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TARPININKAI HANOJUJ NEPRIIMTINI 
KISSINGERIS MANO KARĄ BAIGTI 
AMERIKOS —HANOJAUS DERYBOMIS

Jau grįžo iš Pekino prez. Ni.xo- 
no patarėjas dr. Kissingeris su 
žinia, kad labai plačiai su Kini
jos vadais buvo aptartas Vietna
mo klausimas, bet nerasta būdo 
iš tuo klausimu dabar atsiradu
sio diplomatinio akligatvio išeiti. 
Žaidžiama viltimi, . kad prez. 
Nixono gegužės 8 d. pareiškimas 
dėl JAV pasitraukimo iš Vietna
mo sąlygų ir Hanojaus apsimąs- 
tymas dėl nepajėgumo užimti P. 
Vietnamo dabartinės ofenzyvos 
metu paskatins Hanojaus vado
vybę atnaujinti rimtas derybas. 
Tai pradės ryškėti tik tada, ka
da Hanojaus vadovybė baigs da
bar vykstančias politines-Jca- 
rines “rekolekcijas”. Ir svarbu 
bus ne tai, kad priešas nori dery
bų, bet tai, ką jis nori pasaky
ti.

Iš Maskvoje paskelbto komu
nikato apie Podgorno pasitari
mus Hanojuje irgi aišku, kad jis 
nieko ten nelaimėjo minėta 
kryptimi — Hanojus nesutiko 
dabar viešai pasakyti, kad sutin
ka daryti taiką paliekant kaip bu
vus du Vietnamus. Todėl Mask
va turėjo viešai pasakyti, kad 
“tarybinė liaudis ir ateity teiks 
reikiamą pagalbą ir paramą”. Nė 
žodžiu komunikate neužsimin
ta, kad buvo kalbėta apie Viet
namo karo likvidavimą, nors 
Indijoje atsiradęs Podgomas 

Didina Soc.
Security pensijas

Social Security įstatymo nau
jais taisymais jau senokai yra pra
ėjęs per atstovų rūmus, bet 
senatas, daugiau kaip metus po 
to tylėjęs, tik dabar jį pradėjo 
stumti per savo finansų komisi
ją, atsiminęs rinkimus.

Šį kartą įstatymas yra sudary
tas iš dviejų dalių — prie so
cial security senatvės pensijų da
bar yra pridėtas didelis gabalas 
welfare klijentų, kuriems aprū
pinti numatyta kita tvarka.

Atstovų rūmai jau yra pabal- *
savę senatvės pensijas pakelti 
5 ”>roc., senato finansų komisija 
dabar pasisakė už 10 proc. pakė
limą, bet yra prasidėjęs sąjūdis 
social security įstatymu tvarko
mas senatvės pensijas dabar 
pakelti 20 proc. Šitas Klausimas 
nebus taip greit išspręstas, nes 
dar daug ginčų tebėra ne tik dėl 
pensijų pakėlimo procento, bet 
ir nustatymo naujos bazės, nuo 
kurios renkami dirbančiųjų mo
kesčiai social security programai 
finansuoti. Bet tikimasi dar šįmet 
įstatymą priimti ir įteisinti.

Rusam pataria valgyti 4 kartus
Maskva. — Nuo pat bolševi

kų revoliucijos laikų Rusijos gy
ventojų didžiausias rūpestis 
buvo sotesnis maistas. Duonos ir 
bulvių trūkumas miestuose ilgai 
išsilaikė, mėsos ir pieno pro
duktų trūkumas dar ir šiandien 
Rusijoje nepašalintas. Tokiose 
sąlygose nebuvo kada galvoti 
apie skanėstus, vitaminus ir mai
tinimosi ritmą — svajonė buvo 
nors vieną kartą per dieną mais- 
tingiau pavalgyti.

Šiandien, be abejo, maisto 
padėtis yra geresnė, nes pagerė
jo transportas, paskirstymas. To
dėl nebereikia stebėtis, kad 
Maskvos Medicinos Institute 
veikia mitybos skyrius, kurio di
rektorius dr. Petrovsky prašneko 
perspaudą apie ikšiolinių maiti
nimosi įpročių reformą. Patari
mai, žinoma, taikomi tik miestų 
gyventojams, kurių didžiausią 
dalį sudaro pramonės darbinin
kai. Pagrindinis patarimas — da
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kaip tik apie tai ir tekalbėjo.
Dr. Kissingeris vykdamas 

Kinijon tikėjosi rasti kinus apsi
sprendusius aktyviai dalyvauti

Trumpai 
pasaulyje

— Ceilonas nutraukė ryšius 
su D. Britanijos karūna ir pasi
skelbė socialistine respublika. 
Su ta karūna susirišęs jis gyveno 
157 metus. Priimta nauja konsti
tucija, valstybė dabar va
dinsis Šri Lanka, sinegalų kal
bai atiduota pirmenybė prieš ta
rmių kalbą, budizmui prieš in
duizmą. Užsienio politikoj laiky
sis neutralumo._________ _____

Tito Maskvoje
Neabejotina, kad Tito vardu 

tebėra komunistas, bet joki pa
žadai jo nebegali sugrąžinti į 
Maskvos orbitą. Tai labai aiš
kiai buvo Tito pasakyta dabar 
Maskvoje, kur jis buvo atvykęs 
Brežnevo įprašytas su oficialiu 
vizitu. Kai banketo kalboje Brež
nevas pabrėžė didelį reikalą so
cialistiniams kraštams turėti 
vieną užsienio politiką, Tito ap
simetė nieko nesupratęs ir 
kalbėjo apie vaidmenį tų valsty
bių, kurios nepriklauso jokiems 
blokams. Izvestijose paskelbtam 
komentare pasakyta, kad Tito 
socializmas daug kuo skiriasi 
nuo sovietiškojo. Tai buvo pripa
žinimas, kad jis nesutiko su
grįžti į Maskvos diriguojamą 
bloką. Ir tai ženklas, kad Čeko
slovakijos okupacijos žaizda te- 
bekraujuoja. Jugoslavų šaltiniai 
painformavo draugus, kad Tito 
buvo Maskvoje ne dėl tokio ar 
kitokio socializmo ginčytis, bet 
plėsti Jugoslavijos prekybos 
ryšius, nes prekyba Europoje 
pasunkės tiem, kurie po atei
nančių Naujųjų Metų pasiliks 
už Europos Rinkos ribų.

Giria Nixoną ir savo kozyrius
Maskva. — Sovietų spaudoje 

pradėjo rodytis komentarai apie 
su prez. Nixonu pasirašytus susi
tarimus. Pirmasis prakalbo Ame
rikos Instituto direktorius Arba
tovas, politbiuro patarėjas Ame
riką liečiančiais klausimais.

Jo nuomone, raketų apriboji
mo sutarties norėjęs prez. Nixo- 
nas todėl, kad dabar prezidento 
rinkiminiai metai, kad Amerika 
pasukusi savo užsienio politiką 
nauja kryptimi — vietoje anti
komunistinės taktikos pasirink
tas švelnesnis . santy kiavimo

bartinę trijų kartų per dieną val
gymo sistemą pakeisti į keturių 
kartų sistemą. Stipriausiai siūlo
ma pavalgyti iš ryto (su mėsa 
ar žuvim), prieš miegą, atsisakyti 
kavos ir arbatos, vietoj to vartoti 
jugurtą, vaisių sultis, bet geriau
siai suvalgyti apelsiną. Čia jau 
šyptels kiekvienas jo patarimą 
nugirdęs, nes apelsinai labai dar 
retas paukštis net Maskvoje, visi 
importuojami iš užsienių, bet jų 
rinkon patenka tiek mažai, kad 
neverta apie juos nė kalbėti.

