bačiulis, 
Rūta Biknevičiūtė, Asta Baš
kauskaitė, Vida Cepkauskaitė, 
Rita Cereškaitė, Milda Dačytė, 
Jūratė Dambrauskaitė, Vilija Ei- 
kinaitė, Audra Eikinaitė, Linas 
Dabrila, Gytis Gavelis, Nijolė

WORCESTERIO 
SPINDULIO 
ŠOKĖJAI

Worcesterio tautinių šokių 
grupė savo darbą pradėjo 1971 
spalio mėn. Ji nuvo naujai su
organizuota Laimos Pauli uko- 
nytės, kuri 1971 vasaros metu 
Jonyno vasarvietėj lankė tauti
nių šokių instituto suruoštus šo
kių mokytojų kursus.

Pirmas grupės pasirodymas 
buvo Vasario 16- tosios 
minėjime VVorcestery.

Šį pavasarį šokėjai išsirinko sa
vo grupei Spindulio vardą.

Grupės vadovė yra Laima 
Pauliukonytė. Akordeonu akom- 
ponuoja E. Vytautas Meilus,

Grupėj dalyvauja šie šokėjai: 
Zita Babickaitė, Asta Dabrilaitė, 
Bernadeta Juškaitė, Bernadeta 
Miliauskaitė, Aldona Pauliu
konytė, Ramunė Rozevičiūtė, 
Aldona šarkauskaitė, Dana Stat
kutė, Dalia Vidūnaitė, Rita Že
maitytė, Zenius Abromavičius, 
Robertas Naikelis, Kęstutis Pau- 
liukonis, Robertas šteinys, Algis 
šarkauskas, Vitas Šat
kauskas, Algis Vailokaitis, Vitas 
Zenkus.

Ivaškaitė, Daiva Izbickaitė; Al
gis Gineitis, Jonas Jakutis, Rasa 
Jauniškytė, Jurgis Jasaitis, Dai
va Kleinaitė, Arūnas Kuncaitis, 
Kristina Luzaitytė, Morta Luzai- 
tytė, Edmundas Leveckas, Ed
mundas Mickūnas, Pamela Ple- 
vokaitė, Genė Plonytė, Birutė

NEW YORKO LB TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖ ŠATRIJA

Šatrija bus bene jauniausia 
tautinių šokių grupė. Ji įsikūrė 
tik šiais metais prie Liet. Bend
ruomenės New Yorko apy
gardos. Jai vadovauja entuzias-
tinga Birutė Radzivanienė, kuri 
prieš porą metų yra turėjusi sa
vo tautinių šokių grupę Pertha, 
Australijoj.

Grupė nors vėlai susiorganiza
vo, bet ir ji pasirengė tautinių 
šokių šventei. Šventėj dalyvauja 

šventę Chicagoje.

inių šokių grupė Spindulys su vadove Laima (stovi
pirmoji kairėj).

Račkauskaitė, Leonida Rasė- 
naitė, Eglė Subatytė, Darius 
Subatis, Lina Šimkutė, Arūnas 
Šimkus, Jonas Tumas, Reda Vei- 
taitė, Daiva Veitaitė, Rimvy
das Veitas. Rimas Veitas, 
Dalius Vasys, Linas Vąsys, Ma
rius Žiaugra, Gytis Žiaugra.

šie Šatrijos šokėjai:
Daiva Bartkutė, Audronė Bru

žaitė, Daiva Jurytė, Eimutis Kar
mazinas. Rasa Kregždytė, Denis 
Migliore, Rūta Oniūnaitė, Louis
Piro, Vytautas Radzivanas. 
Birutė Radzivanienė. Gina 
Simonaitytė, Arūnas Simonaitis, 
Audrė Staknytė, Leonas Stas
kevičius, Rimas Vebeliūnas, 
Linas Vytuvis, Dalia Vaicekaus
kaitė.

Tautinių šokių grupė Žilvinas 
stropiai ruošiasi dalyvauti ar
tėjančioj tautinių šokių šventėj, 
Chicagoj. Iki šiol dirbo atskiros 
jaunesniųjų ir vyresniųjų šokė
jų grupės, abi vadovaujamos Es
teros Bendžiūtės-Washofsky. 
Jos neišvengė “nubyrėjimų”, 
dėl to neseniai buvo sujungtos 
į vieną vienetą ir repetavo du 
kartus per savaitę. Šiuo metu vi
sas šokių repertuaras jau išmok
tas ir baigiamas apdailinti.

Būtų neprasminga visų metų 
darbą nusivežti tik į Chicagą, 
jo vaisių neparodžius vietos vi
suomenei. Būtų skriauda tiek 
darbo įdėjusiam jaunimui, jeigu 
jo pastangos liktų nežinomos ir

Žilvinas — Philadelphijos tautinių šokių grupė. Vidury mokytoja Estera Bendžiutė.

PIETŲ AMERIKOS ŠOKĖJAI
Iš Buenos Aires atvyksta Ar

gentinos tautinių' šokių grupė. 
Grupę globos ALOST pirm. Ar
turas Mičiuda. Grupės vadovas 

■— inž. Algis Rastauskas. Šokė
jai: Viktoras Barzdžius, Jonas 

neįvertintos. Dėl to birželio 
24, šeštadienį, punktualiai 7:30 
vai. vak. Lietuvių Muzikinio 
Klubo salėj rengiamas Žilvino 
tautinių šokių vakaras, kurio pel
nas skiriamas sumažinti jo kelio
nės į Chicagą išlaidom.

Šį vakarą surengti Žilvinui pa
deda jam giminingas Vilties cho
ras, kuris atliks ir dalį progra
mos. Pastaruoju metu į parengi
mo talką įsijungė ir Jaunimo me
tų komitetas.

Dėl svarbių priežasčių šį pa
rengimą teko nukelti į patį bir
želio galą, kada žiūrovam gali 
tekti net ir prakaito lašą išlieti 
nevėsinamoj salėj. Ta galimybė 
šokėjam yra neišvengiama, ta

Baltrumas, Karolis Blumbergas, 
Juozas Deveikis, Romas Devei
kis, Robertus Gamardo, Alfredo 
Lukinskas, Angel Varela, Nelida 
Burbaitė, Marija Barzdžiūtė, 
Viktoria Bagdonaitė, Elena 
Cortes, Monica Balčiūnaitė, 
Janina Macaitytė, Dana Runi- 
maitė, Nelida Zavickaitė, Audra 
Deveikytė (atsargoj).

Iš Sao Paulo atvyksta Brazili
jos tautinių šokių grupė. Štai jos 
šokėjai: Robertas Magila, Julius 
Tijūnėlis, Petras Bilevičius, Ro
bertas Bilevičius, Reinaldo 
Meieli, Reinaldo Putvinskas 
(akordeonistas), Jonas Silickas, 
Antanas Aleknavičius, Claudio 
Dilys, Amaldas Zizas, Onutė 
Petraitytė, Emantė Mikuckytė, 
Elena Bareišytė, Sonia Ba- 
reišytė, Silvania Aradzenka, Ro- 
sely Pustelninkaitė, Teresė Jo- 
cytė, Kristina Valavičiūtė. Silvi
ja Bendoraitytė, Marytė Alekna
vičiūtė, Laima Vosyliūtė.

Iš Montevideo atvyksta Uru
gvajaus tautinių šokių grupė 

Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
■Vytosios

Tautinių Šokių Šventės 
PROGRAMA

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 
Banketas.
Šventės Informacijai būstinės telef. (312) 476-0007

čiau tai jų negąsdina.
Kiek žinoma, į šį vakarą 

atsilankyti ruošiasi ne tik Phila- 
delphijos ir jos apylinkių lie
tuviai, bet ir svečiai iš Baltimo- 
rės ir kitų vietovių.

Grupėje šoka: Rasa Ardytė, 
Henry Beauvais, Nancy Cinkus, 
Birutė Gudauskaitė, Danutė Yo- 
višienė, Jonas Karaška, Stasys 
Karaška, Daiva Makarauskai- 
tė, Rasa Makarauskaitė, Elytė 
Paulaitytė, Gundega Skladaitie- 
nė, Edvardas Skladaitis, Barbora 
Stankienė, Rimas Stankus, Algis 
Šiugžda, Loreta Siugždienė, 
Algis Šalčiūnas, Aldona Šilei- 
kaitė, Ramunė Šileikaitė, Virgus 
Volertas, Jonas Washofsky.

Ąžuolynas. Grupę globos Rosa 
Pretkus. Vadovas — Alfredo
Stanevičius. Šokėjai: Nestor M. 
Aleksūnas, Juan Ciurkinas, Al
do Meškerevičius, Alberto Moc
kevičius, Eduardo Farianovic, 
Jose Petruškevičius, Bernardo 
Steponis, Leonardo Sleivis, Vic
tor Evovlockas akordeo
nistas , Aida Dorelis, Marcela 
Dorelis, Maria Kamandulis, 
Graciela Kersevičius, Elisa Kli
mas, Stefanija Stendelis, Vilma 
Stendelis, Estela Silingauskas.

— Vasario 16-tOs gimnazijos 
tautinių šokių grupė dalyyaus 
tautinių šokių šventėj Chicagoj. 
Grupės vadovė — Eglė Pauliu
konytė. Šokėjai: Irena Hamery- 
tė, Marytė Palavinskaitė, Kristi
na Ramanauskaitė, Romy Pie- 
daitė, Kristina Žutautaitė, Anta- 
nia Šugždinytė, Aurelija Krivic- 
kaitė, Aldona Šadiukytė, Ugnelė 
Stasaitė, Ramutė Matutytė, Rai
monda šreifeldaitė, Ervinas Šiu- 
šelis, Manfredas Šiušelis, Anta
nas Šugždinis, Pranas Kuzminas, 
Romas Žaliukas, Petras Dauk
nys, Linas Lipčius, Vincas Ski- 
rius, Vygis Narbutas, Algis Va
liūnas.
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A. KONGRESO PARODOS 
vyks birželio 24 — liepos 4 Chi
cagoj, Lietuvių Jaunimo centre, 
5620 South Claremont Ave.
Visom parodom bus vienas atida
rymas, birželio 24 Jaunimo 
centre. Numatomos šios paro
dos: grynojo meno, taikomojo 
meno, architektūros, fotogra
fijos, filmų, spaudos ir tautodai
lės. Pirmųjų penkių kategorijų 
kūriniai, kurių autoriai bus iki 
30 metų amžiaus, bus premi
juojami: I vieta — 350 dol., II — 
250 dol., III — 100 dol. Paro
das organizuoja Dalia Luko- 
šiūnaitė.

-o-
B. KONGRESO ATIDARY

MAS įvyks birželio 30 — liepos 
4 Chicagoj. Akademine pro
gramos dalim rūpinasi dr. Al
gio Norvilo sudaryta komisija, 
vakarinėmis programomis — 
Gediminas Kazėnas, sporto die
na — Jonas Baris, atidary mo dar
bų koordinacija — Romas Kas
paras.

Birželio 30, penktadienis
7:00 Kongreso atidarymas, 

Conrad Hilton viešbuty, Willi
ford Room.

8:00 Atidaromoji paskaita: 
Lietuvių jaunimas išeivijoj — 
prasmės beieškant. Skaito kun. 
Antanas Saulaitis, S.J., iš Sao 
Paulo, Brazilijos. Conrad Hilton 
viešbuty, Williford Room.

9:30 Susipažinimo šokiai, 
Conrad Hilton viešbuty, Wal
dorf Room. Ąžuolo Stelmoko or
kestras. Bilieto kaina — 3 dol.

Liepos 1, šeštadienis 
(akademinė programa— Conrad 
Hilton viešbuty)

10:00 Pokalbis: Jaunimo vaid
muo Lietuvos laisvės siekime. 
Waldorf Room. Vadovauja Algi
mantas Gečys, Philadelphia, Pa., 
JAV.

11:30 Pokalbis: Jaunimo 
organizacijos. Beverly Room. 
Vadovauja Juozas Gaila. Cherrv 
Hill, N. J., JAV.

Pokalbis: Lietuvių kalbos
mokymas šeimoj. Parlor “B”. Va
dovauja Gintarė Ivaškienė, Mon
roe, Conn., JAV. '<i,!

2:00 Pokalbis: Lituanistikos 
mokshi galimybės. Bei Air 
Room. Vadovauja Leonardas 
Dambriūnas, Brentwood, Md., 

JAV.
Pokalbis: Tėvų ir vaikų dia

logas — laidas pasitaikančių 
nesusipratimų sprendime. 
Waldorf Room. Vadovauja Ire
na Lukoševičienė, Montreal. Ka
nada.

3:30 Pokalbis: Estonians, Lat
vians and Lithuanians: Coopera
tion Between Baltic Youth (ang
lų kalba). Astoria Room. Vado
vauja Ilze Kalninš, Cleveland, 
Ohio, JAV, ir Nastutė Um- 
brazaitė, Brooklyn, N. Y., JAV.

Pokalbis: Stovyklos — labiau 
panaudotina lietuvybės
išlaikymo priemonė. Beverly 
Room. Vadovauja seselė Igne 
Marijošiūtė, Toronto, Kanada.

7:30 Kongreso vakaras. Grand 
Ballroom. Pasirodys rinktiniai 
lietuvių jaunimo talentai. Po 
programos — šokiai. Bilieto kai
na — 5 dol.

Liepos 2. sekmadienis
(Tentatyvus projektas) 11:00 

v.r. Chicagos miesto centre. 
Field Museum, t.y. Grant Park, 
numatomos Maldos demonstra
cijos ryšium su sovietų meno pa
roda, ruošiama minėtame muzie
juje.

Po pietų visi II PLJK daly
viai, atstovai ir svečiai dalyvauja 
IV-toje tautinių šokių šventėj.

8:00 v.v. “Du apie Gediminai- 
čius" — istoriniu dramų iš
traukos. Jaunimo centre. Vinco 
Krėvės “Skirgailos" ištrauka.

Vidurinių vakarų apygardos jaunimo kongreso atstovų su
važiavimo dalyviai. N’uotr. A. Gulbinsko

JAUNIMO KONGRESO PROGRAMA
Vaidina Chicagos jaunųjų teatra
lų sambūris. Režisierė — Marija 
Smilgaitė. Juozo Grušo “Bar
boros Radvilaitės ištraukos. Vai
dina Bostono jaunimo grupė 
Žvaigždikis. Režisierius — Al
girdas Antanaitis. Bilietų kai
nos — 6, 5, 4, 3 ir 2 dol.

Liepos 3, pirmadienis
Ryto metas skiriamas jaunimo 

organizacijom.
11:30 Pokalbis: Lithuanians 

and Rising Ethnic 
Consciousness (anglų kalba). 
Parlor “B". Vadovauja kun. Ka
zimieras Pūgevičius, Baltimore, 
M d., JAV.

Pokalbis: Ar įmanoma jaunimo 
lietuviška kūryba išeivijoj? 
Beverly Room. Vadovauja Mari
ja Saulaitytė, Oakville, Conn., 
JAV.

2:00 Pokalbis: Jaunimo vieta 
Lietuvių Bendruomenėj. 
Waldorf Room. Vadovauja Arvy
das Barzdukas, Falls Church, 
Va., JAV.

Pokalbis: Jaunimas ir spau
da. Beverly' Room. Vadovauja 
Jūratė Reisgytė, Sydney, Austra
lija.

3:30 Paskaita: Išeivijos jauni
mas ir pavergta Lietuva. Parlor 
“B". Skaito Vincas Bartusevi
čius, Vasario 16-tosios gimnazi
ja, Vokietija.

Pastaba: akademinė programa 
vyksta Conrad Hilton viešbuty.

8:00 Chicagos Lietuvių 
Jaunimo centre: Kosto Ostrausko 
“Kvartetas", režisierė — Dalia 
Juknevičiūtė, ir Kazio Sajos 
“Mamutu medžioklė“, režisierė 
— Marija Smilgaitė. Vaidina 
Chicagos jaunimas. Bilietų 
kainos — 6, 5, 4, 3 ir 2 dol.

Liepos 4, antradienis — 
Sporto diena

10:30 v.r. Futbolo rungtynės: 
New Yorko Atletas prieš Chica
gos Lituaniką. Rungtynių metu 
bus miško ir lauko bėgimas.

2:00 p.p. Bogan gimnazijos 
salėj, 79 ir Pulaski. ,

Lietuviu moterų tinklinio c. «-
rinktinė prieš latvių rinktinę ar
ba Chicagos meistrus — Rebel 
komandą.

Teniso rungtynės: Vytautas 
Gerulaitis prieš Romą Sidabrą 
(parodomosios).

Amerikos krepšinio rinktinė 
prieš Australijos krepšinio rink-

7:30 v.v. Su Australijos sporti
ninkais susipažinimo vakaras. 
Inn Motion salėj, 57 ir Kedzie 
Avė. Bilieto kaina — 2.50 dol.

BILIETAI į visus II PLJK 
atidarymo programos įvykius 
gaunami šiose vietovėse:

Vazneliu Prekvbos Namai: 
Gifts International, 2501 W. 71 
St., Chicago, Ill. 60629, tel. 471- 
1424;

Margučio Radijo Raštinė, 2422 
W. Marquette Rd., Chicago, Ill. 
60629, tel. GR 6-2242;

II PLJK Būstinė, 5620 S. Cla
remont. Chicago, Ill. 60636, tel. 
737-3300.

-<>-

C. STUDIJŲ DIENOS vyks 
liepos 4-9 Kent valstybiniam 
universitete, Kent, Ohio, JAV. 
Jos skiriamos jaunimo kongreso 
atstovam. Jiem pritaikyta progra
ma turi tris pagrindinius užda
vinius: 1) iškelti ir galimai išsa
miau išdiskutuoti aktualius 
lietuvybės reikalus, 2) ieškoti 
konkrečių būdų pagyvinti lietu
vių jaunimo veiklai ir 3) siekti 
jaunimo susiorganizavimo, kad 
būtų galima veiklą derinti, o ki
lus reikalui, bendrai veikti.

Tematiniu atžvilgiu programa 
suskirstyta į šešias dalis, apiman
čias pačius svarbiausius gyveni
mo bruožus. Tai yra: auklėji
mas, kultūra, gyvenamoji aplin
ka, politika, religija ir šeima.

Kur tik galima, šiai programai 
atlikti visada bus kviečiami patys 
atstovai.

—o-
D. II PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO STOVYKLA vyks 
liepos 9-15 Romuvoj, Kanadoj 
(apie 150 mylių į šiaurę nuo To
ronto).

Programa
Liepos 10, pirmadienis. Lie

tuvių kalba — vertybė ir parei
ga; skaito dr. Antanas Salys, 
Springfield, Pa., JAV. Lietuvių 
kalba; skaito dr. William Schmal- 
stieg, University Park, Pa., JAV.