Ir faktas tebėra faktu, kad kol
ūkiai dar neišaugina pakanka
mai pašarinių grūdų mėsiniams 
galvijams, kiaulėms ir paukš
čiams išauginti. Ir galvijų rūšys 
tebėra žemos kokybės. Todėl 
labai norima Amerikos pašarinių 
grūdų, ir jų galės gauti, jei Mas
kva neužsispirs kovoti už privi
legijuotas prekybos sąlygas ir su
tiks sumokėti savo senas skolas.

Vietnamo karo likvidavime: 
raginti Hanojų tą karą likviduoti 
ir padėti likvidavimą suorgani
zuoti. Bet šito žygio Pekinas 
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— Pirmoji šių metų tropikinė 
audra, nors ir švelnios Agnietės 
vardu meteorologų pakrikštyta, 
buvo labai išdykusi ir kerštinga. 
Atklydusi net iki New Yorko už
tvindė pakeliui upes ir padarė 
daug materialinių nuostolių. 
Žuvo daugiau kaip šimtas žmo
nių, daugybė prarado namus, nu
kentėjo pramonės įmonės. Dau
giausiai nukentėjusia laikoma 
Pennsylvanijos valstija.

— Alabamos gub. Wallace pa
daryta nauja operacija įstrigusiai 
kulkai iš nugarkaulio išimti. 
Operacija pasisekė, bet dar neži
noma, ar tai padės pašalinti pa
ralyžių iš apatinės kūno dalies.

— Indija su Bangladešu su
darė dvi naujas sutartis. Karine 
sutartimi Indija įsipareigojo 
paruošti ir apginkluoti Bangla
dešo karines pajėgas, gi nauju 
ūkiniu įsipareigojimu abi valsty
bės viena kitą papildys vykdant 
kai kuriuos ūkinius projektus.

— Amerikos Vyr. Teismas pa
aiškino, kad privatūs klubai gali 
neįsileisti pas save svečių negrų. 
Ir kad valstijos nelaužo konstitu
cijos, kai tokios rūšies įstaigoms 
duoda leidimus laikyti alkoholi
nius gėrimus.

— Beiruto (Libanas) šaltiniai 
praneša, kad Sirija atmetė 
Maskvos pasiūlymą pasirašyti 
su ja draugiškumo ir bendra
darbiavimo sutartį. Maskva 
Sirijai parduoda ginklus, to
dėl panorėjo ir politiškai ją 
prie savęs pririšti. Su Iraku 
neseniai tokia sutartis pasirašy
ta. Panaši sutartis yra pri
mesta ir Egiptui.

būdas su Maskva. Bet svarbiau
sia priežastis esanti ta, kad So
vietų karinė galybė tiekpadidėjo, 

jog Amerikai nebėra kaip girtis 
kariniu pranašumu, todėl reikėjo 
pradėti derėtis kaip lygus su ly
giu. Prisidėjusios dar ir šios ap
linkybės: nepasisekimai Viet
name, didelis nedarbas krašte, 
valiutiniai sunkumai, infliacija ir 
rasiniai neramumai. Bet pasitari
mus ir susitarimus Arbatovas 
pavadino “labai svarbiais”, 
naudingais abiem pusėm.

Libijos diktatorius Quaddafi 
paskelbė remiąs ginklais, pini
gais ir savanoriais tuos pasauly 
veikiančius sąjūdžius, kurie 
kokiu nors būdu daro nemalo
numų anglams ir amerikiečiams. 
Tokių remiamų tarpe suminėjo 
“Airijos revoliucionierius” Bel
faste, Amerikos negrus ir Fili
pinuose tariamai skriaudžia
mus muzulmonus. Anglai irame- 

nebegalėjo imtis po to, kai Pod- 
gornas, tokio pat tikslo siekda
mas, išvyko tuščiomis rankomis.

Reporteriai bandė iš jo išgauti 
Kinijos vadų nuomonę dėl karo 
likvidavimo, bet jis negalėjo tų 
žinių suteikti, tik patarė sekti 
įvykius, nes jie galį būti iškal
bingesni. Bet buvo aišku, kad 
kliūtis yra ne Maskvoje ar Peki
ne, bet Hanojuje, kuris nenori 
pašalinių tarpininkavimo. Karas 
būsiąs likviduotas tik tiesiogi
niais Washingtono-Hanojaus 
pasitarimais, be oficialios Mask
vos ar Pekino pagalbos.

Dr. Kissingeris liudija, kad jis 
ir jo palydovai buvę priimti Pe
kine su išskirtinu mandagumu, 
buvę daug kalbėta apie abi ša
lis liečiančius klausimus, toli
mesnis pasikeitimas nuomonė
mis labai vertinamas ir tuo pa
čiu keliu pasiketinta ir toliau ei
ti. Nelauktina staigių pasikeiti
mų tuo ar kitu klausimu, bet 
lauktina nuoseklios pažangos be
bengališkų raketų sprogdinimo.

paminėjo Apollo 16 laimingą ke
lionę į Mėnulį. Vienoje medalio 
pusėje (kairėje) yra oficialioji

Apollo 16 emblema, kitoje — visi 
trys astronautai. Medaliai pada
ryti iš ąukso ir sidabro lydinių.

NEW YORKE PRALAIMĖJO 
KELI RĖKSNIAI

New Yorko valstijos pirminiai 
rinkimai delegatams į partijų no- 
minacines konvencijas išrinkti 
buvo paskutiniai šiais pre
zidento rinkimų metais. Demo
kratų partijoje delegatų sąrašus 
buvo išstatęs tik sen. McGovern, 
nepasirodė su sąrašais nė 
Humphfey, nė Muskie. Juodu 
važinėja po kraštą ieškodami 
rėmėjų tarpe tų jau išrinktų dele
gatų, kurie ikšiol nėra susirišę 
su jokiu kandidatu.

New Yorko valstijoje demokra
tai turėjo išrinkti 248 delegatus, 
iš kurių McGovern gavo 225. Ir 
jis vyks ieškoti paramos dar ne
įsipareigojusių delegatų tarpe, 
nes jam dar trūksta apie 200 de
legatų, kad galėtų būti išrinktas 
pirmuoju balsavimu.

Tuo pat laiku vyko ir kongreso 
atstovų rūmų narių nominacijos. 
Nebelaimėjo nominacijos ant
ram terminui garsioji “aktyvistė” 
Bella Abzug, labai kairi ir aki
plėšiškai veržli Manhattano 
žydė. Pralaimėjo ir kitas jos tau
tietis James Scheuer, kurs ne
seniai nuvykęs Rusijon ten 
pradėjo vaduoti žydus ir bu
vo paprašytas vizitą nutraukti.

Brooklyne pralaimėjo no- 

rikiečiai esą buvę didžiausi 
arabų priešai. Juk anglai sąmoks
le su sionistais 1948 m. atida
vė Palestiną žydams. Dabar gi 
sąmoksle su Iranu atidavę jam 
tris salas Persijos įlankoje. Ame
rikos nekenčiąs todėl, kad ten 
skriaudžiami negrai ir kad 
Amerika remia Izraelį.

.Bet jis jau pradėjęs rengti ara
bus išsilaisvinimo karui, kuris 
greičiausiai prasidėsiąs dar 1972. 
Neseniai jis gyrėsi vadovausiąs 
sąjūdžiui islamo religijai pasau
lyje skleisti. Pernai buvo įsivė
lęs į sąmokslą Moroko karaliui 
sunaikinti. Reiškiniai lyg sakytų, 
kad artinasi laikas ir Libijos gy
ventojams priminti diktatoriui 
sutvarkyti savo mandatą, kurį jis 
pasigrobė smurtu ir apgaule.