Liepos 11, antradienis. Žvilgs
nis į lietuvių poezijos raidą; 
Henrikas Nagys, Montreal, Ka
nada. Lietuvių literatūra; An-

Jaunimo kongreso vartai 
atsiveria birželio 24

Didžiųjų jaunimo kongreso 
įvykių išvakarėse (jis prasideda 
birželio 24 parodų atidarymu 
Chicagoj) kongreso informacijos 
komisija sukvietė spaudos dar
buotojus painformuoti, kaip šis 
sąjūdis, susikūręs 1970 pavasarį 
ir judriai viręs, bruzdėjęs ke
turiuose kontinentuose, yra pasi
ruošęs laisvojo pasaulio lietuviš
ko jaunimo sąskrydžiui. Komi
sijos pirmininkui J. Šlajui pa
sveikinus susirinkusius ir pa
dėkojus už stiprią spaudos, ra
dijo ir kitą informacinę talką, 
pranešimą padarė kongreso pir
mininkas Romas Sakadolskis.

Kadangi apie paruošiamuosius 
darbus gana plačiai informuota, 
pirmininkas metė žvilgsnį į neto
limą ir tolimesnę ateitį: po- 
kongresinius darbus, lietu
viškuosius ir jaunimo siekius iki 
trečiojo kongreso.

“Šis kongresas yra dvejų metų 
darbo išdava“, išsireiškė Romas, 
“bet kartu ir naujo kelio pradžia. 
Kongreso programų paskirtis 
yra: 1) iškelti ir kuo išsamiai! 
išgvildenti aktualius lietuvy
bės reikalus, 2) ieškoti konkre
čių būdų pagyvinti jaunosios 
kartos veiklai ir 3) siekti šio jau
nimo susiorganizavimo ir 
bendro darbo.

Ruošdami šį kongresą, 
tampriai susigyvenom tarpu
savy, taip pat gyvenam ir Jauni
mo metų dvasia. Tačiau darbas 
su kongreso uždarymu nesibai
gia, ir dalykai, paruošti šiam 
suvažiavimui, turi pasilikti 
ateičiai. Manau, jog jaunas as
muo iš kongreso turėtų išsineš
ti naujų minčių, išsinešti lieps
nelę tęsti darbą toliau.

Jau numatyta, sekcijų nariai 
yra moraliai įsipareigoję, kad 
jie ir po kongreso liks jaunimo 
įgaliotiniais vykdyti, koordinuo
ti principinius jaunimo kongreso 
nutarimus. O patį darbą įvertin- 
sim ne ryt poryt, bet artinantis 
trečiajam kongresui.

Jei Jaunimo metų komitetai 
šia kryptim nepersiorganizuos, 
nebus nė veiklos. Tačiau yra 
tikėtina, ir jau dabar yra žymių, 
kad jaunimas ieško tampresnių 
ryšių bendrai veikti ir dirbti 
ateičiai.”

Įvairių kongresinių nuotrupų 
išgirsta ir tolimesniuose pašne
kesiuose bei paklausimuose. 
Vienas įdomesnių buvo, kodėl 
šis kongresas yra taip plačiai iš
mėtytas vietovėmis, o ne
koncentruotas pvz. Chicagoj.

Pirmininkas paaiškino, kad 
decentralizacija buvo pramatyta 
jau pradedant šį kongresą ruošti, 
svarstant, jog šis kongresas nėra 
Chicagos, o viso pasaulio lietu
viško jaunimo. Techniniu požiū
riu tokio milžiniško sąskrydžio 
darbai vien Chicagos jėgomis 
taip pat būtų daug sunkiau veda
mi. Išskirstymas vietovėmis ne 
tik palengvina darbo naštą, bet 
ir įjungia į veiklą daug daugiau 
jaunimo. Clevelando sritis į- 

danas Vaičiulaitis, Bethesda, 
Md., JAV.

Liepos 12, trečiadienis. Lie
tuvių tautodailė; Antanas 
Tamošaitis, Kingston, Kanada.

Liepos 13, ketvirtadienis. Lie
tuvių tautos kilmė; dr. Jonas Pu
zinas, Philadelphia, Pa., JAV. 
Lietuvių choreografija: šokiai, 
rateliai ir žaidimai; Liudas Sa- 
gys, Lynhurst, Ohio, JAV.

Liepos 14, penktadienis. Lie
tuvių dainos; Faustas Strolia, 
Oak Forest, Ill., JAV.

Pratybų būreliai numatomi kol 
kas šie: dramos, tautodailės, 
rankdarbių, veiklos metodų, 
lietuviško auklėjimo, žumalisti- 

'kos, literatūros. Pratybos keisis 
pagal besiregistruojančių
pageidavimus ir rastus vadovus 
būreliam pravesti stovyklos 
metu.

Bus ir vakarinės programos. 
Sekmadienį — dramos va
karas,’ kuriame pasirodys trys 
grupės su trumpais vieno veiks-

traukta į Kent universiteto studi
jines dienas, Kanados tautiečiai 
rūpinasi stovykla, pas juos įvyks
ta kongreso uždarymas; Chi
cagos darbo komisijos užimtos 
šiame .mieste vykstančiomis 
parodomis, kongreso atidarymu 
etc.; finansų komisija, vadovau
jama dr. J. Kazicko, yra New 
Yorke.

Paruošiamųjų darbų nervų 
centras — kongreso būstinė, ne
nutrūkstamai besitarianti su 
darbo komisijomis, ryšininkais ir 
atstovais, yra Jaunimo centre, 
Chicagoj. Būstinėj dirba dvide
šimt jaunuolių.

Renginių koordinatorė Šimo- 
liūnienė informavo, jog vaka
rais įvykstančiose programose, 
kurių paruošimas yra paties jau
nimo rankose, matysim premje
ras: Bostono jaunimo grupė at
vyksta su J. Grušo “Barboros 
Radvilaitės” ištraukomis,
Chicagos jaunimas stato K. Sa
jos “Mamutų medžioklę”.. Pia
nistė iš Argentinos atliks piano 
kompoziciją, sukurtą specialiai 
kongreso vakarui jiiuno Argenti
nos kompozitoriaus H. Žitkaus.

Kaip.žinom, šių metų pradžioj 
kongreso komitetas yra paruošęs 
jaunimo peticiją, kuri ateinantį 
rudenį bus įteikta naujajam 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui K. Waldheim. Para
šai šiai peticijai renkami Šiaurės 
ir P. Amerikoj, Australijoj ir Eu
ropoj. Pirmininko pranešimu, at
siliepimas yra geras, nes parašais 
užpildytos peticijos gausiai grįž
ta į būstinę, prašoma papildomų 
lapų ir 1.1.

Chicaga iš tolo kartais atrodo 
šalta ir pavojinga, bet nakvy
nių pirmininkė D. Vaitkevičiū
tė informuoja, kad kongresinin
ku išeities taškas bus jaunimo 
centras, lengvai pasiekiamas iš 
visų Chicagos lietuviškų koloni
jų. Iš Centro specialūs autobusai 
kursuos į posėdžių, parengimų 
bei vakarų sales; svečiam klai
džioti neteks. Rengėjai apeliuoja 
į priėmėjus chicagiečius, prašy
dami gausiau prisidėti, priimant 
atvykusius svečius. Iki šio su
sirinkimo nakvynių komisijai 
pasiūlytos tik . . . 102 nakvynės!

Opusis lėšų klausimas taip pat 
neaplenkia kongreso: didžiajam 
Jaunimo metų įvykiui dar trūks
ta pinigų! Paskutinėmis savaitė
mis jaunieji kongresininkai vėl 
mus žada aplankyti — nebūkim 
dosnūs vien patarimais, atida- 
rykim ir pinigines.

Duokim DABAR, nes, jei nei
sim petys petin su jaunimu da
bar, kas skaitys mūsų knygas, 
spaudą po dešimtmečio, kas už
ims retėjančias vyresniųjų gre
tas, kam skirsim milijoninio fon
do nuošimčius? Investuokim — 
geresnės progos šiuo’ metu nie
kur nerasim.

Iki pasimatymo Chicagoj, 
Kente, Romuvoj.

j.t.

Dr. A. Norvilas, jaunimo 
kongreso programos ko
misijos pirmininkas, vidu-

- rinių vakarų atstovų suvažia
vime daro pranešimą. Nuotr.
A. Gulbinsko

mo pastatymais. Pirmadienį pa
sirodys talentai prie laužo. Ant
radienį — literatūros vakaras 
su profesionalais rašytojais bei 
poetais. Trečiadienį — proga vi
siem pasilinksminti. Bus ruošia
mi trijų rūšių šokiai skirtingose’ 
stovyklos vietovėse: amerikietiš
ki modernūs šokiai, tautiniai 
lietuviu ir kitu tautvbiu šokiai, 
valsai, polkos ir tangai. Ketvir
tadienis — svečiu diena. Atvvku- 
sieji kviečiami pasilikti tarp
tautiniame vakare. Penktadienį 
— paskutinysis vakaras, stovyk
los užbaigimas su lietuvių liau
dies laužu.

II PLJ stovyklos mokestis 
yra 45 dol. Registruojamas! už
pildant anketą ir ją pasiunčiant 
registracijos pakomisei su 20 
dol., kurie atskaitomi nuo sto
vyklos mokesčio. Adresas: II 
PLJKS Registracija, 57 Sylvan 
Ave., Toronto, 173, Ontario, 
Canada.

Stovyklos komisijai vadovau
ja Gediminas Breichmanas.

-o-

E. KONGRESO UŽDARYMAS 
vyks liepos 15 ir 16.

Liepos 15 vakarą bus koncer
tas ir uždarymo šokiai.

Liepos 16 rytą — mišios. Po
piet — kongreso nutarimų skel
bimas. Paskaita: Kokie mes 
būsim 2000 metais? Skaito Hen
rikas Antanaitis, Melbourne, 
Australija. Uždarymo aktas.

— Inf.

JAUNIMO 
KONGRESUI 
RUOŠIANTIS

Jaunimo peticija platinama 
visame laisvame pasauly. Petici
jos komisijai vadovauja Antanas 
Kizlauskas. Užsibrėžtas tikslas
— pusė milijono parašų. Visi lie
tuviai raginami platinti jaunimo 
peticiją lietuvių, o taip pat ir ki
tataučių tarpe. Visi sutartinai rei
kalaukim laisvės Lietuvai! Peti
cijos lapų galima gauti ir juos už
pildžius reikia grąžinti jaunimo 
kongreso būstinėn adresu: II 
PLJK Būstinė, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636.

Jaunimo kongreso atstovų su 
sprendžiamuoju balsu bus 250: 
Šiaurės Amerikai — 125, Pietų 
Amerikai — 58, Europai — 38, 
Australijai — 27, kitiem kraštam
— 2. Jaunimo kongreso atstovo 
amžius rilxijamas 18-30 metais. 
Atstovas turi vartoti lietuvių 
kalbą, nes oficialioji jaunimo 
kongreso kalba yra lietuvių kal
ba. Pageidaujama, kad atstovas 
aktyviai reikštųsi jaunimo ir 
bendrai lietuvių veikloj. Jau
nimo kongreso atstovų komi
sijai vadovauja PLB jaunimo sek
cijos vadovė Milda Lenkaus
kienė iš Cleveland, Ohio.

Latvių organizacija American 
Latvian Association of Connecti
cut, vadovaujama P. Upičio, ak
tyviai renka parašus lietuvių 
jaunimo peticijai.

Šveicarijos LB nariai, vado
vaujami P. Radvilos, iki šiol su
rinko ir prisiuntė į Chicagą 2,000 
parašų jaunimo peticijai.

VISUR

— Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiuntė laišką ginybos sekreto
riui Melvin R. Laird protestuo
dama prieš naują, JAV kariuo
menės inžinierių paruoštą že
mėlapį. A. D. Kaulakis, Altos 
Miami skyriaus pirmininkas, pri
siuntė centrui žemėlapį, , 
kuriame Lietuva, Latvija ir Esti
ja prijungtos prie Sovietų Sąjun
gos. Jų vardai žemėlapy ne- 

’ pažymėti. Altą prašo sekreto
riaus Laird" paaiškinimo kaip 
toks žemėlapis buvo paruoštas, 
nes valstybės departamentas 
nepripažįsta Lietuvos ir kitų 
kraštų okupacijos.

— Tautos Fondas, renkąs lė
šas Vliko veiklai išlaikyti, birže
lio mėnesį telkia lėšas Lietuvos 
laisvinimo darbam ir kviečia 
visuomenę prisidėti aukomis. 
Tautos Fondui skiriamas aukas 
siųsti adresu: Lithuanian
National Fund, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N.Y. 11378.

— The Tidings, pietinės Ka
lifornijos katalikų laikraštis, 
davė išsamų ir ilgą įžanginį bir
želio 16. Antraštė — June in 
Lithuania. Įžanginyje supažindi
nama su katalikų Bažnyčios pa
dėtimi sovietų pavergtoj Lietu
voj, užsimenama apie paskuti
nius tragiškus įvykius ten, pami
nimos ir JAV-bių Kongreso pa
stangos (H. Con. Res. 416 rezo
liucijos pravedi mas) padėti 
pavergtiesiem. Įžanginis išgau
tas LB darbuotojų pastangomis.

— Tautiniu šokiu Šventės 
būstinė nuo birželio 1 veikia 
Jaunimo centre, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636. 
Visas informacijas galima-giluti 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak. 
kasdien ir savaitgaliais nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. popiet telef. 
(312) 476-0007. Raštinėj budi 
Vida Kriaučeliūnaitė.

— Birutė Kazlauskaitė-Vi- 
tėnienė, neseniai Columbia 
universitete gavusi magistro 
laipsnį inžinerijoj, paskirta Bell 
Telephone New Jersey laborato
rijų inžiniere. Ji su vyru inž. 
Aliniu gyvena Dover, N.J.

— Lietuvių Fondo Detroit, 
Mich., vajaus komitetas nu
sprendė pakviesti Dainavos an
samblį iš Chicagos. “Sidabrinės 
dienos" operetės gastrolės nu
matomos lapkričio mėn.

— Jaunimo kongreso foto paro
doj užsiregistravo 34 dalyviai. 
Tai daugiausia jaunesnės kartos 
atstovai, kurie domisi, studijuoja 
ar jau vra baigę fotofrafijos moks
lus.

— Ketvirtosios tautinių šokių 
šventės banketo komisiją su
daro: pirm. Sofija Džiu
gi e nė, nariai — Stefanija Lažaus- 
kienė, Elzė Diminskienė, Rūta 
Graužinienė ir Stasė Damijo- 
naitienė. Banketas įvyks liepos 
2 Chicagoj, amfiteatro patalpose, 
tuoj po šokių šventės progra
mos.

Varpo, Chicagoj leidžiamo 
žurnalo, ateinantis numeris ski
riamas jaunimui. Redaktorius 
Antanas Kučys surinko medžia
gą apie jaunimo metus ir jaunimo 
kongresą.

— Vokietijoj lietuvių kilmės 
vaikų vasaros stovykla ruošiama 
liepos 23— rugpjūčio 13 Romu
voj. Stovyklautojų amžius — nuo 
8 iki 13 metų.

— Australijoj Sydnėjaus jau
nimo kongreso komitetas buvo 
pravedęs vajaus karalaitės rin
kimus. Laimėtoja, daugiausia su
rinkusi kongresui aukų, paskelb
ta komiteto pirmininkė Jūratė 
Reisgytė. Keletu dolerių nuo jos 
atsiliko atstovė Violeta Bitinaitė. 
Karalaitės juostą įteikė ir sveiki
nimo žodį kongreso atstovam ir 
svečiam pasakė buvęs I-jo jau
nimo kongreso Australijos lie
tuvių grupės vadovas Romas Ci- 

| bas.



DARBININKAS 1972 m. birželio 23, nr. 27

SIOUX CITY, IOWA
Gedulo ir maldos diena

Sioux City lietuviai ir šimtai 
kitataučių, lankančių šv. Kazi
miero bažnyčią, gegužės 28, sek
madienį, meldėsi už tragiškai 
mirusio kankinio Romo Kalantos 
vėlę.

Vietos klebonas kun. S. Mor
kūnas ir prel. L. M. Ziegmann, 
diecezijos kancleris, kun. S. 
Morkūno talkininkas sekmadie
niais, Romo Kalantos intencija 
abu aukojo po mišias.

Ketverių mišių metu klebonas 
lietuviškai ir angliškai pasakė 
aštuonis pamokslus, gyvai pa

vaizduodamas religijos perse
kiojimą Lietuvoj, aiškindamas 
lietuvių kunigų — P. Bubnio, 
J. Zdebskio, A. Šeškevičiaus — 
neteisėtą nuteisimą už tai, kad 
jie, atlikdami savo kunigiškas pa
reigas, rengė vaikus pirmai ko
munijai; vaizdžiai priminė pa
vergtųjų lietuvių didvyriškus žy-

Religijos plitimas
(atkelta iš 3 psl.)

tikintieji. Jų vaikus kai kur at
sisako priimti j vidurines mo
kyklas. Atskirais atvejais vaikai 
atimami iš tėvų.

1970 m. 400 baptistų buvo lai
kyti kalėjime po 15 dienų už 
‘“nelegalų” bendrą meldimą- 
si”.

Lietuvoje pernai lapkričio 
mėn. katalikų kunigai nubausti 
metus kalėjimo už vaikų kate- 
kizavi mą.

Paskutinė žydų seminarija 
uždaryta prieš keletą metų, ir 
Rusijoje tėra vos du įšventinti 
rabinai.

Ortodoksų bažnyčios galva 
Pimen ir eilė kitų virto klusniais 
valdžios įrankiais. Jie dėl to va
žinėja į savo įstaigas ar “dačas” 
automobiliais ir naudojasi pra
banga. Bet atsiranda žemesnių 
dvasininkų, kurie smerkia 
komunistų kišimąsi į Bažnyčios 
reikalus ir eina į kalėjimus.

Lietuvoje- ir Ukrainoje
“Neramumai , Jącp katalikų 

ypatingai kelia rūpesčio komu
nistų valdžiai ne tik dėl to, kad 
katalikai yra “svetimos jėgos” 
— Vatikano — įrankiai, bet dėl 
to, kad katalikybė yra tvirta to
kiuose * patriotizmo centruose 
kaip Lietuva ir Ukraina”.

“Sausio mėn. 17,000 Lietuvos 
katalikų laiškai į komunistų par
tijos bosą Leonid Brežnev ir 
Jungtinių Tautų gen. sekr. Kurt 
Waldheim skundėsi kliudymu 
Bažnyčiai. Tiek Lietuvoj, tiek 
Latvijoj samizdat, pogrindinė 
spauda, kaip vertinama, plinta 
tarp 2.5 mil. katalikų.”

“Rezistencija Ukrainoje re
miasi rytų apeigų, arba “unitų”, 
katalikybe, kuri tebeveikia po
grindy, nors oficialiai nuo 1946 
ji buvo priversta susijungti su 
ortodoksų Bažnyčia.”

“Pogrindinė “Bėgamųjų 
įvykių kronika” 1969 rašė, kad 
rytų apeigų Bažnyčia suaktyvė
jo paskutiniais metais, ir padi
dėjo skaičius kunigų, policijos 
suimtų ir kankintų”.

gius; suminėjo Prano ir Algirdo 
Bražinskų, Simo Kudirkos, Vy
tauto Simokaičio ir jo žmonos 
atvejus; Lietuvos katalikų laišką 
JT generaliniam sekretoriui; taip 
pat ir Romo Kalantos žygį, sa
ve susideginant, ir jaunimo suki
limą prieš pavergėją, viešai šau
kiant Kauno gatvėse: Laisvės 
Lietuvai!

Kun. S. Morkūno pastangomis, 
jam asmeniškai prašant, vietos 
dienraštis Sioux City Journal, tu
rįs 270,000 skaitytojų (5th and 
Douglas St., Sioux City, Iowa 
51102), ir diecezijos savaitinis 
laikraštis The Globe (P. O. Box 
1678, Sioux City, Iowa 51102), 
kurio vyr. red. prel. D. Walker 
yra geras kun. S. Morkūno drau
gas, dažnas svečias šv. Kazimie
ro klebonijoj, įsidėjo straipsnius 
apie Lietuvos pavergimą, nekal
tų žmonių kančias, religijos per
sekiojimą ir kankinio Romo Ka
lantos didvyrišką žygį.

Kun. S. Morkūnas asmeniškai 
padėkojo redaktoriam už įdėtus 
jo straipsnius, ta proga naujam 
Sioux City Journal redaktoriui 
R. Goodson padovanodamas vie
ną egzempliorių J. Gliaudos 
knygos “Simas”.

Būtų gerai, kad iš įvairių 
Amerikos vietovių lietuviai pa
rašytų nors trumpus padėkos 
laiškus minėtų laikraščių 
redaktoriam.

Korespondentas

Rochestery, N. Y., gegužės 28 buvo pamaldos už Lietuvos 
persekiojamus žmones. Nuotraukoj — dalis jaunimo su savo 
vėliavomis. Nuotr. Jurgio Jankaus

Gegužės
Straipsniai: Jaunimo kongresą 

ir Tautinių šokių šventę svei
kinant; Pr. Gaida-Gaidamavi- 
čįus — Krikščionis tarp kolekty
vizmo ir individualizmo; J. Vaš- 
kūnas — Lietuvos jaunimas 
mokykloje (V. Bubnio apy
saka “Arberonas”); A. Saulaitis 
— Žvilgsnis į Brazilijos lietu
vius; L. Dambriūnas — Dar dėl 
poterių kalbos.

Iš grožinės literatūros: L. An- 
driekus — Eilėraščiai; A. Lands
bergis — Šventoji pieva mig
loje (“Paskutinio pikniko” iš
trauka).

Apžvalgoje: K. K. Girnius — 
Jaunimo revoliucija— išgany
mas? (apie Ch. A. Reichą); H. 
Nagys — Dail. V. Remeikos kū
ryba; K. Dagys — “Ant
ras kaimas”; Mūsų buityje.

Rochestery, N. Y., gegužės 28 Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioj 
buvo pamaldos už persekiojamą Lietuvą. Pamokslą sako 
Tėv. dr. Bernardinas Grauslys, mišias aukoja Tėv.
Augustinas Simanavičius, O.F.M. Mišiom patarnauja su tau
tiniais drabužiais P. Matiukas ir R. Laukaitis. Nuotr. Jurgio Jankaus

LIETUVOS JAUNIMAS IŠEINA
IŠ KATAKOMBŲ
ROCHESTER, N. Y.

Šv. Jurgio lietuvių katalikų 
parapijos bažnyčioj gegužės 28 
buvo aukojamos mišios už per
sekiojamus Lietuvos žmones. 
Jautrų pamokslą pasakė tėvas 
dr. Bernardinas Grauslys, 
OFM, pažymėdamas, kad Lie
tuvos jaunimas išeina iš kata
kombų ginti tikėjimo ir savo 
krašto žmonių teisių.

Parapijos biuletenyje (kuris 
pastaruoju metu labai rūpestin-

Recenzijos: T. Alga — Spal
vingas lietuvės moters portretas 
(K. Barėno knyga); V. Sirvydas 
— Amerikos lietuvių istorija 
(A. Kučo ir Pr. Pauliukonio); 
K. Skrupskelis — I. Zakso anti
religinis “ humanizmas”.

Viršelio 1 psl. V. Remeika: 
Laivai uoste (aliejus, 1968), 4 
psl. V. Remeika: Priemiestis 
naktį (aliejus, 1969). Šis numeris 
iliustruotas V. Remeikos alieji
nės tapybos darbais.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; ad
ministruoja— T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

gai ir skoningai parengiamas), 
pranešant apie jaunuolio R. Ka
lantos susideginimą, pažymėta, 
kad Lietuvoj pavasaris vėl pra
žydo krauju.

Pamaldos pradėtos ir baigtos 
lietuviškomis giesmėmis. Buvo 
sugiedotas ir Lietuvos himnas. 
Vėliau jaunimas atnešė puokštę 
gėlių ir padėjo prie Marijos al
toriaus. Lietuvos vėliava buvo 
perrišta juodu kaspinu. Mišias 
aukojo tėvas Augustinas Sima
navičius, OFM.

— Lietuvos įvykiai plačiai 
buvo paminėti ir lietuvių radijo 
programoj anglų ir lietuvių kal
bomis. Programą pravedė R. 
Kiršteinas, talkinamas Birutės 
Litvinienės.

sb.-

HARTFORD
BIRŽELIO ĮVYKIAI 

bus paminėti liepos 2 d. 8:30 
rytą mišių metu, Švč. Trejybės 
bažnyčioj, Capitol Ave. Hart
ford, Conn. Kun. klebonas J. 
Matutis pasakys pritaikytą pa
mokslą. Dalyvaus choras “Ai
das”, skautai, ramovėnai ir Sa
bonio postas. Kviečiame visus 
gausiai atsilankyti į šį minėjimą 
ir pasimelsti už naujausią laisvės 
auką Romą Kalantą, o taip pat 

už visus kenčiančius okupacijos 
ir ištrėmimo naštą. Po mišių visi 
kviečiami kavai į bažnyčios sve
tainę. — Hartfordo LB apylinkės 
valdyba.

ŠVYTURYS BAIGĖ 
MOKSLO METUS

Hartforde veikiančios litua
nistinės Švyturio mokyklos 
mokslo metų užbaigimas įvyko 
birželio 3. Per keletą metų yra 
susidariusi graži tradicija: prog
rama pradedama mišiomis, po jų 
vyksta pats užbaigimas, o po to 
jaunimas ir tėveliai, mokytojai 
bei svečiai traukia į vietinį par
kelį užkandžiam ir žaidimam.

Šiais metais mišias Švč. Tre
jybės bažnyčioj mokinių intenci
ja aukojo ir pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. V. Bitinas, paaiš
kindamas religijos, drausmės ir 
savo gimtos kalbos reikšmę kiek
vieno jaunuolio gyvenime.

Po mišių visi persikėlė į baž
nyčios svetainę. Ten tėveliai ir 

svečiai rikiavosi prie tėvų ko
miteto iždininkės Zitos Dres- 
liuvienės stalo, kur vyko bilie
tėlių pirkimas. Visi norėjo laimė
ti dail. J. Paukštienės padova
notą paveikslą ir tuo paremti 
mokyklos iždą. Paveikslą, kaip 
vėliau atsitiko, laimėjo tėvų ko
miteto pirmininko Alfonso 
Dziko tėvelis.

Visiem susirinkus, mokiniai 
rikiavosi prie pianino, kur muz. 
Jurgis Petkaitis, dainavimo mo
kytojas šeštadieninėj mokykloj 
nuo sausio mėn., organizavo 
“dainų šventę”, ar bent ketu
rias dainas tai tikrai.

Šią programos dalį entuzias
tiškai atlikus, prasidėjo rašinėlių 
skaitymas. Su savo kūryba pa
sirodė Andrius Banevičius ir Ri
mas Kapeskas. Po to buvo skai
tomi dar trys rašinėliai, parašyti 
vyresnių klasių mokinių, paska
tintų Moterų Federacijos klu
bo, kuris laimėtojam paskyrė 
pinigines premijas, šį kartą lai
mingieji buvo Laura Mačiuikaitė 
ir Sigutė Banevičiūtė iš 6-tos 
grupės ir Algis Pilvelis iš 5-tos 
grupės. Jiem buvo įteiktos 10 
dol. premijos. Moterų Federaci
ja žadėjo šią naują tradiciją tęsti 
ir kitais metais.

-o-
Dalia Dzikienė, Švyturio 

mokyklos vedėja, savo klasėj tu
rėjo čia gimusį negrynos lietu
viškos šeimos 15-kos metų jau
nuolį Aleksą Sonskį, kuris į šeš
tadieninę mokyklą pats kelią su
sirado, norėdamas su savo mo
čiute susikalbėti lietuviškai, o 
taip pat jai padėti rašyti laiškus 
į Lietuvą. Per metus laiko Alek
sas padarė didelę pažangą, net 
parašė ir perskaitė savo rašinė
li-

Moks klos vedėja trumpai pra
nešė apie mokyklos susitvar
kymą: veikia 6 grupės ir vaikų 
darželis, į kurį priimami vaikai 
jau nuo 4 metukų. Vaikų darže
lis pernai turėjo 8 mokinukus, 
kuriem vadovavo ponia Vitku
vienė. Tai laimingi vaikai, nes 
dauguma jų su tėveliais palydi 
savo vyresnius brolius ir seseris 
į mokyklą* keleliais metais prieš 
įstodami į ją. ir būna taip suin
triguoti, kad laukte laukia, kol ir 
jie galės “į mokyklą eiti . Šie 
keliamečiai savo "diplomus 
priėmė su reveransais ir kojų 
sumušimais; vyresnieji to man
dagumo jau nebeturėjo. Mokyk
la savo programoj turėtų kreipti 
dėmėsi ir i mokiniu. elgesi. ne 
tik į jų išmokslinimą.

Salia lituanistinių dalykų per
nai buvo mokoma religija (kun. 
V. Bitinas ir kun. J. Rikteraitis), 
dainos (muz. J. Petkaitis) ir. kai 
kuriom klasėm, tautiniai šokiai. 
Mokytojavo Dalia Dzikienė. Ire
na Jalinskienė, Birutė Zdanytė, 
ponia Vitkuvienė j r Danutė Gra
jauskienė. Klasės vyko šeštadie
niais, nuo 9:30 iki 12 vai. Po 
klasių jaunimas dar dažnai likda
vo sueigom,- tai sutaupydavo tė
vam važinėjimą, nes dauguma 
jau gyvena ne pačiam Hartforde, 
bet apylinkėse.

-o-
Užs i baigus šiai rimtai progra

mai ir visiem įteikus “diplo
mus”, buvo skubama į parkelį 
papramogauti. Šią gegužinę fi-

Aldona Marija Bariutė

Bridgeport, Conn.
Nauja medicinos sekretorė

Aldona M. Bariūtė, gimusi 
1952 gruodžio 1, gyv. 538 Gar
field Ave., Bridgeport, Conn., 
gegužės 14 .sėkmingai baigė 
Bostone plačiai žinomą 
Chandler School for Women, 
specialią dvimetę sekretorių mo
kyklą, ir gavo medicinos sek
retorės laipsnį. Vidurinę mokyk
lą ji buvo baigusi Bridgeporte 
(Notre Dame High School).

Tai jau antras Rožės it Vlado 
Barių vaikas, išėjęs pasirink
tąjį mokslą ir įsigijęs profesiją. 
Prieš ketverius metus baigė 
kolegiją, o dabar, dirbdamas sa
vo srity, ruošiasi magistro laips
niui vyriausias jų sūnus Edvar
das. Tuo tarpu “pagramdukas” 
Raimundas pereina į 4-tą viduri
nės mokyklos klasę.

Nelengva tėvam tremtiniam 
auginti bei mokyti Amerikoj tris 
vaikus. Tačiau geri tėvai tam 
tikslui skiria viską, tad ir pa
sekmės retai kada juos apvilia.

Besidžiaugdami su mielais 
mūsų kaiinvnais Bariais, širdin
gai linkini Aldonėlei šviesiau
sios ateities.

J. K.K-ys

Atsiųsta 
paminėti

■ *: I ♦ * -

V. Mykolaitis-Putinas —RŪS
ČIOS DIENOS, eilėraščiai, re
dagavo Domas Velička, išleido 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas. mecenatas — Vladas Vi- 
jeikis. 40 psl. Kaina — 2 dol.

Mykolas Vaitkus — MIL
ŽINU RUNGTYNĖS, 1940- 
1944 metai, atsiminimų VIII to
mas. Išleido Nidos Knygų Klu
bas Londone, 203 psl. Kaina 
— 3 dol.

Žemės ūkio gamybinė koope
racija nepriklausomoje Lietu
voje 1920-1940 m. Išleido susi
dėję keletas žmonių, spausdinta 
Nidos spaustuvėj Londone.I- 
liustruota, 257 psl. Kietais vir
šeliais — 10 dol., minkštais — 
9.50 dol.

nansuoja ir organizuoja tėvų ko- 
, mitetas, kuris kitiem metam susi
deda iš Algio Simonaičio, Zitos 
Dresliuvienės ir Vytauto Raške- 
vičiaus.

dig

Dalyvaukime
IVTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS BANKETE 

ir linksmai praleiskime laiką

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 sakmadieniais.

II Pasaulio

launimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

Lietuvių Jaunimo Kongreso

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

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

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

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

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

Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje.

Kviečiame visus atsilankyti 

j
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR 
TALENTŲ VAKARĄ —

KONCERTĄ, 
kuris įvyks liepos mėn. 1 d., 8 vai. vak. 

Marijos aukštesniosios mokyklos salėje.
Lietuvių Plazoje. Chicagoje

PROGRAMOJE:

LENA VALAITYTĖ, Vokietijoje išgarsėjusi 
populiarios muzikos dainininkė,

Liaudies instrumentų ansamblis “GINTARAS” iš 
Montreal io.

Studenčių kvartetas “RASA” iš London, Ont., 
Šokėjai iš MUENCHENO.

Bilietus galima įsigyti MARGINIUOSE

LPL Tautinių Šokių Šventės Rengėjai
II PLJK Komitetas
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PO CHICAGOS DANGUM
Rata Kilmonytė-Lee, filmų ak

torė, birželio 4 buvo matoma 
lietuvių televizijoj. 15 jos pasi
kalbėjimo su T. šlutu jutom jos 
didelę meilę savo prosenelių 
tėvynei. Iš Lietuvos ji parsivežė 
savo močiutę. Rūtai Lietuva yra 
tokia graži, mažutė šalis, bet tiek 
daug kenčianti. Ji kalbėjo ir apie 
savo sunkų darbą. Patarė jaunom 
aktorėm pirma bandyti savo 
talentus vietiniuose
teatruose. Rūta Lee nuo birželio 
9 atlieka pagrindinį vaidmenį 
Unsinkable Molly Brown veika
le Hinsdale, Ill., netoli Chica- 
gos. Ji pakvietė lietuvius ten 
nuvykti ir su ja susitikti. Lie
tuviai užplūdo Community salę. 
Jai buvo miela su jais buvoti. 
Džiaugėsi esanti lietuvaitė.

Muzikos magistro diplomus 
birželio 11 gavo Dalia Misely- 
tė, Faustas Strolia ir Ignas Mal- 
cis. Buvo graži programa, ku
rioj dalyvavo ir Vyt. Nakas, kon
servatorijos dėstytojas, ir solistė

Los Angeles lietuvių tautinių šokių grupė. Nuotr. L. Kanto

LOS ANGELES, CALIF.
LIETUVIŲ FONDAS 

KALIFORNIJOJE
Dešimtmečio pabaigoj Lietu

vių Fondo reikalai pajudėjo ir 
Kalifornijoj. Ilgą laiką vis nesi
sekė, nors vajaus komitetai ban
dė ir šį ir tą. Šimtininkų buvo 
susidaręs šioks toks būrelis, bet 
tūkstantininkų be galo maža, ir 
tai daugumoj iš pensininkų tar
po.

Prieš porą metų LF vajaus Los 
Angeles komitetui vadovauti 
atėjo arch. Edmundas Arbas. Ir 
jam pasisekė LF idėją stipriai 
išpopuliarinti fondo baliais. 
Geros sėkmės turėta praėjusiais 
metais, o šių metų balius kartu 
su loterija atnešė apie 5000 dol. 
pajamų.

Nuotaikinga programa ir geros 
vaišės paprastai lemia baliaus 
sėkmingumą. Čia E. Arbui pasi
sekė susilaukti nuostabiai gerų 
talkininkų. Abu kartu programą 
paruošė režisierė D. Mackialie- 
nė, o vaišes suorganizavo I. Tu- 
mienės vadovaujamas ponių ko
mitetas. Šiais metais Mackialie- 
nės trupė svečius linksmino 
farsiniu montažu “Trylika 
naktų pižamoj“. Buvo humoro ir 
labai gražių dainų. Trupėje da
lyvavo J. Čekanauskienė, Z. Ces- 
naitė-Hardvvick, B. Dabšienė, O. 
Deveikienė, A. Dūdienė, E. 
Dovydaitienė, R. Kungie- 
nė, R. Urbanienė ir pati mon
tažo autorė ir režisierė D. Mac- 
kialienė.

Tautinių šokių grupės “Aud
ra“ vadovė I. Tumienė nešė 
vaišių organizavimo naštą. Jai 
artimai talkino S. Šakienė, B. 
Mitkevičienė, A. Raulinaitienė 
ir kitos ponios.

Baliaus šeimininko pareigas 
pavyzdingai atliko A. Raulinai- 
tis.

Lietuvių Fondo vajaus pirmininkas arch. E. Arbas poetui 
B. Brazdžioniui įteikia medalį ir adresą, sekretorė R. Kungienė 
A. Brazdžionienei prisega orchidėją. Nuotr. L. Kanto

Nerija Linkevičiūtė.
Jonas Prunskis Roosevelto 

universitete birželio 5 gavo ba
kalauro diplomą iš chemijos.