KARDINOLAI PRAŠNEKO, 
skelbdami maldos dieną už Lietuvą

Kardinolo J. Krol ir vyskupo 
J.J. Dougherty pareiškimas dėl 
tikėjimo ir žmogaus kitų teisių 
persekiojimo Lietuvoje rado 
atgarsio tarp kitų Amerikos Baž
nyčios dignitorių.

Pagal gautus iki šiol praneši-
mus, prie jų pareiškimo prisi
jungė Chicagos arkivyskupas 
kardinolas John Cody, birželio 
15 pareiškimu. Prisijungė Balti- 

morės arkivyskupas kardinolas

Iš sovietinės parodos pašalinta, 
kasreikštų pripažinimą

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. K. Bobelis bir
želio 8 laiškais kreipėsi į sen. 
Charles H. Percy ir kongres- 
maną Edward J. Derwinski. 
Laišku protestavo prieš sovietinę 
meno parodą, kuri numatyta Chi- 
cagoj birželio 16 — liepos 13.

Sen. Percy birželio 15 laišku 
atsakė kreipęsis į valstybės de
partamentą. Ten jau patyręs, kad 
tuo pačiu reikalu buvo lankę
sis Lietuvos atstovas Washingto
ne. Departamentas tada pareika
lavo išimti iš parodos kai kuriuos 
žemėlapius, kuriuose Lietuva 
rodoma kaip Sovietų dalis. Taip 
pat išimta tokia propagandinė 
medžiaga kaip knyga “Lenin on 

minaciją Emanuel Celler, 50 
metų išbuvęs kongresmanu. Jo 
vieton nominuota jauna advoka
tė Elizabeth Holtzman, rėmusi 
savo agitaciją tik vienu argumen
tu: Celler esąs nusenęs ir atsi
likęs nuo dabartinio gyvenimo. 
Tokiu pat argumentu kiti} Brook- 
lyno kongresmaną John Rooney 
bandė išmesti intrigomis už
siiminėjantis Lowenstein. Bet 
jam nepasisekė. Jis jau pralaimi 
antrą kartą.

REZOLIUCIJA DĖL 
LAISVOSIOS 
EUROPOS RADIJO

Kongresm. William S. Broom
field, užsienių reikalų komisijos 
narys, birželio 12 pasiūlė Atsto
vų rūmam rezoliuciją 1014. Jo
je siūlo nutarti, kad Laisvosios 
Europos radijas duotų ir lietu
viškas, latviškas, estiškas siuntas. 
Pasiūlymas eina pirmiausia į už
sienių reikalų komisiją.

Šia rezoliucija kongresma- 
nas atnaujino senas baltiečių 
pastangas, kurios susilaukdavo 
vis nepasisekimo.

Detroito Baltijos tautų komite
tas paskelbė pritarimą kongr. 
Broomfieldo rezoliucijos pro-

Gen. Abrams prez. Nixono pa
skirtas armijos štabo viršininku. 
Ikšiol jis vadovavo JAV karinėms 
-pajėgoms Vietname.

Lawrence Shehan (jo pareiški
mas paskelbtas arkivyskupijos 
laikrašty The Catholic Review 
birželio 16.

Krol ir Dougherty pareiškimą 
buvo paskelbęs Amerikos katali
kų konferencijos biuletenis 
News birželio 9. Iš bažnytinės 
spaudos, kuri ..j informaciją su
spėjo panaudoti, pastebėtas tuo 
tarpu artimiausias Brooklyno 
vyskupijos laikraštis The Tablet 
birželio 15.

the Nationalities Question”.
Kongresm. Derwinski laišku 

birželio 21 atsakė, kad jam de
partamentas paaiškino, jog pa
čios parodos atšaukti negalima, 
nes ji yra numatyta kultūrinių 
mainų programoje, ir JAV tos 
rūšies paroda šiuo metu taip 
pat veikia Sovietuose. Bet de
partamentas užtikrino, kad paro
doje nieko nebėra, kas galima 
būtų aiškinti kaip Amerikos pri
pažinimą sovietinei aneksijai 
Baltijos kraštuose.

KONGRESE: 
VYRIAUSYBĖ TURI 
IMTIS ŽYGIŲ

Birželio 15 sukakties proga 
kalbas pasakė eilė Kongreso na
rių, įtraukė į C. Record nemaža 
dokumentinės ar informacinės 
medžiagos.

Jau buvo minėta kongresmano 
John S. Monagan (d. Conn.) kal
ba. Kaip LB informacijos taryba 
praneša, kalbėjo taip pat kon
gresm. Edward J. Derwinski 
(r. III.): “Mes turime imtis visų 
galimų būdų Lietuvos neteisė
tam inkorporavimui padaryti 
galą”. Ragino duoti eigą Kongre
so priimtai rezoliucijai 416.

Kongr. Edward A. Garmatz 
(d.Md.) įtraukė į C. Record in
formacinę medžiagą, kurią, jis 
sakės, gavęs iš LB informacijos 
tarnybos.

Joshua Eilberg (d. Penu.) ra
gino amerikiečius spausti vy
riausybę, kad vykdytų Kongreso 
rez. 416. Esą vyriausybė neda
ro reikiamų “žygių”.

Frank Annunzio (d. III.) iš nau
jo traukė rezol. 416 į C. Record. 
Sakėsi buvęs vienas iš tos re
zoliucijos pradinių autorių. 
James M. Hanley (d. N.Y.): “Jei 
viltis Lietuvoje nebus išlaikyta, 
tai skaudžiai atsilieps laisvoms ir 
pavergtoms tautoms”.

Kalbėjo taip pat kongresmanai 
H. Collier (r. Ill.), W. Broomfield 
(r. Ill.), J. Burke (d. Mass.), E. 
Grasso (d. Conn.), J. E. Denholm 
(S. Dakota), C. Whalen (r. Ohio), 
taip pat sen. C. Percy (r. III.).

Sen. G. Allott (r. Colorado) 
kalbėjo:

“Pone Pirmininke, nepamirš
kime prigimties to režimo, su ku
riuo mum teko tartis (Maskvoje, 
prez. Nixonui ten viešėjus). Aš 
atkreipiu Senato dėmesį į Liet. 
Bendruomenės C. Valdybos 
pirm. V. Volerto kreipimąsi — 
pasiūlymą skelbti Maldos die
ną . . . Riaušės Kaune įvyko 
ženklan protesto prieš tebevyks- 
tančią sovietų vykdomą religi
nės bei tautinės laisvės prie
spaudą. Birželio 15-ji diena dvie
jų milijonų lietuvių laikoma 
gedulo ir maldos diena už tuos, 
kurie negali ištrūkti iš brutalios 
gyvenimo tikrovės Sovietų Są
jungoje”.

Kongresmanu John S. Mona
gan pareiškimas apie religi
jos' persekiojimą Lietuvoje ir 
17,000 peticiją ir Edward A. 
Garmatz pareiškimas apie gedu
lo dieną birželio 15 rado palan
kaus atgarsio The Amsterdam 
Evening Record birželio 17. 
Laikraštis jų pareiškimam prita
rė, ragindamas sudramatinti 
pasaulio opinijoje Lietuvos pa
dėtį. Nes “net diktatorius pasi
duoda pasaulio opinijos spau
džiamas . . . Visos tautos gedulo 
diena neduos nei politinės nei 
religinės laisvės, bet ji nieku 

ir nepakenks; gal bus ir naudin
ga, jei prispaudėjas žinos, jog 
pasaulis stebi”.
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LIETUVOS ĮVYKIAI AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE
* ♦

Gausesni atgarsiai buvo tik dėl Simo Kudirkos

TA1SOM 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.).