Muz. Pr. Armonas su žmona 
soliste birželio pabaigoj iške
liauja į rytinį JAV pakraštį. Jis 
ilgus metus buvo Dainavos an
samblio vadovas ir Sv. Kryžiaus 
parapijos vargonininkas. J. Ar- 
monienė-Nomeikaitė paskuti
niu metu išleido dainų ir arijų 
plokštelę.

Trūksta vargonininkų. Rei
kėtų susirūpinti jų ruošimu, ski
riant stipendijas ar kitokią pa
ramą. Štai iš Šv. Kryžiaus pa
rapijos išvyksta muz. Pr. Ar
monas. Trūksta lietuvių vargoni
ninkų ir kitur.

Marijos aukštesnioji mokyk
la baigė mokslo metus. Šią mo
kyklą baigusių mergaičių yra 
keli tūkstančiai. Ateinantį ru
denį mokykla švenčia 20 metų 
gyvavimo sukaktį. Daugelis tos 
mokyklos mergaičių dabar turi

Balių atidaryti buvo pakvies
tas gen. konsulas dr. J. Biels
kis, kuris pats Lietuvių Fondui 
yra paaukojęs 1000 dol. Vaišių 
gi pabaigoj buvo .pagerbtas ir 
LF medaliu apdovanotas LF 
tarybos narys, buv. vajaus pir
mininkas, poetas B. Brazdžio
nis, sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Jautrų pasveikinimo žodį tarė 
rašytoja Alė Rūta, l^aštu gautas 
sveikinimas iš LF taiybos pirmi
ninko dr. K. Ambrozaičio. Visa 
salė spontaniškai sugiedojo “Il
giausių metų“.

Žodį tarė ir pats jubiliatas.
Šiais metais balius buvo pa

įvairintas pelninga loterija. Tą 
idėją vajaus komitete iškėlė ir 
pats, talkinamas A. Mitkevičiaus, 
realizavo Al f. Tumas. Dovanų 
paskirstymui vadovavo A. Rauli- 
naitis ir R. Dabšys. Vertingų do
vanų laimėtojai buvo: dr. G. Va
lančius, L. Raibys ir P. Butkys. 
Visos sumos, kurias asmenys iš
leido pirkdami loterijos bilietus, 
jų vardu įneštos Lietuvių Fon- 
dan. Tuo būdu fondininkų šei
ma Kalifornijoje > labai pa
augo.

Reikia tikėtis, kad Lietuvių 
Fondo ugdyme netolimoj atei
ty kalifomiečiai užims jiem pri
klausančia vieta.

J.

TRUMPAI
Santa Monica, Calif., lituanis

tinė mokykla birželio 3 išleido 
aštuntą baigusiųjų laidą. Šiemet 
aštuntą skyrių baigė 5 mokiniai. 
Mokyklos vedėjui A. Trasikiui 
iš vedėjo pareigų pasitraukus, 
nuo naujų mokslų metų pradžios 
tas pareigas perims mokyt. D. 
Narbutienė.

Jaunimo meno kolektyvinė pa
roda įvyko birželio 3-4 Šv. Ka- 

diplomus iš įvairių sričių. Yra ir 
lietuvaičių su daktaro laipsniais 
chemijos, meno, muzikos ir ki
tose srityse. Miela, kad lietu
vaitės eina į vasarines mokyklas, 
dirba, dalyvauja programose.

štai birželio 10 kelios daly
vavo Lietuvių Radijo Forume, 
išvežtųjų minėjime. Montažą 
parengė M. Peteraitienė. Birže
lio 11 su muzikos instrumen
tais lietuvių televizijoj mergai
tės atliko solo ir duetų progra
mą, kuriai vadovavo K. Brazdžio- 
nytė. Daug mergaičių dirba jau
nimo kongreso ir tautinių šokių 
šventėj.

Jaunimui susirenkant, rū
pinamasi, kaip viskas pavyks. 
Jaunimo dalyvavimas išvežtųjų 
minėjimuose bei organizacijo
se, rodo, kad jaunimo kongresas 
praeis ne taip jau tyliai. Yra pa
siūlymas, kongresą pavadinti 
Romo Kalantos vardu, kad jo 
gyvybės auka, sujudinusi pasau
lį, dar plačiau skleistų tėvynės 
meilę išeivijos jaunimo gretose.

Bal. Brazdžionis

zimiero parapijos salėj. Parodoj 
dalyvavo: Rasa Arbaitė — pa
veikslai, Danutė Barauskaitė— 
foto, Jonas Grigaitis — foto, 
Giedra Gustaitytė — foto, Ra
sa Matulaitytė — batika, Stasys 
Pinkus — paveikslai ir foto, Te-
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. . .IR MES JŪSŲ LAUKĖM
Lake Ronkonkoma, Long Is

land, birželio 11 įvyko kokteilių 
popietė. Ją surengė jaunimo kon
greso New Yorko komitetas. Į ją 
taip pat buvo įjungtas ir Suffolk 
County American-Lithuanian 
Piliečių Klubo piknikas. Popietę 
suorganizavo pats jaunimas. 
Mes sudėjom visas savo pastan
gas į šį parengimą ir daug iš jo ti
kėjomės.

Vieta patogi. Diena išaušo gra
ži. Oras malonus. Stalai buvo su
statyti pusiau viduje, pusiau 
lauke, ant žolės. Juos puošė gė
lės, suaukotos Alice’s Florist’s 
Shop ir Marytės Šalinskienės. 
Bufetas buvo perkrautas šaltais ir 
šiltais valgiais, daugiausia namie 
pagamintais. Veikė ir baras, su 
nematytai pigiom kainom.

P. Sandanavičius, komiteto 
pirmininkas, pasveikino visus 
atsilankiusius. A. Giedraitis, Pi
liečių Klubo pirmininkas, tarė 
trumpą atidarymo žodį. Po to 
Maxim orkestras pradėjo groti 
šokiam. Šokiai vyko lauke. Akto
rius Vitalis Žukauskas pripa
sakojo visokių istorijų apie kong
resą, senimą ir jaunimą. Komite
tas yra jam labai dėkingas. Jis 
visiem, pakėlė ūpą, visus pra
linksmino. Aktorius V. Žukaus
kas savo darbą skyrė kaip auką 
jaunimo kongresui.

Kaip auka jaunimo kongresui 
buvo paskelbtas ir įėjimas į šią 
popietę. Popietei įsibėgėjus, NY 
komiteto atstovai apėjo stalus 
su aukų lapais. Atsilankiusieji 

aukojo nuoširdžiai, dosniai. 
Taip pat platinom loterijos bi
lietus. Laimingieji bilietai galės 
ištraukti dailininkų Žukaus
kienės, Vainiūtės, Bagdono, Rū- 
tenio, Kulpavičiaus, Sandanavi- 
čiaus, Jurkaus ir Janušo paauko
tus kūrinius.

Negalėjom praleisti popietės, 
nepadėkoję savo vadovui, kuris 
tiek dirbo ir plušo, statindarpas 
mus ir pats be pertraukos laksty- 
tydamas rengimo reikalais. V. 
Žukauskui pristačius Edmundą 
Vaičiulį publikai, jis buvo svei
kinamas visų NY komiteto narių 
ir studentiškai (ant draugų pe
čių) išnešamas iš aikštės. Taip 
pat dėkojam techniškai mum 
padėjusiem: P. Čeponiui, E. 
Tutinienei, B. Kidolienei, P. Ki- 
doliui, S. Vaičiulienei ir P. Švit
rai.

Vakarop dar girdėjosi paskuti
niai muzikos tonai ir lietuviškų

<Nuotr. iš Chicago Sun-Times)

resė Rudzevičiūtė — foto, Biru
tė Safrončikaitė — paveikslai ir 
keramika, Vytautas Sakalaus
kas — paveikslai, Saulius Stan
čikas — paveikslai ir skulptū- 
ja, Vincas Štokas — foto, Riman
tas Žukas — foto.

Jaunimo metų vajaus balius 
įvyks birželio 24 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Jaunimas atliks programą, 
paruoštą iš Mykolaičio-Putino 
kūrybos. Režisuoja Algimantas
Žemaitaitis.

A. L. Piliečių klubo geguži
nė įvyks liepos 16 Šv. Kazimiero 
parapijos salėj.

Metinis bazaras Šv. Kazimiero 
parapijos naudai bus spalio 22 
parapijos salėj ir kieme. —K.

dainų aidai. Žmonės pamažu 
rengėsi važiuoti namo. Visi 
patenkinti praleista diena 
gamtoj su jaunimu.

Visa tai gera ir gražu, bet į 
popietę atsilankė aštuoniasde
šimt penki žmonės (skaičiuojant 
ir atstovus). Kvietimų išsiųsta 
penki šimtai. Skelbimai buvo

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tūvųl pranciškonai vie- 
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiru aukotoja pageidavimus) aukojo:

N. Y. Skautam Remti Tėvų
Komitetas 200, anksč. 400.

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 53 
Kuopa, Linden, N. J., 50, anksč.
110.

Linden Moterų šv. Rožančiaus 
Dr-ja, Linden, N. J., 10.

L. Jonušis, Ridge, N. Y.,pažad., 
100.

N. Paulonis, Sayville, N. Y., 
25, pažad. 100.

Ch. Pietranis, Jersey City, 
N. J., 50, pažad. 1000.

V. Petrikas, Forest Hills, N.Y., 
50, anksč. 50.

S. Rogers, Woodside, N.Y., 50, 
anksč. 5.

J. Ryba, Islip, N.Y., 5, pažad. 
50.

G. R. Rajeckas, Maspeth, N. Y., 
100, anksč. 160.

A. Rysavy, Jackson 
H-gts, N.Y., 10.

H. Saskas, E. Hampton, N. 
Y., 40, pažad. 50.

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

D. Sands, E. Hampton, N.Y., 1.
J. Stepsis, Brentwood, N.Y., 

10.
P. Šventoraitis, Baldwin, N. 

Y., 15.
E. Šventoraitis, Woodhaven, 

N.Y., 15.
K. V. Šventoraitis, Brooklyn, 

N.Y., 75, anksč. 230.
M. V. Simonaitis, Richmond 

Hill, N.Y., 170, anksč. 330, (į- 
rašo Mariją ir Simoną Simonai
čius).

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery.

. 680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221

Darbininke ir per radiją. Tiek 
darbo, tiek širdies į tą įvykį į- 
dėta, ir toks mažas skaičius žmo
nių atsilankė.

Kodėl gi skelbiami konkursai 
rašiniam, kurie duotų geni pa
tarimų, kaip prisitraukti jau
nimo? Kodėl steigiamos jauni
mo sekcijos? Kodėl apie mus tiek 
kalbama, jei į mus retas iš vyres
niųjų reaguoja?

Po šito parengimo mes likom 
susijaudinę, susimaišę. Bend-
ruomenė kviečia jaunimą prisi
jungti prie jų darbo, organizaci
jos laukia naujų veidų, jauni
mo kongreso finansų komisija 
yra New Yorke. O mes susilau
kėm tik saujelės asmenų ir pa
siaiškinimų apie trisdešimties 
minučių kelionės ilgumą ir pri
vačių užsiėmimų svarbumą.

Iki kongreso pradžios New 
Yorkas turi surinkti 12,600 dol. 
kvotą. Kvota nustatyta pagal skai
čių asmenų, balsavusių pra
ėjusiuose LB rinkimuose. Kur tie 
tūkstančiai lietuvių, kuriuos mes 
reprezentuosim? Kur tie tūkstan
čiai, iš kurių mum skirta gauti 
lėšų? Daug kalbų. Daug šnekų. 
Kur tie žmonės, kurie kalba, ir 
parama, apie kurią šnekama?

rasa navickaitė

L. Sirutis, Sayville, N.Y., 10.
J. Stulgaitis, Ozone Park, N.Y., 

5, anksč. 30.
R. Tolle,"Huntington, N.Y., 

10, pažad. 50.
O. Tvarijonienė, Ozone Park,

N.Y., 10.
R. Trampas, Ozone Park. N.Y., 

50, pažad. 300, anksč. 2.
J. Trojanas, M.D., Maspeth, 

N. Y., 25, anksč. 45.
P. Žilius, E. Hampton, N.Y., 5.
E. Zuraskas, Bay Shore, N.Y., 

10.
J. Žilinskas, E. Islip, N.Y., 

pažad. 50.
W. Zabarauskas, Holbrook, 

N. Y., 2.
P. Zuyus, Maspeth, N.Y. 10, 

anksč. 30, pažad. 100.
J. Vance, Huntington, N.Y., 25.
J. Vaizgenis, E. Northport,

N. Y., 20, pažad. 50.
V. Vasiliauskas, N. Babylon, 

N. Y., 20.
V. Veršelis, Kings Park, N.Y., 

100. .
St. Venskus, Howard Beach, 

N.Y., 5.
V. Vilkauskas, Copiague, N.Y.,

1.
Vasyliūnai, Somerville, Mass.

100.
R. Vilkas, Brentwood, N.Y.

100.
M. Wsor, Bohemia, N.Y., 10.

Ulėnienė, Brooklyn, N.Y. 2.
M. Yurkewitch. Sag Harbor,

N.Y., 1.
J. Yuknis, Huntington, N. Y. 5.

ĮlS VlSU^i
— Tautinių šokių šventės už

sienio šokėjų pasirodyme ir ta
lentų vakare liepos 1 d. 8 v.v. 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
salėj Kanadą reprezentuos pir
mą kartą Chicagoj pasirodąs stu
dentų kvartetas Rasa iŠ London, 
Ont., ir Z. Lapino vado
vaujamas tautinių instrumentų 
ansamblis Gintaras iŠ Montrea- 
lio. Bus įdomu išgirsti kaip skam
ba populiarioji pasaulinė muzi
ka, perduodama mūsų liaudies 
instrumentais.

— N. Pradėtosios Marijos 
vienuolijos vyriausiai vado
vei seseriai Margaritai Barei
kaitei pavaduotoja paskirta sesuo 
Felicija Rogalskytė, vyr. sek
retore — sesuo Ignė Marijošiūtė, 
ekonome — sesuo Augusta Sc- 
reikytė, patarėjomis — sesuo 
Paulė Savickaitė, sesuo Ber
nadeta Matukaitė ir sesuo Eu
genija Lukošiūtė.

— Pranciškonų spaustuvė, 
Brooklyn, N. Y., liepos 3-22 dėl 
vasaros atostogų neveiks. Bus 
spausdinamas tik Darbininkas.

—- Omahostautinių Šokių gru
pė, kuriai vadovauja Laima An- 
tanėlienė ir Gražina Raškevičie- 
nė, suprasdama šokių šventės 
sunkią finansinę padėtį, atsisakė 
kelionpinigių. į Chicagoj vyks
tančią IV tautinių šokių šventę.

— Vincas Galinis, buvęs Lie
tuvos seimo narys ir žymus so
cialdemokratų veikėjas, gegužės 
26 mirė Vilniuj.

— LF Bičiulių rinkiminė ko
misija pakartotinai prašo LF Bi
čiulių valdybas nedelsiant pri
siųsti narių ir kandidatų sąrašus 
komisijos pirmininkui St. Džiu
gui, 7240 S. Mozart St., Chica
go, Ill. 60629.

Vilties choras, vadovaujamas 
muz. L. Kaulinio, Philadelphijoj 
gegužės 21 įdainavo ilgo grojimo 
plokštelę,. kuri netrukus pasi
rodys rinkoj. Neseniai choras į- 
dainavo mišių ir giesmių plokš
telę.

— Baltistikos' korifėrėYičijoj 
Toronte gegužės 11-14 dalyvavo 
503 registruoti asmenys. Dalis 
svečių nesi registravo. Latvių už
registruota 187, estų 145, lietu
vių 86, likusieji — kitų, tauty
bių. Buvo atstovaujama 75 uni
versitetam. Torontiečiai sudarė 
45 proc. dalyvių, kanadiečiai — 
58 proc., amerikiečiai — 39 proc.

— Seligenstadte, V- Vokieti
joj, prieš 22 metus pastatytas 
ąžuolinis lietuviškas kryžius bus 
perkeltas į Vasario 16 gimna
ziją ir puoš Romuvos sodybą. 
Vedant naują autostradą, Selig
enstadte kryžius buvo nuverstas 
ir padėtas į daržinę. Dabar ten 
lietuvių jau nebėra. Chicagoj su
sidarė specialus komitetas iš 
buvusių Seligenstadto stovyklos 
gyventojų. Komitetas nutarė kry
žių atnaujinti ir perkelti į Ro
muvą.

— Vakarų Kanados Lietuvių 
Bendruomenė gavo 4,000 dol. iš 
federalinės vyriausybės lietuvių 
jaunimo kelionei į kongresą Chi
cagoj. Numatyta sudaryti 40" as
menų grupę iš Vankuverio, Ed- 
montono, Calgary ir Winnipego 
lietuvių jaunimo. Grupė atvyks 
traukiniu į Torontą, o iš čia su 
kitais vyks į Chicagą. Dalis vaka
riečių grupės dalyvaus studijų 
dienose Kent universitete, kita 
dalis— Romuvos stovykloj. Eks
kursiją organizuoja ir lėšomis pa
sirūpino A. Dudaravičius.

— Faustas Strolia, Chicago, 
Ill., birželio 11 gavo magistro 
laipsnį iš muzikos pedagogikos.

— Prel. Mykolo Krupavičiaus 
atsiminimai pradėti spausdinti. 
Juos leidžia Lietuviškos Kny
gos klubas.

— Edward Piszek, iš Phila- 
delphijos, nupirko namą, kur 
Philadelphijoj gyveno Kosciusz- 
ko. Namą padovanojo kultūri
niam reikalam. Už tai jį apdo
vanojo ir Lenkijos vyriausybė ir 
Amerikos Lenkų Kongresas. 
Senatas namą priskyrė prie tau
tinių paminklų ir jo restaura
vimui paskyrė 592,000 dol.

— Sigmund Ugianskis, buvęs 
Chata Rodzina, lenkų laikraščio, 
redaktorius Kaune, mirė kovo 18 
Varšuvoje.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

AR GALIMA TAIP MĖTYTI 
VAIKUS?

Klausimas
Esam ankstesnės kartos lietu

viai. Turim ūkį. Išauginom tris 
sūnus ir dvi dukteris. Visi jie

grįžus iš darbo, jos niekuomet 
nebūdavo namie. Vargšai vaikai 
išmoko patys valgį pasigaminti ir 
drabužius pasitaisyti.

Prasidėjo visokie nesusi
pratimai, ginčai ir net muštynės. 
Ji, mat, galų gale susirado kitų

Viskas ėjo gerai per dvejus me
tus.

Dabar, prieš keletu savaičių, 
gavom laiškų iš advokato, kuris 
mum praneša, kad mūsų buvusi 
marti esanti vėl ištekėjusi ir no
rinti atsiimti savo vaikus. Vaikai 
verkia, sūnus verkia, ir mes ver
kiam. Taip mes visi sugyvenom. 
Būtų baisu, jei vėl tektų skirtis.

Sūnaus advokatas sako, kad 
teismas vaikus gali vėl iš jo at
imti.
Mum atrodo, kad taip negali 
būti. Vaikai — ne sviedinys. 
Negi galima juos visų laikų taip 
mėtyti.

Kų mes turim daryti, kad vienų 
kartų visam laikui šis reikalas 
būtų baigtas?

Bočiai, Indiana

Marijonų Šv. Kazimiero provincijos kapitulos nariai birželio 12-16 tarėsi Marianapoly. Tre- 
jiem metam padarė nutarimus ir sudarė statutus vadovybės rinkimų ir kitais klausimais. Vidu
ry marijonų vicegenerolas kun. dr. V. Rimšelis,

turi savo šeimas. Tik vienas sū
nus vedė nelaimingai. Iš pat 
pradžių mes numatėm, kad jo 
žmona niekam tikusi, išlaidi, 
mėgsta išgerti, na, ir nesigaili

vyrų, su kuriuo gerdavo ir val
kiodavusi. Bet tas buvo ne toks 
kvailas, kaip mūsų sūnus: su ja

valkiotis po

Atsakymas

klausimų, kuriam iš tėvų priteis-

dar nevesti. Bet ji, matyti, buvo 
nusistačiusi gauti vyrų ir todėl 
skubėjo ištekėti.

Mum iš karto buvo aišku, kad 
mūsų sūnus užsikorė naštų ant 
savo kaklo, bet mes tylėjom, 
nes sūnui ji taip mokėjo įtikti, 
kad jam atrodė, jog geresnės už 
jų niekur nėra.

Praėjo daug metų. Jie susilau-

vo namo antrų ir trečia valandų

mas atsižvelgia į visokias ap- . 
linky bes. Viena iš svarbiausių BALTIMORES ŽINIOS

sūnus
darbštus, geras darbininkas, 
gerai uždirba. Bet jai vis neuž
tekdavo: vis išleisdavo daugiau, 
negu jis parnešdavo namo. Su 
draugėmis ir draugais ji vis daž
niau ir dažniau išeidavo. Sūnui

NEPAMIRŠKITE, kad birže-

pedijos leidyklos knygų išparda
vimo terminas. Pasinaudokite ta 
proga ir pasiųskite šiame laikraš
tyje spausdinamų skelbimų — 
atkarpų su savo siūlymu. Gero
mis sųlygomis įsigysite knygų ir 
tuo pačiu prisidėsite prie EN
CYCLOPEDIA LITUANICA 
leidimo-

beįmanomas. Galų gale priėjo 
prie skyrybų

Nors ji vaikų niekuomet nežiū
rėjo, bet užsispyrė, kad jie turi 
būti su ja. Matyti, norėjo daugiau

kų tėvo. Musų sūnūs turėjo advo-

priteisė motinai.
Po to įvyko toki< 

apie kuriuos net gė 
Mūsų buvusi marti

kiodamasi po smukles ir kas 
naktį turėdama savo bute kita 
vyrų. Vaikai skųsdavosi mum 
ir savo tėvui, kad jiem pas moti-

katu, vėl kreipėsi i teismų

naus advokatas pakvietė kaimy
nų, kurie teismui papasakojo, 
kas darosi pas mūsų buvusių
marčia. Teismas pr 
tėvui, mūsų sūnui.

Tada aš mečiau

VISKAS ENCYCLOPEDIA LiTUANICA’l
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip 

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

Vis dėlto vilties prarasti nenorime, 
lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti 

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

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
neįtikėtinai mažas.
Dar kartą bandome belstis j visų 
LIETUVI Ų E NCI K LOPED UOS 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 36 tomai.

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. 6 tomai

pasiūlymus.

kaina S299.00. siūlau $.............

kaina $25.00. siūlau $.............

kaina $42.00, siūlau $.............

kaina $10.00. siūlau $......

IJA
kaina $10.00. siūlau $.............

kaina $7.00. siūlau $.............

o raštų I t.. J. Balio — Lietuvių

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA. 4 tomai..
4. K. Jurgėla. LIETUVOS SUKILIMAS

1862-64 METAIS. 720 psl..................................
5. A. Kučas. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTOR

639 psl..................................................................................
6. B. Raila. DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl.................................................................................

O vienuolika kitu leidinių: P. Andriušis 
dainos Amerikoje. J. Šešplaukio — Nemarioji žemė. L. Dambriūno J-’?* 
tuviu kalbos veiksmažodžių aspektai. St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė. A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina. A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito—Eilėraščiai. A. Kutkaus—Dainininko dalia. Lietuvos žemėlapis

kaina $ 38.00. siūlau $

VARDAS, PAVARDĖ

ADRESAS ..................

žius. Jei vaikai yra labai jauno 
amžiaus, teismas beveik visuo-

tyti ir su jais pabendrauti sutartu 
laiku (rights of visitation).

Tokiais atvejais teismas vado
vaujasi tuo principu, kad dažnai 
ir bloga žmona gali būti nepras
ta motina. Labai jaunam vaikui 
motinos globa yra labai svarbi. 
Kai vaikai yra jaunučiai ir tėvas 
nori gauti tų vaikų “globų” (cus
tody), jis privalo įrodyti, kad

žmona, bet ir bloga motina (unfit

sunkiai įrodomas dalykas. Be to, 
reikia neužmiršti, kad, spren
džiant motinos “tinkamumų”, jos 
elgesys praeity ne visuomet 
“įrodo”, kad ji nėra tinkama mo
tina tuo laiku, kai šis klausimas 
yra keliamas.

Tamstų buvusi marti praeity, 
matyti, blogai elgėsi ne vien 
tik savo privatiniame gyvenime,

melodijos radijo 
metinis piknikas

Lietuviu 
valandėlės 
buvo birželio 18, sekmadienį, 
gražiame Conrad Ruth Villa par
ke. Šokiam grojo Edvardo Kar-

Lietuvių Bendruomenės
Baltimorės apylinkė tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimų suren
gė birželio 18. Šv. Alfonso 
bažnyčioj buvo pamaldos 8:30

sakė kun. A. Dranginis. Pamal
dose dalyvavo tautinių šokių 
grupė su vėliava ir apsirengusi 
tautiniais drabužiais. Prie iškil
mių prisidėjo Amerikos legio-

dojo vyrų choras Daina.

ir ar.

bet ir norės tinkamai prižiūrėti 
savo vaikus. Teismas, žinoma, 
taip pat norės žinoti, ar jos ant-

kai, kad vaikai turėjo pasigaminti ■

nežinau, kokio amžiaus yra 
Tamstų vaikaičiai. Jei jų motina 
būtų dirbusi fabrike arba įstai-

nimas arba drabužių pasitaisy
mas galėtų jiem išeiti į naudų. 
Tačiau, jei jų motina jų nežiū
rėjo dėl to, kad ji buvo užimta 
savo pačios “malonumais”, toks

buvo tinkama motina.
Kitas reikalas, teismo svars

tomas, bus šis: ar ta motina yra 
tiek pasikeitusi ir “pasitaisiusi”, 
kad jos elgesys praeity turi būti 
r------------------------------ -——----------------------

vo žmonos vaikus ir su jais tinka-

Jei

reikšmės jų “nuomonė” ir norai. 
Bus atsiklausiama, su kuriuo iš 
tėvų jie norėtų gyventi.

vaikam butų geriausia ir naudin
giausia gyventi. Vaikų gerovė

teismo sprendimo

Tamstos aprašomomis aplin
kybėmis, man atrodo, kad Tams
tų sūnus greičiausiai “gaus” sa-

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESAS

jau čia pat. Jo užsibrėžtiems tikslam pasiekti dar stinga 
pinigų. Žemiau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir 
organizuoti telkiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti 
auka, bet yra jautrūs jaunimui, galėtų ją užpildyti. Kiek
vienas doleris yra prasmingas kongreso sėkmei, dėl to 
kviečiame paskutiniųjų dienų talkon.

Vardas Pavardė

Adresas

Simonas Gurinskas, pirmos 
kartos lietuvis, birželio 9 staiga 

.mirė savo namuose Beechfield 
St. Jis ilgų laikų turėjo resto
ranų Eutaw gatvėj. Velionis buvo 
malonus ir draugiško būdo 
žmogus. Buvo susipratęs lietu
vis, dalyvavo lietuviškuose pa
rengimuose. Gedulingos mišios 
už jo sielų aukotos birželio 12 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Palaido
tas Loudon Park kapinėse. Nu
liūdime liko sūnus Juozas ir 
žmona Agnietė.

Dainos, vyrų choro, gegužinė

Laiškas Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

centro valdybos vicepirmi
ninkas A. Gečvs ir teiravosi, ar 
Buffalo lietuviai kų nors daro

Kaune. Jeigu kų nors daro arba 
jeigu vietinė spauda kų nors 
rašo, prašė perduoti lietuviškai 
spaudai.

Kaip žinote, esame labai maži, 
bet pagal savo išgales šį tų at
likome. Gavę LB centro valdy-

piet Gordon ir Eleonoros Ma-

ežero.
Lietuvių svetainės šėrininkai

liepos 2, sekmadienį, Conrad 
Ruth Villa parke. Bus įvairių val
gių, vėžių sriubos ir visokių 
gėrimų. Šokiam gros Edvardo 
Karčausko orkestras. Pradžia 1 v. 
popiet. Piknikas tęšisi iki vakaro.

P. Charles Chapelle, Šv. Al
fonso parapijos vargonininkas, 
sveiksta po operacijos ligoninėj.

išsiuntinėjom ,laiškus vietos 
spaudai ir žinių agentūrom, pra
šydami, kad šiam reikalui jie 
skirtų savo vedamuosius. Deja, 
kol kas sutrumpintų mūsų pra
nešimų įsidėjo tiktai rytinis 
dienraštis “Courier Express”, o 
vakarinis tik pasiteiravo telefo
nu, ar mes kų nors planuojam 
daugiau.

Turiu pabrėžti, kad abu dien
raščiai ir visos televizijos bei 
radijo stotys šį reikalų plačiai 
paminėjo, gavę pranešimus iš sa-

Jaunimas, šokus tautinius šo
kius, iš Washingtono ir Bal
timorės vylėją į Chicagų daly
vauti tautinių šokių šventėj ir

čių MasUvoj bei kitose Europos

Šv.

Jonas Obelinis

BAYONNE, N.J.
29-tas metinis parapijos pikni- 

ir bazaras, ruošiamas 
Mykolo parapijos naudai, 
birželio 25, sekmadienį,

gražiam parapijos parke, 15 
East 23rd St., Bayonne, N.J. Pra
džia 2 vai. popiet.

Bus įvairių laimėjimų ir už
kandžių, šokiam nuo 5 v.v. gros 
orkestras. Kleborias kun. Al
bertas J. Matulis nuoširdžiai 
kviečia parapiečius ir kaimynus 
dalyvauti.

gūnai davė vilčių dėl maldos die
nos paskelbimo už Kenčiančių 
Lietuvos Bažnyčių, nors diece
zijos savaitraštis “Magnificat” 
kol kas visai tuo reikalu nepra
sitarė, nežiūrint, kad rašėme ir 
jam.

Kadangi buffaliečiai vieni 
kokių nors demonstracijų su
rengti negalime, birželio 18 pri
sijungsime prie St. Catharines

demonstracijų.
Prisiunčiu iškarpų iš “Courier 

Express” ir savo raštų Buffalo 
apylinkės lietuviam.

Romas Masiulionis,
sekretorius

2:OO«p4>- 'Y TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
Chicago International Amphitheatre 
43 ir Halstad

8 OOv.v. "DU APIE GEDIMINAlČlUS'*:
V. Krėvės - “SKIRGAILA" _
J. Grušo - BARBORA RADVILAITE" 
Jaunimo Centras

Bilietai Gaunami:

Auka

čekius rašyti: Lithuanian World Youth Congress

Šią atkarpą drauge su savu auka malonėkite pasiųsti adresu:
Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10036

Vaznelių prekybos namai-Gifts International 
2501 W. 71 St.. • Chicago. Illinois 60629 
tel. 471-1424

Margutis
2422 W Marquette Rd_» Chicago. Illinois 60629 
tel.476-2242

II PLJK Būstinėje - Jaunimo Centre
5620 S Claremont Ave. • Chicago. Illinois 60636 
tel 737-3300

ir prie įėjimo i parengimus

Liepos 2d., sekmadienisLiepos 1d., šeštadienis1972 Jaunimo darbas ir širdisJietuvių tautos ateitis!

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

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

3

II PASAULIO 
LIETUVIU 
JAUNIMO 
KONGRESAS

1O OO».r AKADEMINĖ PROGRAMA 
Conrad Milton vfeibutis

8OOv.v KONGRESO VAKARAS" 
Rinktiniai lietuvių 
jaunimo talentai, šokiai 
Conrad Hilton viešbutis 
Grand Ball Room

Liepos 3d., pirmadienis

4
/
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II P.L. JAUNIMO KONGRESAS, ATSTOVAI IR. . . MES
Bene pats didžiausias šių me

tų įvykis — II pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas —jau čia pat. 
Išrinkti atstovai, telkiamos lėšos, 
posėdžiai po posėdžio. Žodžiu, 
darbas vyksta. Dirba jauni, dirba 
ir seni. Dienomis planuoja, vaka
rais lėšas telkia, o naktimis 
posėdžiauja.

Iš šalies žiūrint, gražu ir į- 
spūdinga, bet, pažvelgęs į visa 
tai iš arčiau, žmogus pradedi 
abejoti: ar tas darbas yra tikrai 
bendras ir nuoširdžiai darnus?

Šia proga norima daugiau pa
liesti vyresniųjų mūsų visuome
nės narių paramą mūsų jauni
mui. Tos paramos ieškome pas 
individualius žmones ir per 
mūsų didžiąsias organizacijas. 
Deja, labai dažnai jaunimo pa
stangos atsimuša į kietą sieną. 
Jų užsimojimai kartais vyres
niųjų sutinkami su pajuokos

mos, nei paguodos, ko jie 
taip tikėjosi, nesulaukė.

Laikraščiuose pasiskaitę 
apie kitų miestų kongreso paruo
šiamuosius darbus, kur aukų rin
kimą pravedė ar patyrę paskirų 
organizacijų veikėjai ar Liet. 
Bendruomenės apygardos, 
mūsų atstovai turėjo tikrai dėl ko 
nusiminti. To paties jie nesulau
kė iŠ savo veiksnių. Jų pastan
gos aukų rinkime nebuvo tinka
mai įvertintos, lauktos pagalbos 
jie nesulaukė.

Į jų rengiamus pobūvius, ku
riais jie tikėjosi sukelti tas su
mas, kurių nebuvo įmanoma 
surinkti, einant per lietuvių na
mus, atsilankė juokingai ma
žas skaičius lietuvių, pasiryžusių 
paremti jaunimą. Matėsi tik at
stovų tėvai ir dar vienas kitas. . . 
Tie patys, kurie stengiasi viso

mis išgalėmis pagelbėti savo vai
kam jų sunkiame darbe. Tie pa
tys, kurie, matydami savo sūnaus 
ar dukros pustuštį aukų lapą, 
aukojo ir tebeaukoja ne tik savo 
pinigus, bet ir savo laiką, darbą 
ir širdį.

Paskutiniu bandymu buvo su
ruoštas gražus pobūvis Long Is
land, gražioj, visiem lengvai pa
siekiamoj vietoj. Jaunimas rašė 
kvietimus, kiek įmanydami rek
lamavo laikraščiuose ir per ra
diją, tačiau. . . šiame pobūvyje ir 
vėl matėme atstovų tėvus ir dar, 
vieną kitą iš veikėjų.

Kur dingo mūsų visuomeni
ninkai, kur dingo visi, kurie ne 
kartą šaukėsi jaunimo pagalbos? 
Kur dingo lietuviškos kolonijos 
nuoširdus bendravimas? Kur 
d.ngo tos kolonijos sąžinė?

S.D.

šypsena arba numojant ranka į 
jų pastangas, tuo klasifikuojant 
jas kaip . . . nerimtas.

Tačiau negalime to paties pa
sakyti apie kiekvieną lietu
višką koloniją. Kai kuriose iš jų 
senimas ir jaunimas randa bend
rus interesus ir bendrą darbą. 
Jie padeda vieni kitiem. Taip ir 
jų pastangos būna įgyvendintos.

Bet kaip skaudu matyti, kad 
tokio bendro darbo ir susiklausy
mo ypatingai trūksta didžiausioj 
lietuviškoj kolonijoj rytiniame 
pakraštyje — New Yorke.

Čia norima pateikti keletą fak
tų apie pasiruošimo darbus ir 
rūpesčius, artėjant II-jam pas.

ĮSPŪDINGOS PAMALDOS
WASHINGTONE

kolonija yra gana didelė, turi vi-

Jaunimo organizacijos davė šiai 
kolonijai net trylika kongreso at
stovų. Apsidžiaugė visa koloni
ja, kad jie gali parodyti visam 
pasauliui, kad šiame mieste yra 
tiek gražaus lietuviško jaunimo, 
galinčio iš savo tarpo išrinkti 
tokią didelę atstovų grupę. Atsto
vai buvo išrinkti balsavimu.

Jiem buvo paaiškinta jų už
davinys, kuris, laikui bėgant pa-

Jungtinis Baltų Komitetas jau 
antri metai Washingtono tautinėj 
katedroj (National Shrine) ruo
šia įspūdingas pamaldas už iš
tremtuosius bei mirusius Sibire 
lietuvius, latvius ir estus. Šiemet 
šios pamaldos įvyko birželio 4.

Prie didžiojo altoriaus mišias 
aukojo vyskupas Vincentas Briz- 
gys. Jam asistavo monsinjoras 
Audrys Bačkis, dabar dirbąs Šv. 
Sosto delegatūroj Nigerijoj (Afri
koj), kun. K. Pugevičius ir kun. 
A. Justs (latvis)r Patarnavo ir du 
vietiniai kunigai. Turiningą 
pamokslą pasakė kun. Antanas 
Dranginis. Jis priminė Baltijos 
tautų vargus, ištremtųjų kančias 
ir apeliavo į pasaulio sąžinę, 
kad šie reiškiniai būtų sustabdy
ti-

Tautines vėliavas įnešė ir prie 
jų budėjo Baltijos tautų jauni-

Dalyvavo daugiau 
kaip tūkstantis 
žmonių
choras iš Washingtono.

-o-
Pamaldose dalyvavo daugiau

buvo rezervuota 500 vietų prie 
altoriaus, bet nesutilpo. Kitą dali 
bažnyčios pripildė amerikiečiai.