Kruvini įvykiai š. m. gegužės 
mėn. Kaune sutapo su Lietuvos 
okupavimo ir masinio genocido 
sukaktim bei jų minėjimais. 
Spauda savaime juos sujungė. 
Daugelis įjungė į savo pasisaky
mus irSimo Kudirkos išdavimą.

Kudirkos išdavimas tada spau
dos buvo aprašomas taip, kad 
virto sunkiais akmenim į Ame
rikos kiemą; virto kaltinimais dėl 
biurokratinio apsileidimo, kurio 
rezultatas buvo tarptautinių su

tarčių, Amerikos tradicijų ir 
žmoniškumo sulaužymas. Tada 
Sovietai galėjo būti patenkinti,

“Gal būt, daugumas nerusų 
sutiktų su buvimu Sovietų Są
jungos ribose, gaudami didesnę 
tautinę autonomiją, teisę prakti
kuoti savo religiją, išlaikyti savo 
tautines kalbas bei kultūras be 
centrinės valdžios trukdymų“.

“Tuo tarpu Kremlius nerodo 
jokių ženklų, kad būtų palankus 
tokiem noram. Gal jis bai
minasi, kad kiekvienas centrinės 
valdžios parodytas silpnumas 
gali susilpninti ir komunizmo 
valdžią”.

(Adresas: Mr. Anthony Day, 
Editor of the Editorial Pages,

TREČIOS GRUPĖS ATGAR
SIAI: ar tyla reiškia naują Nixo- 
no politiką?

Daily News vedamasis buvo 
duotas pereitame nr. ištisai. 

Jį baigė paklausimu: kaip gi su 
Washington© remta pavergtų 
tautų laisve? Twin Circle birže
lio 23 įdėjo Paul Scott, su ku
riuo ryšį palaiką LB informaci
jos tarnybos veikėjai, str. “High 
cost of freedom in USSR”. Ja
me autorius kelia klausimą, ko- 
kia kaina prezidentas Nixonas 
siekia gerų santykių

opoziciją sovietinei kontrolei. 
Tokia kelionė seniau nebūtų 
buvus įsivaizduojama“.

“Amerikos diplomatai Euro
poje pranešė, kad Nixono ges
tai Sovietam yra vertinami kaip 
jo apsisprendimas iškelti J.V. 
ir Sovietų santykius už bet 

kokios politikos, kuri gaivintų 
laisvės viltis milijonam teritori
jose, užimtose Sovietų”.

“Sumenkinimą, jei ne visišką 
atsisakymą nuo Amerikos tradi
cinės rolės palaikyti komunistų 
valdomų žmonių laisvės viltis, 
patvirtina ir kitas mažai žino-

SPARTA. — RaAomos mašinėlės Jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. 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. SAVELSKFS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALiN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
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.

kad Amerika pati save plaka.
Dabar akmenys turėjo kristi į 

Sovietų kiemą. Žmonių

tis žmogaus teisių varžymas turė
jo virsti sunkiu kaltinimu Sovie
tam.

doje, kiek tai matyti iš gautų 
laikraščių, rado trejopo atgarsio:

didžioji dalis skelbė tik AP ar 
UPI ar savo korespondentų iš 
Maskvos informacijas;

kita dalis rašė ir vedamuosius, 
apžvelgdami visų Lietuvos prob
lemų, iškeldami sovietinį spau
dimų, reikšdami pavergtiem už
uojautos sentimentų;

trečia dalis, tur būt, ne
gausiausia, kėlė klausimų, ar A-

Los Angeles Times, Times Mir
ror Square, Los Angeles, Ca
lif. 90053.

The Evening Outlook, Santa 
Monica, Calif., birželio 15 veda
masis “The Tragedy of Lithua
nia” kalba apie paskutinius į- 
vykius ir pastangas iškelti klau
simą J. Tautose (Laikraščio ad
resas: Mr. R. D. Funk, Editor 
and Managing Editor, The Eve
ning Outlook, 1540 —3rd St., 
Santa Monica, Calif.).

The Tidings, Los Angeles 
arkivyskupijos laikraštis, — 
“June in Lithuania” — Lietuvos 
pavergimo istoriją baigia pri
minimu, kad lietuviai prašo 
jungtis su jais maldoje už savo 
tėvų žemę.

su Sovietais. Atsako: tai milijonų 
laisvės kaina.

“Didžioji kaina reikšmingai “Tai naujoji politika leisti 
parduoti J.V. naujausio modelio

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.

tyla Maskvos viršūnių konferen
cijoje, kai jo sovietinis šeimi- junga dar neturi ir kurie sumo-

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

“Prezidentas net nepasi
domėjo pavergtų žmonių likimu 
ir jų desperaciniu maldavi
mu, su didele rizika telefonu 
perduotu į J.V. ambasadą Mask
voje. Tai aiškiai rodo, kad jų 
laisvės siekimas
naujoje “pasaulio santvarkoje”,

jos (KGB) mašineriją gyvento
jam kontroliuoti“.

(Adresas: Mr. Paul Scott, co 
Twin Circle. Box 25986, Los An-

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

JUOZO ANDRU8IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,, Woodhaven £4.Y. 11421; VI 7-44,77

neturi vietos

riusi žmogaus teisėm ginti.
-o-

PIRMOS GRUPĖS ATGARSIAI
UPI informaciją birželio 14 

paskelbė Chicago Tribune (gau
ta D.T. dėka), The Scranton Tri
bune (gauta V.R. dėka).

Progress-Bulletin, Pomona, 
Calif., (gauta M.B. dėka).

Asso. Press informacija (J.R.

14 skelbė The Evening News, 
Wilkes Barre, Pa. (gauta V.R. 
dėka), The N.Y. Times, Chica
go Daily News (birž. 13; gauta 
L. P., dėka).

.Chicago. . SunrTimes, - .(gauta 
D.T. ir L..P. dėkų) davė savo ko
respondento pranešimą.

Bucks County Courier Times 
birželio 13 įsidėjo L.B. pietry
čių srities pirmininko B. Raugo

W. 9th St., Los Angeles, Calif.
90015}.

Chicago Tribune (gauta D.T. 
dėka) gegužės 27 Willard Ed
wards vedamųjų skyriuje “Lith
uanians a Factor in Talks“ ge
gužės įvykius sieja su S. Ku
dirka. Esą abeji įvykiai rodo dau
giau negu bendrai žmogišką lais
vėn veržimosi išraišką. Esą Ku
dirka su kitais aštuoniais Pot- 
mos priverčiamųjų darbų stovyk
loje šaukėsi į tarptautinį Rau
donąjį kryžių pagalbos nuo ne
žmoniško elgesio ir sąmoningo 
marinimo badu.

• Vienutė buvo ” Kudijkai

ir Pekine“.
“Būdinga yra Nixono naujoje 

politikoje, kad tai pirmas sykis, 
kada Amerikos prezidentas ke
liavo į Maskvą ir pagerbė Sovie
tų vadus kaip “garbingus asme
nis“, kai tuo tarpu jų slaptoji

Waterburio kongresmano J. S. 
Monagan, ’kongreso rezoliucijos 
416 iniciatoriaus, pareiškimas

kongresmanas sako, kad būda-

tų vadus duoti daugiau laisvės 
lietuviam. Ir dabar tuo skatinimu 
jis baigia pranešimą apie gegu-

BAŽNYČIOJE IR UŽ JOS
Naujos taisyklės dėl moterystės

Popiežius Paulius VI paskel
bė taisykles moterystės bylom 
pagreitinti. Taisyklės veikia nuo

taikos, jeigu kunigas Daniel Ber-

priklausomybei ir birželio 15 ge-

-o-
ANTROS GRUPĖS ATGAR
SIAI: ar galimas sovietinio spau
dimo atolydis?