čių dalyvavo Lietuvos diplo
matai — Juozas Kajeckas ir dr. 
Stasys Bačkis su žmonomis, taip 
pat ir Baltimorės Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas J. 
Šilgalis su žmona. Kaip ir per
nai, šių didingų pamaldų pasi
sekimą nulėmė Washingtono ir 
Baltimorės lietuvių gražus 
bendradarbiavimas. Iš Balti
morės atvyko daug pavienių 
žmonių ir du autobusai. Balti-

kimas kongresui. Jaunimui buvo 
išdalinti aukų lapai, peticijų la-

valiai.
Matėme kongreso atstovus, 

per visokį orą, nežiūrint nuoto
lių, spaudžiančius durų skambu
čius prašančius aukų.

Kai kurie šios kolonijos geros 
valios lietuviai aukojo, ir dosniai 
aukojo. Kiti šiuos rinkėjus igno
ravo ar atsikalbinėjo, sakydami, 
kad kelių dienų laikotarpy jie 
yra paaukoję tokiam ir tokiam 
skaičiui organizacijų.

Tai ir buvo tas atsimušimas į 
kietą sieną. Neprityrę or-

stovavo Antanas Dambriūnas ir 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios studentės — Joaffa Vaičiu- 
laitytė ir Izabelė Laučkaitė. Au
kas prie altoriaus nešė Jungtinių 
Baltų Komiteto atstovai —Ger
hard Bushman (estas), Gunars 
Meierovičs (latvis) ir dr. Jonas 
Genys. Tuo buvo parodytas 
Baltijos tautų solidarumas. Nors 
mūsų kaimynai estai ir dauguma 
latvių yra nekatalikai, jie gausiai 
dalyvavo pamaldose ir prisidėjo 
visur, kur buvo kviečiami.

ko apie šias pamaldas visus pain
formuoti, o Vyt. Bačanskui pri
klauso padėka už suorganizavi
mą kelionės autobusu.

Prie pamaldų iškilmingumo

vių ir estų chorai ir solistė. Lie
tuvių giesmes labai gražiai su
giedojo Baltimorės vyrų cho-

Vietoj reguliarių, ramių 
maldų, kokios čia yra 
komos tuo pačiu laiku sekma
dieniais, šioj didžiausioj Ameri
kos katalikų bažnyčioj įvyko iš
kilminga ir prasminga Baltijos 
tautų manifestacija už laisvę. 
Šios šventovės administraci
ja už tai yra verta didelės mūsų 
padėkos.

Mišiom pasibaigus, vysk. V. 
Brizgiui ir asistentam tebesto
vint prie didžiojo altoriaus, per

.lai-

vyresniuosius, į jų organizacijų 
veikėjus. Iš jų tikėjosi paramos ir 
dvasinės paguodos. Bet . . . dar 
vienas nusivylimas. Nei para-

Baker-Bakarskienės. Prieš pa
maldas ir komunijos metu giedo
jo lietuvė solistė Elena Man- 
gis. Po dvi giesmes gražiai su
giedojo mišrus estų choras iš 
Baltimorės ir latvių bažnytinis

rikos himnai.

Draugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir. tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. IS New York Thruway Exit 24, j 
Northway 87 iki Lake George Village; iS ten 9N keliu 7 myl. J Šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071

Baltuose Rūmuose įteikia peticiją su 75,000 parašų prieš Lietuvos okupaciją ir tebesitęsiantį 
žmonių naikinimą. Prašoma, kad prezidentas Nixonas tuos klausimus iškeltų Maskvos pasita
rimuose. Peticiją dr. Kazys Bobelis — Altos pirmininkas (antras iš k.) įteikia ponui Harry S. 
Dent, Special Counselor to the President, kairėj Altos atstovas Washingtone dr. Jonas Genys, 
dešinėj — Laszlo C. Pasztor, tautybių direktorius prie respublikonų tautinio komiteto. Peticija 
buvo įteikta gegužės 17.

vas'Alf. Petrutis pamaldas įre-

Elenute Mangis, J. Kazlausku 
(Baltimorės vyrų choro pirmi
ninku) ir dr. Jonu Geniu (šių 
pamaldų ruošimo pirmininku).

Po pamaldų estų moterys

pietų salę, kur pavaišino kavu
te ir saldumynais. Jungtinio Bal
tų Komiteto atstovas G. Busch-

pamaldų ruošimo. Ypatingą pa
dėką pareiškė dr. J. Geniui už 
sklandžiai atliktą organizacinį

Gražina Krivickienė

PADĖKA
Mano mielam vyrui a.a. Jonui 

Norkūnui 1972 birželio 1 d. mi
rus, likusi dideliame skausme, 
reiškiu gilią padėką visiem gi
minėm, darugam i r pažįstamiem.

Ačiū už gausias šv. mišias, už 
gėles, papuošusias a.a. Jono kars
tą, už paskutinį palydėjimą į am
žino poilsio vietą.

Ypatingą padėką reiškiu Šv. 
Petro parapijos klebonui kun. A. 
Baltrušiūnui, kun. A. Janiū
nui už bažnytines apeigas, so
listui Benediktui Povilavičiui už 
gražų giedojimą baž-

činskui už palydėjimą vargonų 
muzika, laidotuvių direktoriui J. 
Lubinui ir visiem kitiem, ku
rie nors mažiausia dalele padė-

Milda Norkunienė

Mindaugo Jankausko medžio skulptūra — Porelė. Iš jo darbų 
parodos Kultūros Židinyje. Nuotr. Lino Vytuvio

MINDAUGO JANKAUSKO 
MEDŽIO SKULPTŪROS

Ozone Parke

Gegužės 20 ir 21 Kultūros Ži-

parduota beveik viskas.
Atidarymas buvo šeštadienio

Paulius Jurkus. Vėliau buvo 
skaučių surengta graži kavutė.

seserija surengė Mindaugo Jan
kausko skulptūrų parodą. Buvo 
išstatyta apie 40 skulptūrų, kurių 
kainos buvo žemos, tai

metų. Pradžioj dirbo lietuviškus 
kryžius, kuriuos daugiausia 
pardavinėjo Darbininko ad
ministracija. Darbas buvo šva
rus, labai smulkiai išpjaustinėta, 
net inkrustuota. Kryžiai buvo

skulptūrų parodą surengęs 
gegužės 20-21 Kultūros Ži
dinyje Brooklyne.

Nuotr. L. Vytuvio 

juodai patį metalą ir skuduru nu
šluostė. Taip išgavo įspūdį, kad

kio aluminijaus.
Bet — toks kruopštus darbas 

atsibodo. Tada pradėjo jau sa
vaip drožinėti medį ir kurti sa
vas skulptūras. Žinia, pradžia 
visada sunki, nes reikia pasisa
vinti labai daug technikos. Rei
kia daug dirbti.

Technikos lengvumo buvo į- 
sigijęs bedirbdamas kryžius.

formomis drožinėti figūrėles, ku
rios šiek tiek priminė dabar Lie-

buvo suprastintos — suredu- 
kuotų formų skulptūros. Pavyz
džiui, darė tokią Aušros Vartų 
Madoną, kur buvo tik kelios iš 
medžio išplautos skalelės, pri
tvirtintos prie juodo fono.

tūrą ir ėmė drožti medį iš visų 
pusių, kurti naujas skulptūras. 
Čia panaudojo dvi technikas, 
vienur paliko medį atvirą ir jį 
laku ar dažu nudažė. Ant kitu 
drožinių uždėjo skystą metalą. 
Kai metalas sukietėjo, nudažė

buvo parodoj daugiausia išstaty
ta. Paskutinės atliktos su skystu 
metalu. Vėl pereinama į plokščią

niame darbe įvedama ir spalva, 
— aliejiniais 
plokštomus.

Labiausiai
duoti žmogų, einantį grybauti, 
medžioti, bešokantį, begerian
tį. Šiame vaizdavime pa
brėžiama komiškoji pusė.

Mėgsta ir Rūpintojėlius. Jų pa
rodoje buvo bent keli. Jie įvai
riai traktuoti, atlikti apibendrin- 
tom formom, bet gana išraiškūs.

Šalia žmogaus judesių mėgsta 
dar paukščius, kurių formos daž
nai išvirsta į abstraktinį formų

dažais nudažomos

jis mėgsta vaiz-

Tai buvo pirmoji M. Jankausko 
paroda. Reikia pasidžiaugti jo 
telentu, formos pajautimu, rit
mu ir įsigyta technika. Ateičiai 
lieka palinkėti — kuo daugiau

būdų išsireikšti, (p.j.)

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio 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.

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
Encyclopedia Lituanica, vol. I. $18.00.
Encyclopedia Lituanica, vol. II. $18.00.
H i s tory <~»f Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00.
Vytautas the Great-Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. 

$1.00.
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00.
Map of Lithuania. $3.00.
Curriculum vitae, by A. Kairys. $ 3.00.
We Will Conquer the World, by L. Dovydėnas. $5.00.
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys 10-00- .
Awakening Lithuania, by Dr. J J. Stukas $2.00 (kietais v. $3.00).
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika anglų 

kalba, by L. Dambriūnas, A. Klimas, W. Schmalstieg. $8.00.
The Slavs, by Marija Gimbutas. $10.00.
Simas, by Jurgis Gliaudą, $5.00.
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00.
Timeless Lithuania, by Owen J. C. Norem, BD, LLD. $4.00.
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. $6.00.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas, $3.50.
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus 

kūriniai. $5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymas. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. Šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės 

lietuvių-anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais vir
šeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $3.00.
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė, $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 

50 c.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žo
džių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) 

$5.00.
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psi. Kietais viršeliais. $7.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $o.00.
Rejuvenation of Siefgried Immerselbe, a novel by Ig. Šeinius. $o.00.
Noon at a Country Inn. by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulaitis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N.M. Zobarskas. - 

$3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo for
matas. $6.00. .
The Way of the Nation, by Jr Juodis (paveikslų albumas) ."$7DO.
The Battle of Grunwald, a Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. S5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas, ed. $5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. 

$4.00.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. 

Tautvaiša. $1.75.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian 

Poetry, $5.00.
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folk

songs, $6.00.
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated. $3.50.
Lithuania 700 Years, red. A. Geručio $12.00.
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės $3.00.
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis $2.00.

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunamos: 
DARBININKO ..ADMINISTRACIJA

TO PLACK 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE

SERVICE 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

(antrame rate Estijos atstovei 
Fominai). Tad surinkusi 8 taš
kus iš 11 galimų M. Karta- 
naitė antrą kartą tapo Sovietų 
kaimo sporto draugijų čempione. 
Pustaškiu atsilikusios Fomi
na (Estija) ir Salkina (RTFSR) 
pasidalijo II-III vietas.

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

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 Ave. 
Near Fordham Rd.

TWIN CITY 
pįįjįjtfrig' Contractor 

Quality Work 
Inside & Outside 

Free Estimates 
•, Call 9 am to 9 pm 

Call 495-1067

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.

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

New York City, New York 
Call 533-5801

HOME OWNERS 
REAL ESTATE COMPANYS

We Clean Cellars, Backyards, Haul 
Rubbish, White Wash, Paint

Mr. Coles 356 Atlantic Ave. Bklyn.
CALL 625-0274

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

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

Painting & Decorating 
Interior & exterior 

All Work Guaranteed 
Call 231-2340

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

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 
48 Dodd St., Bloomfield, N. J.

201 748-9716 We Deliver

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.

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

LLOYD JOHNSON
Truck with 3 Men will do General

Hauling & Removing 
4422 Snyder Ave. 
Welfare Accepted 

Call 693-5219

PAINTED PONY RANCH
LAKE LUZERNE, N. Y., 12846 
The East Most Western Ranch 
Fun for all Seasons A Family

Place, Ideal for Children 
Write for Brochure or Call 

518-696-2421

Mario’s Auto Inspection service, head
lights adjustment, wheel alignment, 
motor tune-up and brake service. All 
minor adjustments done while you 
wait. Shell Bay Ave., Mayville, N.J. 
Cape May Court House, opp. State 
Inspection Station. Open Mon. thru 
Fri. 8 AM to 5 PM. Owned & oper
ated by Mario De Santis “If you 
really want vour car to go see Ma
rio”. 609-465-5607

BURGLAR ALARM 
$139 Installed 

1 Door, 3 W’indows
DETAIL ALARM

309 Fifth Avenue, N.Y.C.
Call FI 8-7453

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.l 
Clinic, tennis, two pools, crafts, archei> 
etc.

Rates $500 Season,

$260 month, $75 weekly

(8 weeks) (4 weeks)

Write for 24 page color brochure 
Camp Navajo, Moretown, Vt. 05660 

(802) 496-3656
DISPLAY

Most Beautiful an* Complete
PICNIC GROUNDS

Campiot. Too!
I’/s hrs fr. NYC. N.Y. Thruway Ext 18

• Brochure
• Hidden Volley Lake

P.O. BOX 190, Kingston, N.Y. 12401
(914) 338-4616

2112 STARLING AVENUE
Near Parkchester Housing Develop

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

See Supt, or Call MU 7-0870

Harina
ca The Island's most
G/y 1 compleat port

of call.
Everything for the modern 
manner. Along with a beau
tiful restaurant/night club.

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

HELP W. MALE REAL ESTATE

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

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

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.

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

MARINA PAINTING
Specialists interior & exterior 

Commercial-industrial & homes 
24 Hour Service, Free Estimates 

Guaranteed Work 
-Call 516 928-1707 

Ask for Mr. Art Kery

LITO KELIONIŲ BIURAS
LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 

SVEIKINS JUS, NUVYKUS 
Į LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šežtadleniais nuo t> Ud
6 val. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. F*M. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565

I
Liepos 15,-r- rugpiOčio 1
$890.00. Lankoma Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Amsterdamas 
ir Kopenhaga.

II 
Rugsėjo 9 — rugsėjo 29 
$910.00. Lankoma Vilnius, 
Trakai, Kaunas, Druskininkai 
ir Roma.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Spaskio-Fisherio matčas 
prasidės liepos 2 Islandijoj, tu
ristų sezono metu. Mažoji Islan
dija daro viską, kad patrauktų 
daugiau turistų į'savo kraštą, nes 
sezonas labai trumpas dėl kraš
to klimato. Specialūs lėktuvai 
kasdien lakios iš Londono, Glas- 
govo, Paryžiaus, Stockholmo, 
taip pat iš Vokietijos, Danijos, 
Olandijos ir kt.

Matčas 24 partijų. Spas- 
kiui užtektų 12 taškų, kad pasi
liktų čempionu, o Fischeriui 
reiktų 12¥z, kad taptų naujuo
ju pasaulio čempionu.

— Rygoje vyksta moterų pa
saulio čempionės vardui mat
čas tarp Gaprindašvili ir mask
vietės A. Kušnir. Pirmauja čem- 

.pionė Gaprindašvili 6Vfe-4Vi.
— Vilnietė Marija Kartanaitė 

sėkmingai apgynė Sovietų 
kaimo sporto draugijų čempio
nės titulą, antrą kartą laimėdama 
tas pirmenybes, Cimbliansko 
mieste. Rungėsi dvylika pa
jėgiausių Sovietų šachmatinin
kių. Kova buvo nelengva, nes 
visos varžovės stengėsi žūt būt 
nuvainikuoti čempionę. M. Kar
tanaitė pasiekė 6 pergales, 4 su
žaidė lygiomis ir 1 pralaimėjo

—« — Kaunietis A. Butnorius
laimėjo Lietuvos taurės varžy- 

ę/Jjbas baigminėje poroje įveikęs I.
Vistaneckį Ite-Vz. Trečiu baigė 
panevėžietis A. Česnauskas, ket- 
virtu-kaunietis K. Kaunas.

— Ignas Žalys, buv. Montrea- 
lio ir Quebeco čempionas ren
giasi dalyvauti šių metų U.S. 
Open pirmenybėse, rugpiūčio 
13-25, Atlantic City, N. Jersey.

— Teeside turnyras Anglijoj 
buvo vienas didžiausių šach
matų įvykių Anglijoj per pasta
ruosius laikus. Laimėjo Danijos 
didmeistris B. Larsen, surinkęs 
11 tš. Jis iš 15 partijų laimėjo 8, 
pralaimėjo tik prieš Parmą ir ly
giomis sužaidė 6. Taip rodo, kad 
garsusis danas jau atsigauna po 
patirto praeitais metais 6-0 pra
lošimo prieš Fischerį. Po Larse- 
no sekė jugoslavas Ljubojevič 
10, vengras Portisch 9 su puse, 
jugoslavas Gligorič ir bulgaras 
Tingov po 9 tš., švedas Ander
son su jugoslavu Parma po 8 su 
puse tš. Anglas Keene baigė de
vintu su 7 tš.

— Jugoslavijos rinktinė su
dorojo šveicarus labai kukliai 11- 
9. Pirmame rate Jugoslavija lai
mėjo 6 su puse — 3 su puse, bet 
antrame rate šveicarai atkuto ir 
laimėjo 5 su puse — 4 su puse. 
Šveicaras Hug pirmoj lentoj 
sužaidė 1-1.

— Mar del Plata turnyrą Ar
gentinoj laimėjo argentiniečiai 
Rubinetti 8 tš., Pilnik ir Naj- 
dorf po 7 tš.

— Pasaulio čempionė Gaprin
dašvili Rygoj rungiasi prieš 
maskvietę A. Kušnir. Po devinto 
rato Gaprindašvili vedė 6-3.

— Bostono Sunday Globe, bir
želio 4, pateikia Bostono MET 
lygos Z Big individual winners 
sąrašėlį, pradedant Rosenbachu 
iš MIT (15 tš) ir baigiant Aleksu 
Klinou, Lithuanian—10 su puse 
tš. . Vidury lentelės įvardintas 
Jurgis Zoza, Lithuanian— 11 su 
puse tš.
- T urnyni rezultatuose ran
dame Algį Leonavičių, laimė
jusį Massachusetts Class B pir
menybes (74 dalyviai), pasekme 
5-0 ir Kazį Merkį, laimėjusį 
Boylston Open turnyre 1 vietą 
B kl. drauge su W. Fontaine.

— Las Palmasturnyre pirmau
ja Sovietų Bronšteinas 4-1., o pus
taškiu mažiau turėjo danas Lar
sen, vengras Portisch ir mask
vietis Smyslov.

NAUJOS PLOKŠTELES
Lengvos muzikos ir šokių 

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

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1-.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

New Jersey — •'Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 val. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stot}. 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

. . . Orangutangai mėgsta dai
nuoti. Jų dainavimas primena 
garsus, kuriuos sukelia automo
bilio motoras, perjungiant grei
čius.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezya, TW 4-1288 
82-15 69tb PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. VIHInls, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHTI 
1430 kiL Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

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

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

Kreipkitės Į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

RIchmondHIII, N. Y. 11418
Tel. (212) 846-1650
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NEW YORKO LIETUVIŲ 
DĖMESYS KULTŪRAI
PAGERBTAS PROF. J. ŽI- 

LEVlClUS, APTARTA OPERA 
“JŪRATĖ IR KASTYTIS”.

Gražią gegužės 21 popietę į- 
vyko LB Queenso apylinkės me
tinis susirinkimas, į kurį atsilan
kė gana gražus būrys žmonių. 
Susirinkimas įvyko pirm. A. 
Ošlapo namuose, Cowles 
Queense.

Perrenkama valdyba
Susirinkimui vadovavo pirm. 

A. Ošlapas, sekretoriavo A. Mi
laševičius. Pradžioj buvo pa
gerbti šios apylinkės mirusieji 
praeitais metais.

Praeitų metų veiklą apžvelgė 
pirm. A. Ošlapas. Revizijos ko
misijos pranešimą perskaitė 
iždininkė E. Legeckienė. Toliau

buvo valdybos ir rev. komisijos 
rinkimai.

Pagal LB centro valdybos 
nurodymus dabar valdyba renka
ma dviem metam. Valdyba ir re
vizijos komisija, visų prašoma, 
sutiko pasilikti ir kitai kadenci-

Ct.
jai. Valdybą sudaro: E. Legec- 
kienė, R. Mainelytė, A. Milaše
vičius, A. OŠlapas, J. Zabelskis. 
Revizijos komisiją: V. Ceče- 
tienė, M. Jasėnienė, J. Šlepetys. 
Klausimų ar sumanymų nebuvo.

Toliau buvo kultūrinė dalis. 
Jau seniai buvo numatyta pa
gerbti prof. komp. Juozą Žilevi
čių jo 80 metų sukakties proga. 
Buvo laukta metinio susirinki
mo. Jo plačiai veiklai lituanis
tinės muzikos sritv nušviesti

buvo pakviestas muzikas Algir
das Kačanauskas.

Jis pilnai, įdomiai ir turinin
gai nušvietė prof. Žilevičiaus 
veiklą, pradedant jo įsteigtu lie
tuvių muzikologijos archyvu 
1920 metais Kaune, jo veikla A- 
merikoj. Buvo paliesta ir jo kū
ryba.

Visi susirinkusieji su dideliu 
dėmesiu klausėsi ir buvo dėkin
gi Alg. Kačanauskui.

Toliau šios apylinkės kultūros 
vadovė Rožė Mainelytė papasa
kojo, kaip buvo susisiekta su 
prof. J. Žilevičium. Apylinkės 
valdyba suorganizavo adresą, 
kurį meniškai apipavidalino 
architektas Jurgis Okunis. Ad
resą pasirašė valdyba. Vykda
ma į Jūratė ir Kastytis operą 
Chicagoj, R. Mainelytė adresą 
nuvežė ir įteikė prof. J. Žilevi
čiui.

ELIZABETH, N. J.

Brangiai dukrelei GRAŽINAI tragiškai mirus, 

dr. Henrikui Brazaičiui. 
poniai ir artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Ona KANAUKIENĖ

Mykolui Jakušovui
mirus, jo žmonai Emai Jakušovienei, dukrai Irenai ir Klemui 
Jurgėlams, sūnui Viliui ir Laimai Jakušovams reiškiame gilią 
užuojautą. ,

Kazys ADOMAVIČIUS
Algis GLODAS

Mykolui Jakušovui
mirus, jo žmonai Ema^ Jakušovienei, dukrai Irenai ir Klemui 
Jurgiams, sūnui Viliiri ir'Laimai Jakušovams reiškiame gilią 
užuojautą.

Irena ir Edmundas MARKEVIČIAI
Elena ir Alfonsas KAUŠEVIČIAI

Visi į Pranciškonų

LIETUVIŲ DIENĄ

Vienuolyno 
Sidabrinį Jubiliejų

Monica Alexandria Devanas

Baigė kolegiją
St. Elizabeth kolegijoj gegu

žės 24 buvo graduantų 70-tos 
metinės išleistuvės, kuriose da
lyvavo ir pats vyskupas Law
rence B. Casey.

Graduantų tarpe buvo ir Miss 
Monica Alexandria Devanas, iš 
55 Cherry Street, Elizabeth. 
Šeima priklauso Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijai Eliza- 
bethe>- Monika ~«u atžymėjimu 
gavo bakalauro laipsnį iš mokslų 
srities.

Jos tėvai ir senelė Monika Pa- 
valkienė gegužės 27 surengė 
priėmimą savo namuose. Svečių 
tarpe buvo kun. Petras Totorai
tis, kun. Juozas Barkus, OSB, 
kun. Juozas Pragulbickas ir šių 
eilučių autorius. Taip pat buvo 
susirinkę giminės ir draugai.'

Miss Devanas kitą semestrą 
vėl grįžta į St. Elizabeth kolegi
ją kaip mokytoja ir laboratorijos 
asistentė.

F.V.

J. Žilevičius dabar buvo at
sakęs padėkos laišku. Laiškas 
atėjo prieš pat susirinkimą. Jis 
ir buvo perskaitytas.

Apie Jūratę ir Kastytį
Rožė Mainelytė papasakojo 

savo įspūdžius apie Jūratę ir Kas
tytį operą. Opera buvo pradė
ta rašyti Lietuvoje 1932, o už
baigta Brooklyne. Toliau ji api
būdino visą pastatymą: A. Va- 
leškos dekoracijas bei kostiu
mų eskizus, M. Krip- 
kauskienės kostiumus, Zitos Vi- 
sockienės režisūrą, Aldonos 
Valeišaitės baletą ir — solistus. 
Ji labai apgailestavo, kad opera 
buvo sutrumpinta, belikę vos 90 
minučių, gi Banaičio parašyta 
opera yra 3 vai. 45 minutės. 
Pats kompozitorius dėl ligos ne
begalėjo orkestruoti, dabar or- 
kestravo amerikietis James T. 
Kilcran. Tą darbą jis atliko nuo
stabiai gerai.

Bendras operos įspūdis— ge
ras. R. Mainelytė siūlė operą 
atvežti ir į New Yorką ir į kitas 
vietas. Opera turi nedidelį krū
vį: keturi solistai, choras ir apie 
10 baleto šokėjų. Dekoracijos ne
komplikuotos. Vietoj orkestro 
užtektų dviejų pianinų ir var
gonų.

To darbo turėtų imtis Altą 
ir, pavyzdžiui, Vasario 16 proga 
pastatyti ją čia, galėtų atsikvies
ti ir LB apygarda. O jei jie ne
galėtų, tai ar to nepadarytų Ro
mas Kezys -ir jo Laisvės Žiburio 
radijas.

Susirinkusieji buvo labai dė
kingi Rožei Mainelytei už gražų 
ir vispusišką operos aptarimą.

Po kultūrinės valandėlės to
liau buvo kavutė. Buvo gražiai 
papuoštas stalas šeimininkių: E. 
Legeckienės, G. Ranitienės ir V. 
Sutkienės. Valdyba jom nuošir
džiai dėkoja.

Visi dar ilgai kalbėjosi apie šio 
susirinkimo kultūringą ir įdomią 

, programą.
Dalyvis

šv. Petro lietuvių parapijos 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas įvyko birželio 10 d. Mišias 
aukojo kleb. kun. A. Baltrušū- 
nas. Jis ir įteikė diplomus ir pa
žymėjimus. Juozo Casper de
šimtmečio stipendija įteikta 
Catherine Hurley. Dariaus posto 
medaliai įteikti Raymond Venc
kui ir Hillary Heath. Nan Bala- 
conis ir Christine Hurley buvo 
apdovanoti P.T.A. stipendijo
mis. Matematikoj geriausiai pa
sižymėjo Nan Balaconis. Gra- 
duantam linkime sėkmingai to
liau mokytis.

Lituanistinę mokyklą šiemet 
baigė: Jorūnė Gimiutė, Leonas 
Navickas, Nijolė Ivaškaitė, Dai
va Kleinaitė ir Algis Durickas. 
Mokyklos užbaigtuvės buvo bir
želio 3 Liet. Piliečių draugijos 
salėj. Baigusieji mokyklą moki
niai buvo apdovanoti knygomis, 
kurias parūpino Lietuvių 

. Bendruomenės Bostono apylin
kės valdyba. Ta knyga buvo nau
joji poezijos antologija.

Vincą Kazakaitį, Liet. Piliečių 
klubo reikalų vedėją, į klubą 
įsiveržę chuliganai primušė ir 
sužeidė.

Petras ir Ada Ausiejai likvi
davo savo maisto produktų krau
tuvę. So. Bostone, City Point. 
Jie gyveno Avon šalia Brocktono. 
Dabar rengiasi padaryti didesnę 
kelionę po Ameriką.

Mišių patarnautojų išvažia
vimas į N an taške t pamarius bus 
birželio 23. Autobusas išvyksta 
10:30 v. iš ryto. Sykiu su vai
kais važiuoja jų dvasios vadas 
kun. Albinas Janiūnas.

A. a. kun. F. Norbuto laido
tuvės buvo gegužės 31. Mišias 
drauge su vysk. Lawrence Ri
ley koncelebravo: kun. Antanas 
Baltrushunas, kun. Petras 
šakalys, kun. Albinas Janiūnas ir 
kun. Juozas Svirskas. Pamokslą 
pasakė kun. J. Svirskas. Kun. 
Francis Strahan giedojo solo “Tu 
es sacerdos” ir vadovavo giedo
jimui mišių metu. Giedojime da
lyvavo svečiai kunigai, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselės, pa
rapijos mokvklos vaikai ir visa 
bažnyčia.

Bibliotekininkų suvažiavimas 
Bostone vyko birželio 3-9 Stat- 
lerio viešbuty. Dalyvavo 3,000 
bibliotekininkų. Ten buvo ir 
knygų paroda. Nuvo išstatyta ir 
Encyclopedia Lituanica, kurią 
leidžia Juozas Kapočius. Pri
mename, kad enciklopediją ga
lima užprenumeruoti. Ji ypač 
reikalinga jaunimui.

Jaunimo kongreso finansų 
komitetas savo darbą baigė. Jis 
surinko Bostonui nustatytą kvotą 
ir centrui nusiuntė per 2,500 
dol. Komitetas taip pat apmoka 
keliones Bostono atstovam, 
vykstantiem į kongresą. Birželio 
2 Tautinės Sąjungos namuose 
finansų komitetas surengė baig
tuves. Buvo pasidžiaugta darbu 
ir gražiais rezultatais. Buvo pa
daryti įvairūs pranešimai. Kal
bėjo komiteto vicepirmininkas 
Stasys Lūšys apie talkos pras
mę.

Silvija Marūnienė

Bostono dramos Sambūris Žvaigždikis, kuris statys J. 
Grušo “Barborą Radvilaitę” jaunimo kongrese Chicagoj. 
Šio veikalo generalinė repeticija Bostone bus birželio 
28 d., 8 v.v. Liet. Piliečių draugijos trečio aukšto salėj. 
Tai bus vienintėlis pasirodymas Bostone. Visi kviečiami 
atsilankyti. Nuotraukoj: iš k. L. Antanavičiūtė, A. Lap- 
šys, B. Vaičjurgytė, N. Lingertaitis, A. Antanavičius, 
P. Manomaitis. Trūksta A. Makaičio. Nuotr. a. Dabrilaitės

Kennebunkport, Maine 
liepos 2 dieną, 1972

11:00 — Iškilmingos Šv. Mišios ir pamokslas 
Liurdo grotoje: T. Jurgis Gaili u ši s, 
O.F.M., provincijolas

12:00 — Pietūs
4:15 — Meninė programa išpildo vietinis

(Painchaud's Biddeford) orkestras

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

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.

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 Brook
lyn© ar Queens rajonuose. Skam
binti: Mrs. J. Bilenas, Telefo
nas 212 277-3449.

Silvijai Lenktaitytei-Marū- 
nienei, pernai ištekėjusiai už Vy
tauto J. Marūno iš Waterbury, 
Conn., gegužės 27 Southern 
Connecticut State Col
lege suteikė magistro laipsnį iš 
pedagogikos mokslų.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Domas Valenti gavo subdiako- 
no šventimus, kuriuos suteikė 
vysk. A. Deksnys Romoj. Apie 
Kalėdas bus įšventintas į kuni
gus. Jis yra prisirašęs prie 
Kauno arkivyskupijos. Baigęs 
Apreiškimo mokyklą, gerai išmo
ko. lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Gyvena Šv. Kazimiero kolegijo
je, kur net lietuviam klieri
kam paaiškina lietuvių kalbos 
rašybą. Taip jis pasidarė italų 
kilmės lietuviu, pasiryžęs Lie
tuvai dirbti visą savo gyvenimą.

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Kaina nuo $619.00

Išvyksta iš Bostono/New Yorko 
RUGSĖJO 14 d.

GRUODŽIO 21 d. 1972

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėlinkite!

Smulkesnių žinių ir 
registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway

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

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

ir rugpjūčio mėn.

Savininkė — Aldona Adomonienė

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

)
Franciscan Monastery 

Kennebunkport, Maine 04046 
Tel.: (207) 967-2011

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED • W. ARCHIBALD, Frtsfdent

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. GrfgaJtts. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti *r lietuviškai b Turtas—Assets 
virt >213,000,000.

CURRENT DTVTbfcND TtA'TES

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

---------  AU Accaurfts Compounded Daily---------
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Su Lietuvos vyčių ekskursija 
daugiau kaip 50 asmenų vyksta 
į 5 Pietų Amerikos kraštus: Ko
lumbiją, Argentiną, Urugvajų, 
Braziliją ir Venecuelą. Išvyksta
ma birželio 22 ir grįžtama į 
New Yorką liepos 7. Kiekvie
noj lietuvių kolonijoj ruošiamas 
susipažinimo vakaras. Iš vyčių 
pusės meninę programą atliks 
solistė Prudencija Bičkienė iš 
Chicagos, solistas Liudas Stu- 
kas iš New Jersey, aktorius Vi
talis Žukauskas iš New Yorko ir 
pianistas Vytautas Puškorius 
iš Cleveland©. Ekskursijai vado
vauja vyčių centro valdybos 
pirm. dr. Jokūbas Stukas. Dr. 
Stukas šiomis dienomis įtrauk
tas į leidinį, “Community Lea
ders of America.’1 Jo biografiniai 
aprašymai taip pat telpa: “Who’s 
Who In The East,” “Dictionary 
of International Biography — 
London,” “Who’s Who in Con
sulting,”, “American Men of 
Science,” ir “Who’s Who in 
Marketing”. Jis prieš dvejus me
tus rūpinosi ir Lietuvos vyčių 
ekskursija į Lietuvių koplyčios 
šventinimo iškilmes Romoj. 
Dalyvavo virš 70 ekskursantų. 
Kitais metais planuojama išvyka 
į įvairias šventoves Europoj.

Kun. Pranas Raugalas, Apreiš
kimo parapijos klebonas, antrąjį 
jaunimo kongresą parėmė 100 
dol. auka.

New Yorko ateitininkai ruošia 
iškylą į Mohensic State Parką. Iš
kyla bus birželio 25. Visi, kas 
turi mašinoje vietos ir kurie 
neturi kuo važiuoti, prašomi 
skambinti K. Vainiui, tel. 894- 
6091. Visi New Yorko lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Šatrijos, N. Y. Liet, bend
ruomenės tautinių šokių grupės, 
pasirodymas bus šį šeštadienį, 
birželio 24, Apreiškimo parapi
jos salėj. Grupė vyksta į tauti
nių šokių šventę ir šiame pasi
rodyme atliks dalį šventės prog
ramos. Be to, Audronė Bružaitė 
pašoks solo, Rūta Oniūnaitė su 
savo grupe padainuos. Pradžia 

6 v.v.
Drąsutis ir Liuda Gudeliai iš 

Connecticut, pagerbdami du 
Lietuvoj susideginusius dėl lais
vės, Balfui paaukojo 20 dol.

Moterų Vienybės išvyka — 
piknikas bus birželio 25, sek
madienį, Lukų rezidencijoj, 
155-67 99 St. Howard Beach, 
N. Y. Norintieji dalyvauti, pra
šom skambinti telefonu VI 
7-4477.

Prano Naujokaičio romanas 
“Pasisėjau žalią rūtą”, pereitais 
metais dalinai spausdintas Dar
bininko atkarpoj, jau atspaus
dintas atskira knyg a.Kaina 4 dol. 
Kreiptis į Darbininko administ
raciją, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221. ‘

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 Stl,

Bilietų kainos 5, 4, ir 3 dol.

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

Elvyra Ošlapienė, Maironio li
tuanistinės mokyklos vedėja, tai 
mokyklai vadovavusi dvejus me
tus, pasitraukė iš savo pareigų. 
Apie tai buvo pranešta Maironio 
mokyklos baigimo iškilmėse. 
Vedėja buvo apdovanota gėlė
mis ir Mindaugo Jankausko dro
žiniu — medžio skulptūra.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas birželio 7 išrinko naują 
valdybą, kuri pareigom pasi
skirstė taip: dr. Marija Žukaus
kienė — pirmininkė, Jane Gerd- 
vilienė — vicepirmininkė, Sofija 
Kačinskienė — sekretorė, Sofija 
Skobeikienė — iždininkė, 
Magdalena Ulėnienė — narė. 
Kandidatė — E. Žukie- 
nė, Revizijos komisija — 
Elena Legeckienė, Malvina Kli- 
večkienė.

Dail. Broniaus Murino parodą 
LMKF New Yorko klubas rengia 
rugsėjo 23-’24 Kultūros Židinyje.

Manyland Book leidyklos 
knygas: Vaižganto Sin at Easter 
ir Jurgio Gliaudos Simas pami
nėjo Londone leidžiamas žurna
las The Book Exchange. Plačiau 
paminėtas Simas, nupasakojant 
knygos turinį. Prie Vaižganto 
knygos plačiau aprašomas pats 
autorius. Manyland Books lei
dyklai vadovauja Stepas Zobars- 
kas.

Vytautas Koncė Fordhamo 
universitete baigė studijas baka
lauro laipsniu. Studijavo rusų 
kalbą ir istoriją. Prieš tai jis buvo 
studijavęs Columbijos universi
tete.

Amerikos Lietuvių Vargoni
ninkų ir Muzikų Sąjungos 50- 
tasis jubiliejinis seimas bus rug
sėjo 4, Darbo dienos savaitgalį, 
Brooklyne, Angelų Karalienės 
parapijos salėj. Seimą globoja 
Sąjungos dvasios vadas klebonas 
kun. A. Petrauskas. Seimo proga 
bus mišios, bendras iškilmingas 
posėdis, darbo posėdis. Sukak
ties proga kiek vėliau numato
mas ir didelis koncertas.