LB informacijos tarnybos pra
nešimu, eilė laikraščių įsidėjo 
vedamuosius LB veikėjų pa-

Los Angeles, Times, milijoni
nio tiražo laikraštis, birželio 18 
antrašte “Many Nations Under 
th e Boot“ rašo apie daugelį pa
vergtųjų, bet centre yra Lietuva 
su paskutiniais įvykiais. Juos 
taip vertina: “Kremliaus vadų 
akyse kylantieji neramumai tarp 
nerusų tautybių Sovietuose yra 
pavojingesnė grėsmė esamai 
valdžios struktūrai negu labiau 
išgarsintų disidentų rašytojų bei 
intelektualų veikla”.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. B*' 
to, duodami potaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie1 
narna kaina.

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

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn. N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

išspręsta per du tris mėnesius 
___  _____ (kai^anksčiau ji trukdavo metus), 

bausmė. Jis buvo larkrT^i^TXHiF7-^^^ote^stė turi būti laikoma 
dytas, kaip ir šimtai suimto jąuz ^JSjękine ^dėl priežasties, kad 
nimo Lietuvoje po to, kai tūks
tančiai žygiavo gatvėm savaitę

vą, šaukdami: “Laisvės Lietu- 
tuvai“.

“Kudirkos reiškia, kad laisvės 
troškulys niekados nenutils, kol 
bet kur žmonijos dalis yra pa
vergta“.

priežasties, kad 
"matrimonium non consuma- 
tum ėst“.

Pagal naujas taisykles liudiji
mai gali būti surašyti bet kuria 
naująja kalba (seniau tik lotynų);

Gydytojų tikrinimo gali būti at
sisakyta, jei vyskupas- turi pa
kankamo pagrindo pasitikėti

pamokslo. Paragino žmones iš
eiti iš bažnyčios. Tai daliai, ku
ri išėjo, kun Berrigan lauke laikė 
pamaldas ir kritikavo New Yorko 
arkivyskupą kardinolą ’čookę*, 
kam jis esąs ir vyriausias,, vika
ras katalikam, esantiem kariuo
menėje.

Arkiv. Sheenas apie Bažnyčią

1

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N-Y. 11121. 296-2502 ai ba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Piistatom i namus l:ei aviškus skilandžius, sūrius. VVe take 
all orders special price for Weddings and Putties. 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 M AŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir 4 kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foV 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

. if II ■ ** • • • - > —

The Christian Science Mo
nitor birželio 16 viename iš ve
damųjų (jų vyr. redaktorius yra 
Joseph C. Harsh), vardu “Na
tionalist stirrings” suminėjo, kad 
toki sąjūdžiai kaip Lietuvoje ro
dosi ir Ukrainoje. Ir ten skun
džiamasi tuo pačiu: rusifikacija 
ir kultūrinės laisvės nebuvi
mu. Esą kova Vakaruose dėl žy
dų Sovietuose laimėjusi dau
giau laisvės žydam emigruoti. 
“Kitų mažumų atžvilgiu, atrodo, 
geležinę kumštį Sovietai tik 
labiau spaudžia“.

(Adresas: Mr. Joseph C. 
Harsch, 1 Norway St., Boston, 
Mass. 02115).

Anksčiau reikėjo abiem 
pusėm po septynis liudininkus, 
kad moterystė “non consuma-

Daugiausia galios naujos tai
syklės sudeda į vietos vyskupo 
rankas.

Bažnyčia, kuriai reikia Kristaus 
botago

Amerikos kunigų tarpe šiuo 
metu populiaru leistis į politiką, 
į socialinę akciją, kaltinti popie
žių, vyskupus ir smurtu kelti 
chaosą. Tokios veiklos viršūnė 
buvo Šv. Patriko katedroje,'New 
Yorke, pamaldose už taiką ir su
sipratimą. Kaip N. Cath. Regis
ter rašė, vienuolė iš Sisters

tojas arkivyskupas F. J. Sheen 
dabar nutilęs. Momentui pasi
skardeno Pennsylvanijos Co
lombo vyčių iškilmėse, kuriose 
jam buvo suteiktas “veiklaus ka
taliko“ žymuo..

Sheenas čia kalbėjo apie šio 
krašto Bažnyčios ateitį. “Kas ga
li imtis gelbėti mūsų Bažnyčią? 
Ne mūsų vyskupai, nei ne mū
sų kunigai ar vienuoliai. Tai jūs,

X Lietuviškam rajone — ' X
|| LIETUVIŠKA CįĖLLŲ PARDUOTUVĖ 4

f Alice’s Florist Shop į
g 107-O Jį Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

----------  Gėlės įvairiom progom ---------- 8 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius a 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- -X 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. |

of

Connecticut priimtas įstaty
mas, kuriuo abortai teleidžiami, 
kai reikia gelbėti motinos gyvy-

Dr. Kazys Bobelis (d.) Alto pirmininkas, sveikinasi su Valstybės sekretoriumi William P. Ro
gers po konferencijos — Foreign Policy Conference for Leaders of Non-Governmental Organ
izations.

turit akis ir ausis Bažnyčiai sau
goti. Jūsų misija^yra žiūrėti, kad 
jūsų kunigai veiktų kaip kuni
gai ir jūsų vienuoliai kaip 
vienuoliai“.

Esą nuo žmonių priklauso 
sustiprinti juos, jei “iškrypsta iš 
vagos“. O kai dėl visos valsty
bės, tai Sheen reiškė susirūpini
mą, kad tiek daug čia leidžia
ma, tiek daug kompromisų ir tiek 
daug tik pusiau priemonių.

Žymuo pradėtas duoti nuo 
1969. Pirmas apdovanotasis 
buvo Volpe.

Brooklyno vyskupija uždarė 
savo laikomas 4 vidurines mo
kyklas, 6 dar liko.

“Baltic Studies” veikalą 
redagavo prof. Igor Kavass ir 
prof. Adolph Sprudzs. Studiją iš
leido Williams Hein & Co., 1285 
Main St., Buffalo, N. Y. 14209. 
Kaina 20 dol. Knygoj aprašyta 
Baltijos valstybių ankstesnė is
torija ir Sovietų Rusijos agre
sija.

— Midland, Ont., šiaurės A- 
me rikos šventovėj, Kanados 
lietuviai stato naują kryžių pagal 
dail. Telesforo Valiaus eskizą. 
Minėtas kryžius dedikuojamas 
Lietuvos kankinių garbei. Kry
žiaus šventinimas numatomas 
rudenį.

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė •
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Jaunimo metai —čia ir ten

LIETUVIŲ REIKALAI PER TELEVIZIJĄ

Čia, Chicagoje, šį savaitgalį 
dvi jaunimo šventės — antrasis 
jaunimo kongresas ir ketvirtoji 
tautinių šokių šventė.

Apie tas šventes laikrašty buvo 
skelbiama savaitė po savaitės 
ištisais puslapiais. Būtų tad tuš
čiažodžiavimas dar skyrium 
reikšti sveikinimus.

Palauksim iki po įvykių. Tada 
bus laikas vėl prašnekti, kokius 
pažangos šuolius ar žingsnius 
jaunimas yra padaręs nuo 
pirmojo kongreso, nuo trečios 
šventės.

Dėmesys nenukrypsta ir nuo 
jaunimo ten — Lietuvoje. Ten 
reiškiasi ta pati jauna, veržli 
dvasia. Ji ten veržiasi į laisvę, 
kokios Čia.jaunimui niekas ne
varžo. Ji ten veržiasi pro varžtus 
skausmingom gyvybės ir kraujo 
aukom.

Tokie yra šiemetiniai “jauni
mo metai” čia ir ten.

Iš kur parama?
Persekiojama Lietuva kreipė 

ir tebekreipia akis į Vakarus: 
1948 m. rašė popiežiui Pijui 
XII; šiemet rašė J. Tautų gen. 
sekretoriui Waldheimui; skam
bino iš Lietuvos telefonu, 
kaip pranešė P. Scott, į Ąmerįk,os_. 
atstovybę: "Maskvoje Nixono 
viešnagė^ metu.

Vakaruose į jų šauksmą pra
šneko opinija, bet oficialiosios 
institucijos tyli.

Nuostabiau, kad užtariančių 
balsų pakilo pačiuose Sovietuo
se. Andrei D. Sacharovas, sovie
tinės atominės bombos tėvas, 
1971 kovo mėn. ir 1972 birželio 
mėn. memorandumu Brežnevui 
pasisakė prieš, valdžios represi
jas: prieš politinius areštus, prieš 
psichiatrinius eksperimentus su 
politiniais kaliniais, prieš religi
jos persekiojimą— ypačiai religi
jos persekiojimą Baltijos valsty
bėse. Sacharovas reikalavo rea
lios galimybės bet kuriai res
publikai atsiskirti, jei ji to norėtų.

“Posev”, rusų laikraštis Vaka
ruose, (1972 geg. mėn.) suminė
jo ir kitą gynėją. Esą kai kilo 
kun. J. Zdebskio byla, V. N. Ca- 
lidze, žmogaus teisių gynimo ko
miteto narys, “kreipėsi į Lietu
vos aukščiausiojo sovieto pre
zidiumą su pareiškimu, kad kun. 
J. Zdebskio veiksmai nepriešta
rauja nė vienam iš Sovietuose 
veikiančių įstatymų. Jo suėmi
mas, priešingai, nusikalsta SSSR 
ratifikuotai konvencijai prieš 
diskriminaciją švietimo srity ir 
yra baustinas veiksmas— 
‘trukdymas vykdyti religines 
apeigas’, kuriam taikomas sovie
tinės Lietuvos respublikos bau
džiamojo kodekso 145 straips
nis”.

Už laisvę ir tikėjimą kovojanti 
Lietuva randa paramos tarp tų 
rusų, kurie kovoja už žmogaus 
teises ir patys yra persekiojami.

Arbus atoslūgis?
Liberalai pranašavo atoslūgį 

Sovietuose. Dabar tų pačių li
beralų spauda nemato jokių 
ženklų. Priešingai, stiprėja re
presijų ženklai. Vienas toks — 
suimtas istorikas Jakir, kovotojas 
už žmogaus teises. Lig šiol jį 
saugojo nuo suėmimo jo praei
tis^ -jis-sūnus generolo Jakir, ku
ris 1937 Stalino buvo nužudy
tas, o sūnus ir jo motina turėjo 
konclageriuose keliolika metų 
praleisti. Tik po Stalino mirties 
jie grąžinti, o generolas reabi
lituotas. Dabar jis apkaltintas 
"nusikaltimais prieš konstituci
ją”, nes davęs žinias Vakarų 
radijam ir spaudai. Kitas ženk
las, NYT vedamajame minimas 
—laisvės demonstracijų Lietuvo
je kruvinas nuslopinimas. Tre
čias — Suslovo pareiškimas, 
kad viršūnių susitarimas neatra
do kovos prieš “reakcinę buržua
zinę ideologiją”.

Viršūnių konferencija nutildė 
Vakartį vyriausybes, paliko lais
vę, anot Jakir, atgyjančiam neo- 
stalinizmui.

Populiarusis Eddie Meath
Birželio 13 rochesterietis 

Eddie Meath, per savo televi
zijos rytmetinį dviejų valandų 
pasirodymą, lietuviškiems 
reikalams paskyrė net penkioli
ka minučių. Eddie Meath Ro- 
chestery yra gana populiari as
menybė. Kaip radijo pranešėjas 
yra pradėjęs reikštis prieš devy
niolika metų. Prieš devynerius 
metus pradėjo rinkti centus ka
lėdinėms dovanoms vaikams, 
gulintiems Rochesterio ligoni
nėse. Pirmuosius metus surinko 
25,000 centų, o praeitus jau 2, 
500,000. Be to, kasmet labai sėk
mingai praveda ilgąsias tele
vizijos valandas raumenų atrofi
jos tyrinėjimų naudai, o ir dau
gelį kitų TV parengimų, ypač 
tokių, kur renkamos aukos ku
riam nors humaniškam reikalui, 
ir rochesteriečiai visada jam 
parodo didelio dosnumo. Dabar
tinis jo pasikalbėjimų per tele
viziją parengimas čia Rochestery 
reguliariai pasiekia daugiau 
negu 10,000 namų, o už Roches
terio ribų, JAV ir Kanadoje, per 
vielas (Cable TV) dar apie 100, 
000 namų, todėl ir tos dienos jo 
pasikalbėjimas su profesorium 
Antanu Klimu turėjo pasiekti 
gana daug ausų.

Ta proga norėtum pastebėti, 
kad tokius pasikalbėjimus pa
našiuose TV parengimuose 
gal ir kitose vietose nebūtų sun
ku gauti, ypač kai jau turime di
delį skaičių plačiai po visą kraš
tą pasklidusių lietuvių, čia išėju
sių mokslus ir užimančių įvai
riose srityse aukštas vietas. To
kiems žmonėms, turintiems 
ką nors nauja pasakyti, atrodo, į 
tokius TV parengimus durys ne 
taip sunkiai praveriamos. Bent 
prof. A. Klimui nebuvo sunku. 
Jis, . impulso pagautas, 
paskambino Eddie Meath ir iš 
karto buvo pakviestas. Sako: 
“Mes savo klausytojams norime 
parodyti ko įvairiausių interesų 
Žmonės.” Taip ir lenda galvon 
mintis, kad pav. Philadelphijoj 
kas nors pakalbintų tokį Mike 
Douglas, New Yorke Dick Ca- 
vett ar Hollywoode Johnny . Car- 
son. Gal ir jie neužtrenktų durų. 
O ką bekalbėti apie šimtus vie
tinių mažesniųjų, kurių yra kiek
viename mieste, net miestelyje. 
O kiekvienas jų pasiekia tūkstan
čius klausytojų.

Antano Klimo pasikalbėjimas 
buvo perduotas, kaip amerikie
čiai sako, “gyvas”, t.y. iš anksto 
nerežisuotas, net su Eddie 
Meath nesvarstytas. Atrodo, kad 
tam reikalui jie net ir laiko per
daug neturi. Pats A. Klimas, ei
damas kalbėti, nežinojo, ko bus

Jurgis Jankus informuoja apie prof. A. 
Klimo pasikalbėjimą su E. Meath 
Rochesterio televizijoje

klaustas. O vistiek iš klausimų 
atrodo, kad ne tik Klimas, bet 

ir Meath buvo tam gerai pasi
ruošę. Ir lietuviams, mano gal
va, gal būtų įdomu pasekti, kaip 
pats pasikalbėjimas ėjo, todėl 
čia pridedu lietuvišką viso pasi
kalbėjimo vertimą.