Dr. Vacys ir Emilija Čekai 
dviem savaitėm išskrido į Los 
Angeles, Calif., kur gyvena 
ištekėjusi jų dukra p. Ratkelie- 

nė.

L.V.S. Ramovės New Yorko 
skyriaus narių susirinkimas į- 
vyks birželio 23, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje. Nau
joji skyriaus valdyba pateiks 
1972 metų veiklos programą. 
Bus rodomos skaidrės iš Vietna
mo karo frontų, bus ir praneši- 

*mas apie vykstančias kovas. Su
sirinkime dalyvauja ir giminingi! 
organizacijų nariai.

Alto posėdis bus birželio 23, 
penktadienį, 7:30 v.v. Čekavi- 
čiaus restorane Woodhavene. Vi
si Alto nariai kviečiami dalyvau
ti.

B. Šlepetytė-Venskuvienė, Lie
tuvių Katalikių Moterų Or-jų 
Sąjungos (LKMOPS) įgaliotinė 

tarptautiniam ryšiam, šiuo metu 
yra atvykusi iš Paryžiaus į New 
Yorką. Jos atvykimo proga bir
želio 3 buvo sušauktas specialus 
Lietuvių Katalikių Moterų Or- 
jų Pasaulinės Sąjungos centro 
valdybos posėdis. Jo metu B. 
Venskuvienė pranešė apie LK
MOPS atstovavimą tarptautinėj 
plotmėj, ypač apibūdindama 
veiklą Pasaulio Katalikių Mo
terų Or-jų Unijoje (UMOFC), 
kurioj ji LKMOPS atstovauja jau 
ilgus metus bei palaiko nuolati
nius ryšius su 65-kių pasaulio 
kraštų katalikių or-jų atstovėmis. 
Posėdyje buvo nutarta išsiunti
nėti aplinkraštį visų kontinen
tų katalikių or-jų vadovybėm, ry- 
žium su padidėjusiu religiniu 
persekiojimu ir paskutiniais į- 
vykiais pavergtoj Lietuvoj. Po 
pirmininkės, vicepirmininkės 
ir iždininkės pranešimų buvo ap
tarti biuletenio, kito tarybos su
važiavimo, LKMOPS veiklos 
istorijos tremtyje leidinio, lėšų 
telkimo veiklai ir kt. klausimai. 
Posėdyje dalyvavo: dvasios 
vadas prel. J. Balkonas, garbės 
pirmininkė M. Galdikienė, M. 
Lušienė, dr. A. Radzivanienė, 
B. Reventienė, naujos c. valdy
bos narės — P. Ąžuolienė ir
M. Gailiušytė -Vasiliauskienė. 
Posėdis įvyko LKMOPS centro 
valdybos pirmininkės prof. dr. 
A. Janačienės namuose New 
Yorke.

“PERKŪNO” CHORO 
ŠVENTĖ

New Yorko lietuvių vyrų cho
ras Perkūnas birželio 17 turėjo 
savo šventę — sezono pabaigtu
ves. Tą dieną choras O. D.O. 
rekordavimo studijoj New Yorke 
atliko įdainavimą naujai plokš
telei išleisti. Choras įdainavo: J. 
Gaidelio—Daina, daina, J. Šve
do — Balnok, tėveli, Baltos gė
lės (solo Vyt. Alksninis), K. 
Griauzdės—Alutis, A. Jasenaus- 
ko — Naktis graži, St. Grauži
nio — Jau pravertos dvaro Sto
mos, A. Gečo — Pražydo jazmi
nai, E. Gailevičiaus — Ramovė- 
nų maršas, J. Strolios — Karo žy
gio daina, Brahmso — Valsas, 
Breuerio—Labą rytą, A. Dvorža- 
ko — Žvirblis. Akomponavo 
Albinas Prižgintas.

Ta proga Kultūros Židinyje 
buvo gražios ir nuotaikingos vai
šės, kuriose dalyvavo choro na
riai su šeimomis ir jų bičiuliai. 
Kartu tai buvo ir Perkūno gra
žaus įrengto kambario pristaty
mas. Pasakyta sveikinimo kalbų.

Choro vadovybę sudaro: pirm. 
Vytautas Alksninis, vicepirmi
ninkai: Zenonas Jūrys, Gedi
minas Rajeckas, Vytautas Dau
girdas, sekretorius Stasys Vaš- 
kys, iždininkas Jonas Jankus.

ATIDARYTA
ONOS D. GALERIJA
Gegužės 27 Southampton 

buvo atidaryta “Ona D. 
Gallery”. Jauna ir graži galeri
jos direktorė Alija Paškevičiūtė 
su visu jaunatvišku užsidegimu 
priiminėjo į- galeriją atsilankan
čius svečius ir su visu jai pritin
kančiu mandagumu aiškino, at
sakinėjo į visus svečių paklausi
mus. z

“Ona D. Gallery” ką tik naujai 
įrengta, šalia kino teatro, 
pagrindinėj Southampton gat
vėj, priešais didžiąsias automo
bilių parduotuves. Kadangi čia 
pat, eidamas žemyn, randi vi
sokiausių krautuvių ir užkandi
nių, tai tuojau pat, visą vaizdą 
akimis apėmęs, savo širdyje ir 
sutinki, kad čia dėl to bendro 
vaizdo buvo reikalinga ir galeri
ja. Ji labai sutampa su ten esa
ma aplinka: gatvė švari, krautu
vėlės švarios ir galerija švari, 
prikabinta pačių geriausių Onos 
Dakolskytės-Paškevičienės alie
jinės tapybos darbų.

Galerijos adresas: 43 Hill 
Street, Southampton, L.I., N.Y. 
Tel. (516) 283-4081.

Atidarymo dieną galeriją ap
lankė per šimtą prašaliečių ir 
svečių. Svečiai vakare sugūžė
jo į Paškevičių gražią rezidenci- 
ciją atsigaivinti užkandžiais ir iš
gėrimais. Taip malonių šeimi
ninkų globoje svečiai pabendra
vo ir pasišnekėjo iki vėlyvos nak
ties.

New Yorko valstijos senatorius Martin J. Knorr birželio 18 
kalba New Yorke prie lietuviško kryžiaus minint baltiečių 
išvežimą. Nuotr. P. ąžuolo

IŠKILMINGAS SKAUTŲ 
SEKMADIENIS

Birželio 11 Kultūros Židinio 
sodely Tauro ir Neringos tun
tai veiklos metų pabaigą atžy
mėjo bendra iškilminga sueiga. 
Ji buvo pradėta mišiomis, kurias 
aukojo Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM. Sueigoj dalyvavo skaučių 
seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. Lilė Milukienė, Atlanto raj. 
seserijos Vadeivė s. Danutė Sie- 
maškienė, visa eilė uniformuotų
N. Y. skautininkų,-ių ir kaip Ne
ringos t-o svečias^ pirmą kartą 
uniformuotai pasirodęs vyr. 
skaučių židinys “Vilija”.

Vyr. Sktn. v.s. L. Milukienė, 
pasidžiaugdama seserijos 
spaudos fondo pasisekimu (jau 
1000 dol. surinkta), ypatingą pa
dėką išreiškė Atlanto raj. sesėm, 
daugiausia šiame vajuje prisi- 
dėju.,1. . ' 10 ) to atžymėjo ir apdo
vanojo šias vadoves: ps. Aldoną 
Katinienę ir si. Gražiną Šimu- 
konienę — Tėvynės Dukros žy
miniais, p. Danutę Šilbajorienę 
— Ordinu už Nuopelnus su rė
mėjo kaspinu ir psl. Danutę Bi- 
rutienę — Vėliavos žymi
niu.

Abiejų tuntininkų ypatinga 
padėka buvo išreikšta Skautam

NAUJAS BALFO VAJAUS 
KOMITETAS

Kultūros Židinio patalpose į- 
vyko Balfo vajaus New Yorke 
darbuotojų pasitarimas, į kurį 
Balfo New Yorko skyriaus valdy
ba pakvietė visų New Yorke 
esančių moterų organizacijų 
atstoves. Buvo sudarytas Balfo 
vajaus 1972 metų komitetas. Į šį 
komitetą, be skyriaus valdybos 
narių, įeina dar šios motėm or
ganizacijų atstovės: E. Vaišno
raitė, Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopos pirmininkė, E. Muske, 
Kat. Mot. S-gos 30 kp. pirm., 
Ona Kubilienė, Kat. Mot. S-gos 
29 kp. pirm., A. Radzivanienė, 

. Liet. Kat. Moterų Kultūros Drau
gijos pirm., dr. M. Kregždienė, 
SLA 99 kuopos pirm., M. Kli- 
večkienė, L.D.K. Birutės Dr-jos 
New Yorko skyriaus pirm., P. 
Ivašauskienė, L.M. Klubų Fede
racijos New Yorko klubo pirm., 
Gr. Šimukonienė, vyr. skaučių 
židinio Vilijos pirm., ir Aldona 
Marijošienė, New Yorko skau
čių tunto Neringos tuntininkė.

Vajaus komiteto pirminin
kas dr. E. Noakas susirinkusius 
painformavo apie praėjusių 
metų vajų. Buvo surinkta virš 
4000 dolerių, kurie buvo per
duoti Balfo centro valdybai. 
Praėjusiais metais Balfo vajaus 
komitetas dėl techniškų kliūčių 
negalėjo suruošti savo tradicinio 
vajaus vakaro.

Naujas Balfo vajaus komitetas 
nutarė šiais metais suruošti to
kį tradicinį vakarą spalio 21. 
šeštadienį, atremontuoj Mas- 
petho Atsimainymo parapijos sa
lėj.

Visų organizacijų atstovės 
mielai sutiko rinkti savo narių 
tarpe dovanas, kurios bus lei
džiamos loterijon būsimame 
vajaus parengime. Tokiu būdu 
Balfo vajaus parengimas šiais 
metais atžymės vajaus pradžią.

Visos New Yorko organizaci
jos prašomos tą dieną, spalio 
21, nedaryti jokių parengimų ir 
raginti visus gausiai dalyvauti 
Balfo vajaus vakare.

Atsisveikindami visi linkėjo
me “Ona D. Gallery” gero pasi
sekimo.

K-AS

Remti Komitete dirbusiem na
riam.

Pabaigoje skautininkų-ių 
rate naujai pakeltoji paskauti- 
ninkė Rima Gudaitienė davė 
skautininkės įžodį, kurį pravedė 
pati Vyriausia Skautininke v.s. 
Lilė Milukienė.

Pažymėtina, jog Tauro 
tuntas, persitvarkydamas toli
mesnei veiklai, Geležinio Vilko 
draugovę išformavo ir skautus 
suvedė į vieną Šarūno draugovę, 
vadovaujamą s.v.v.si. Ričardo 
Kruliko.

Smulkiau apie kitus per
sitvarkymus, įžodžius bei pakėli
mus bus aprašyta Skautų Pasto
gės skyriuje, (g)

PADĖKA
Mirus mūsų mylimam broliui 

ir sūnui Andriui Gasiūnui, nuo
širdžiai dėkojam už užuojautas, 
išreikštas skausmo valandoj. 
Taip pat dėkojam visiem, kurie 
velionio vardu paaukojo mal
das ir skyrė jam gėlių vainikus 
bei mus pačius paguodė.

Visiem širdinga padėka.
Tėvas, motina ir brolis su šeima

“Aš pasirinksiu iš visų šalių 
ir grąžinsiu į amžiną buveinę”— 
pagal šį Viešpaties žodį gegužės 
14 ankstų rytą buvo ten pa
šauktas mano vyras a.a. Vaido
tas Jakas.

Reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką klebonui kun. A. Pet
rauskui, Tėv. B. Ramanauskui, 
kun. J. Čekavičiui už koncele- 
bruotas mišias gegužės 17 už a.a. 
Vaidoto vėlę.

Nuoširdi mūsų padėka kun. 
Vytautui Piktumai už tokį jaut
rų ir giliai prasmingą žodį ir su
kalbėtą rožančių laidojimo ko
plyčioje.

Širdingiausia padėka visiem, 
užprašiusiem mišias už velionio 
sielą, už atsiųstas gėles,kurios 
taip gražiai puošė karstą, mūsų 
liūdesyje pareikštas užuojau
tas asmeniškai, laiškais, spau
doj ir vietoj gėlių aukojusiem 
Kultūros Židinio statybai ir Balfo 
vajui. Visiem nuoširdus ačiū ve
lionį lankiusiem ligoninėj.

Maloni padėka John Kroff už 
tartą žodį visos Charles Cohn 
and Sons Co. vardu.ir už jų visų 
tikrai didelį nuoširdumą mūsų 
sunkiose valandose.

Dėkojame muzikui A. Prižgin- 
tui, giedojusiam bažnyčioje, so
lo V. Alksniniu! ir visiem daly- 
vavusiem mišiose bei palydėju- 
siem velionį į amžino poilsio vie
tą-

Taipgi dėkojame laidotuvių 
direktorei M. Šalinskienei už rū
pestingą patarnavimą.

Žmona Danutė su vaikais, 
motina Patamsienė, brolis 

Rimas ir sesuo Rūta

Richmond Hill rajone išnuo
mojo 2 kambarius už labai mažą 
nuomą lietuviui, kuris gali 
naudotis virtuve ir kitais pato
gumais, tačiau turi būti pajėgus 
dalinai prižiūrėti dviejų šeimų 
namą savininkam nebūnant 
namuose. Skambinti 441-9212.

Ridgewopde, prie senyvo 
amžiaus lietuvės moters ieško
ma moteris^ kuri galėtų dieną 
arba naktį prižiūrėti. Gali ateiti 
iš namų arba pernakvoti vietoje. 
Už pagalbą bus gerai apmokė
ta. Skambinti po 6 vai. vaka
rais tel. EV 6-5768.

DEMONSTRACIJOS 
PRIE ŠV. PATRIKO

Kai New Yorko laikraščiai pa
skelbė apie antrąjį susideginimą 
Lietuvoj, čia buvo surengtos 
spontaniškos demonstracijos. 
Rengė jaunimo kongreso ko
mitetas.

Demonstracijos vyko birželio 
15, ketvirtadienį, nuo 6 v. vaka
ro iki 12 vai. nakties. Jos drauge 
buvo ir religinio pobūdžio, kad 
tuo būtų pagerbti kenčią ir žu
vę dėl tikėjimo persekiojimo 
Lietuvoj. Buvo pasirinkta vieta 
prie Šv. Patriko katedros, bet ka
tedros administracija neleido de
monstruoti prie pačios katedros. 
Teko pereiti į kitą gatvės pusę.

Demonstracijų metu kalbėjo 
kun. V. Piktumą, Tėv. P. Balta
kis, O.F.M., Jaunimas skaitė 
maldas. Buvo nešamas karstas. 
Apie šimtas jaunimo vaikščiojo 
su žvakutėmis:

Demonstracijos susilaukė 
daug dėmesio ir praėjo įspūdin
gai.

BUDĖJIMO NAKTIS 
MASPETHE

Penktadienis, birželio 16, 
Maspethe buvo paskirtas prisi
minti ištremtuosius į Sibirą, pri
siminti kovojančius dėl tikėjimo 
ir tautos laisvės.

Čia programa buvo trijų dalių. 
Pirma dalis — tai žvakučių pro
cesija Maspetho gatvėmis prie 
bažnyčios. Prasidėjo 9 v.v. Pro
cesijos metu buvo kalbamas ro
žančius. Dalyvavo apie šimtas 
žmonių. Antroji dalis — dai Švč. 
Sakramento adoracija, kurią pra
vedė kun. J. Pakalniškis. Jis 
kalbėjo pritaikytas maldas, prisi
minė ištremtuosius, religijos 
persekiojimą. Protarpiais buvo 
giesmės.

Trečioji dalis — prieš vi
durnaktį buvo mišios, kurias 
koncelebravo prel. J. Balkonas, 
kun. P. Bulovas, kun. J. Pakal
niškis. Mišios buvo lietuviškos ir 
skirtos ta pačia intencija. Per ko
muniją solo giedojo M. Razgaitis. 
Žmonių buvo kiek mažokai.

JLŠKILMĖS PRIE 
LIETUVIŠKO 

KRYŽIAUS
Birželio išvežimai New Yorke, 

Flushing Meadow -Corona par
ke minėti ir birželio 18 prie lietu
viško kryžiaus. Čia iniciatyvos 
ėmėsi kryžiaus globos komitetas, 
kurio pirmininku yra Petras C. 
Wytenus. Diena buvo ap
siniaukus ir lietinga, o paties 
minėjimo metu smarkokai lijo. 
Tad ir dalyvių susirinko vos per 
100 asmenų. Iškėlus JAV ir 3 
Baltijos kraštų vėliavas, padėtas 
vainikas. Po atidarymo žodžio ir 
prel. J. Balkūno invokacijos, kal
bėjo New Yorko valstijos senato
rius Martin J. Knorr, Ne\v Yorko 
assemblymanas John T. Flack, 
New Yorko valstijos katalikų ve
teranų komendantas Goff, Mas
petho burmistras Peter Cahales, 
latvių ir estų organizacijų at
stovai, LB apygardos pirm. A. 
Vakselis. New Yorko gubernato
rius buvo išleidęs tai dienai spe
cialią proklamaciją. Gauti raš
tiški pareiškimai iš eilės senato
rių, kongresmanų ir kitokių po
litikų. P. Bivainis minėjimą fil
mavo ir užrašė į garsinę juostą.

NAUJAS “MUZIKOS 
ŽINIŲ” NUMERIS

Šią savaitę siuntinėjamas 
skaitytojam naujas Muzikos Ži
nių numeris — kovo-birželio 
mėn. (Nr. 1-2).

Numeryje rašo kun. Ladas Bu- 
dreckas — Trys lietuviški chora
lai, Juozas Stankūnas tęsia 
straipsnį apie vargonus. Surinkta 
plati muzikinio gyvenimo kroni
ka, pagerbiamas kompozitorius 
Jonas Cižauskas, prisimenamas 
velionis kompozitorius Jonas 
Švedas, miręs Lietuvoje. Du 
puslapiai skirti ir žiniom anglų 
kalba. Numeris turi 16 puslapių, 
s p a u s d i n t a s pranciškonų 
spaustuvėj. Viršelyje įdėta 
Vincės Jonuškaitės nuotrauka 
— Carmen vaidmenyje.

Žur.ialą leidžia Lietuvių Var- 
gonininkų-Muzikų Sąjunga. Re
daguoja ir administruoja sąjun
gos pirmininkas V. Mamaitis. Iš
eina 4 kartus per metus. Meti
nė prenumerata — 5 dol. Muzi
kos Žinių adresas: 209 Clark Pla
ce, Elizabeth, N. J., 07206.