EDDIE MEATH. Šį ketvirta
dienį, birželio 15 beveik du 
milijonai Amerikos lietuvių, gy
venančių J. A. Valstybėse, daly
vaus tautinėje maldos ir gedulo 
dienoje. Tuo nori parodyti, kad 
jie remia . Lietuvos kovą už 
atstatymą religinės ir politinės 

laisvės. Lietuvių vedamą kovą 
galima būtų palyginti su ta kova, 
kurią veda sovietų žydai.

Neseniai įvykę studentų suki
limai Lietuvoje ypatingai liečia 
mūsų sekantį svečią, kilusį iš 
ano paties krašto. Čia, šiam kraš
te jis gyvena nuo 1950. Pennsyl- 
vanijos universitete yra gavęs 
kalbos mokslų masterio ir dakta
ro laipsnius. Rochestery įsikūrė 
1957, kai pradėjo dėstyti 
Rochesterio universitete. Šiuo 
metu jis yra tame universitete 
vokiečių kalbos ir lingvistikos 
profesorius, o, be to, dar reda
guoja Lituanus žurnalą. Tik 
kažin ar aš taip tą žodį tariu. 
Daktaras Antanas Klimas. Dakta

Rochestery, N. Y., birželio 13 populiarioj Eddie Meath (k.) 
programoje vyko pasikalbėjimas su prof. dr. Antanu Klimu 
(d.) apie Lietuvą, birželio deportacijas ir dabartines ak
tualijas Lietuvoj.

re, malonu turėti jus savo sve
čiu.

Apie Lituanus
ANTANAS KLIMAS. Ačiū. 

Ir dėkui, kad sutikote mane pri- 
i mti.

E.M. Ar aš teisingai ištariau 
Lituanus?

A.K. Maždaug. Tai yra lotyniš
kas žodis, kuris reiškia lietuvis.

E.M. Ir jį leidžiat metų ketvir
čiais?

A.K. Taip.
E. M. Irkas tą knygą perka?
A.K. Ji eina į 98 kraštus, į 

daugelio universitetų bibliote
kas ir atskiriems prenumerato
riams. Išsiuntinėjama apie 5000 
egzempliorių. Šiek tiek siuntinė
jam veltui, bet apie 4000 yra už
simokančių prenumeratorių. Iš 
tikrųjų jis yra leidžiamas Litua
nus fundacijos, ne pelnui įsteig
tos organizacijos.

E.M. O-jeigu kas nors iš lietu
vių, kurie šį rytą klauso, norė
tų tą žurnalą įsigyti, kokiu adre
su galėtų jį užsisakyti?

A.K. Post Office Box 9318 
Chicagoj, 60690, o, be to, jis 
dažnai skelbiamas periodinėj 
spaudoj. Arba gali paskambinti 
man.

E. M. Ar jūsų telefonas yra te
lefonų knygoj?

A.K. Yra. Arba gali skambinti

universitetan.
E. M. Univers’ty of Rochester, 

prof. Antanas Klimas. Daktare, 
kas iš tikrųjų sukėlė dabartinius 
neramumus Lietuvoje?

Apie neramumus Lietuvoje
A.K. Tai buvo išsiveržimas per 

ilgą laiką susitelkusio nepasiten
kinimo. Kaip jau žinote, Sovietai 
Lietuvą okupavo 1940, nuo 1941 
ligi 1944 ji buvo okupuota vo
kiečių, o 1944 vėl užėmė sovie
tai. Tada Lietuvos partizanai ko
vojo su rusais aštuonerius metus, 
bet apie tą kovą beveik nieko ne
žinojo ir dabar nežino Vakarai. 
40,000 geriausių jaunuolių 
žuvo toje nelygioj kovoj. Kai 
1952 sukilimas buvo užgniauž
tas, žmonės perėjo į pasyvų prie
šinimąsi, kuris be pertraukos tę
sėsi ligi dabar. Kaip pavyzdį 
galima paminėti Vilniaus ir Kau
no studentų sutarimą žiemos 
metu nenešioti kepurių, kad 
kiekvienas žinotų, jog be kepu
rės sutiktas jaunuolis yra lie
tuvis, o su kepure — jau tikriau
siai rusas. Po Stalino mirties, re
žimui truputį atsileidus, jaunoji 
generacija, panašiai kaip Čeko
slovakijoj, pasuko kita linkine. 
Tą Simas Kudirka gražiai išreiš
kė savo teismo kalboj, kad jau
noji generacija pasirinko eiti 
savo protėvių keliu. Ir taip pas
taraisiais metais buvo išdrįsta 
nusiųsti Kremliun net visa eilė 
peticijų. Jas pasirašę žmonės 
rizikavo ne tik savo laisvę, bet ir 
gyvybes. Viena iš jų su 17,000 
parašų buvo slapta persiųsta net 
generaliniam J.T. sekretoriui 
Kurt Waldheim. Pagaliau, 
štai anas jaunas- vyras, gegužės 
14 apsipylęs benzinu miesto 
centre. Mes tikrai žinome, kad 
prieš susidegindamas jis pasakė 
kalbą, reikalaudamas Lietuvai 
politinės ir religinės laisvės. Jis 
buvo studentas i r kartu dar darbi
ninkas. Ir tik tada, kai policija 
neleido dalyvauti jo laidotuvė
se .. . (Iš tikrųjų, policija pasi
grobė jo lavoną ir slapta palai
dojo) — tada tai jau studentai 
sukilo. Tas sukilimas teb.uvo tik 
parodymas, ką jaunoji lietuvių 
generacija jaučia, o mums tas į- 
vykis dar parodo, kad rusams 
visiškai nepasisekė išauginti jau
nosios kartos, kuri būtų palanki 
jų užmačioms. Manau, ta pati

(nukelta į 6 psl.)

KIEK REIKIA SUMOKĖTI 
UŽ LAISVĘ? Baltijos valstybių

likimas — 
kaip įspėjimas

Taigi laikotarpiui nuo 1939 
ligi 1944 (ir ligi 1945 Kurliandi- 
jos katile) susidaro tokis balan
sas:

Trijų Baltijos valstybių gyven
tojų skaičius sumažėjo apie 450, 
000 dėl evakuavimosi (išlikę gy
vi), apie 400,000 dėl vokiečių 
okupacijos (žuvę), apie 170,000 
dėl sovietų okupacijos 1939-41 
(nužudyti, deportuoti, žuvę).

Viso tai 1,020,000 žmonių, ar
ba beveik 18 proc. visų gyven
tojų.

Tuo Baltijos valstybių dra
ma jokiu būdu nesibaigė, nes 
po to Sovietai okupavo antru kar
tu ir likvidavo visą elementą, 
kuris dėl ko nors buvo įtariamas, 
kad aktyviai bendradarbiavęs 
su vokiečiais.

Lietuva: 1944 ir paskiau į 
USSR deportuota 350,000, maža
jame kare su Sovietais žuvo ar 
sovietų tarp 1944 ir 1952 lik
viduota 30,000.

Latvija: Nuo 1944 deportuo
ta, žuvo ar niiteista 190,000.

Estija: Nuo 1944 deportuota 
30,000; nuo 1944 žuvo ar nuteis
ta (apskaitoma) 10,000.

Viso nuo 1944-45 deportuota, 
žuvo ar nuteista 610,000, taigi 
daugiau kaip 12 proc. bu
vusių visų trijų Baltijos valsty
bių gyventojų!

Bendras nuostolis nuo 1939 
siekia mažiausia 1.6 milijonų 
žmonių, kurie turėjo bėgti, buvo 
deportuoti, kovoje žuvo ar buvo 
“nuteisti”. Tai yra apie 28 proc. 
1940 metų gyventojų; tai vis 
skaičius tų, kurie dėl svetimų 
interesų ar po svetima vėliava 
žuvo, prieš ją kovojo, nuo jos bė- 
go. (b. d.).

ŽMONIŲ NUOSTOLIAI 

ATSKIROM VALSTYBĖM
Atskirom Baltijos valsty

bėm tenka toki žmonių nuosto
liai.

Estija: Evakuota ar pabėgo 
95,000; žuvo 40,000; deportuota 
ar Sovietų nužudyta 87,000; vo
kiečių nužudyta 5,000; viso apie 
227,000, arba 20 proc. visų gy
ventojų.

Latvija: Evakuota ar pabėgo 
240,000; žuvo 85,000; deportuo
ta ar Sovietų nužudyta 236,000; 
vokiečių nužudyta 95,000; 

drauge mažiausia 656,000, arba 
33 proc. visų gyventojų.

Lietuva: Evakuota ar pabėgo 
116,000, žuvo 1941 ligi 1945 
18,000; Sovietų deportuota, 
nužudyta ar “mažajame ka - 
re” (partizanų) po 1945 žuvo 
415,000; vokiečių nužudyta ar 
Vokietijoj priverčiamuosiuose 
darbuose žuvo 195,000; viso 
744,000, arba apie 28 proc. visų 
prieškarinių gyventojų.

Šį tragiš’ - balansą palygink 
su žmonių netekimu, kuris iš
tiko Suomiją žiemos kare 1939- 
40 prieš Sovietų Sąjungą: iš kar
to daros aišku, kad net pralai
mėtas karas pareikalavo mažiau 
kraujo negu “taikinga” okupacija 
a la russe. Suomiai žiemos kare 
1939-40 neteko 2391 užmuštų 
ar dingusių be žinios, o taip pat 
kelių šimtų civilinių gyventojų 
ir civilinių jūrininkų. Drauge tai 
mažiau kaip 25,000. Tiesa, Suo
mija turėjo perleisti Kareliją ir 
kitas sritis, tačiau jų gyvento
jus (450,000) atsiėmė; atsiėmė 
ir dalį jų turto.

Taigi apsimokėjo visai suomių 
tautai kariauti.

Suomija karą tęsė ir 1941 ligi 
1944. Psichologiškai šis karas 
buvo suprantamas, bet politiniai 
pagrindai jam buvo klaidingi. Ir 
suomiai šį karą vėl pralaimėjo: 
neteko 66,299 karių ir keleto 
šimtų civilių.

Taigi drauge abudu pralaimėti 
karai atsiėjo 92,410 žuvusių. 
Abiejuose karuose sovietų nuo
stoliai buvo daugiau kaip dvigu
bai didesni. Žmonių suomiai ne

teko mažiau kaip 2.5 proc. visų 
savo gyventojų, arba apie dešimt 
kartų mažiau kaip trys Baltijos 
valstybės, kurios oficialiai visai 
nepasipriešino Sovietų oku
pacijai nei paskiau Vokiečių.

Jeigu Sovietam būtų pasisekę 
užimti visą Suomiją, tai depor
tacijos ir “nuteisimai” būtų pri
darę didesnių nuostolių, o ir ma
terialiniai nuostoliai nuo sovie
tinio plėšikavimo bei komunis
tinės santvarkos įvedimo būtų 
buvę daug didesni. Be to, suo
miai parodė savo valią atvirai 
stoti į kovą ir tokiu būdu isto
rijos akivaizdoje sustiprino savo 
teisę į nepriklausomybę; sustip
rino ne tik sau patiem “savi
garbą”, bet laimėjo ir pasaulio 
opinijoje, o gal net ir pačių rusų 
akyse.

AR GALĖJO BALTIJOS 
VALSTYBES GINTIS?

Lyginant su Suomija, kokių ga
limybių turėjo Baltijos 
valstybės gintis nuo Sovietų Są
jungos? šį klausimą svarstant, 
reikia išeiti iš prielaidos, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva geopoli
tiniais, kariniais, geografiniais 
atžvilgiais bei materialiniais iš
tekliais neturėjo jokių per
spektyvų paskirai apsiginti nuo 
Sovietų. Dėl to Baltijos valsty

bės vis mėgindavo siekti glau
desnės bei karinės tarpusavio są
jungos; bet lemiamu momentu, 
kaip ir daugelis sąjungų tuo metu 
prieš antrąjį pasaulinį karą, ne
veikė. Sovietai kiekvieną valsty
bę galėjo skyrium išprievartauti.

Kariniu požiūriu Baltijos vals
tybės tegalėjo gintis tik drau
ge. Šiai minčiai patvirtinti tebus 
čia palygintos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos karinės jėgos su Suomi
ja. Idealus išsprendimas, žino
ma, būtų buvęs glaudi Baltijos 
valstybių ir Suomijos sąjunga, 
kuri būtų galėjusi sumobilizuoti 
apie 1 mil. kariuomenės ir už
daryti Suomijos įlanką.
Suomijos ir trijų Baltijos valsty
bių karinių jėgų palyginimas

Taikos meto kariuomenė (be 
pasienio sargybos ir policijos).

Suomija: 3 pėstininkų divizi
jos, 1 kavalerijos brigada, viso 
28,000.

Estija: 3 pėstininkų divizijos, 
ypatingi daliniai, 4-oji divizija 
nuo 1940 buvo organizuojama; 
viso — 12,000.

Latvija: 4 pėstininkų div., ypa
tingi daliniai, 1 motorizuota 
brigada; viso — 25,000.

Lietuva: 3 pėstininkų div., 1 
kavalerijos brigada, 4-oji divizija 
buvo organizuojama; viso — 
24,000.

Palyginti su Suomija, Balti
jos valstybės drauge turėjo dau
giau kaip dusyk tiek karių ir 
daugiau kaip trissyk tiek divizi
ją-

Jūrinės jėgos (be sargybinių, 
pagelbinių ir keleivinių. Peipu- 
so bei Ladogos ežeruose).

Pakrančių šarvuočių : Suomija 
2; Estija —; Latvija —; Lie
tuva —.

Povandeninių: Suomija 5; Es
tija 2; Latvija 2; Lietuva —.

Minininkų: Suomija 5; Estija

2; Latvija 2; Lietuva —.
Patrankinių laivų: Suomija 4; 

Estija 2; Latvija 1; Lietuva 1.
Kadangi du modernieji Suomi

jos pakrančiij šarvuočiai galėjo 
būti vartojami kaip priešlėktuvi
niai, tai bendras trijų Baltijos 
valstybių laivynas buvo beveik 
tokio pat dydžio kaip Suomijos.

Aviacija
Mokomieji lėktuvai: Suomija 

156; Estija 34; Latvija 50; Lie
tuva 30.

Naikintojai: Suomija 92; Estija 
27; Latvija 50; Lietuva 40.

Bombonešiai: Suomija 18; Es
tija 10; Latvija 15; Lietuva 10.

Žvalgybiniai: Suomija 35; 
Estija 10; Latvija 15; Lietuva 10.

Viso — Suomija 301; Estija 
125; Latvija 155; Lietuva 110.

Jei Suomija turėjo 156 moko
muosius ir 145 kovos lėktuvus, 
tai trijų Baltijos valstybių bend
ras skaičius — 114 mokomųjų 
ir 276 kovos lėktuvų, arba drau
ge 390.
Sunkieji ginklai

Šarvuoti traukiniai: Suomija 7; 
Estija 4; Latvija 6; Lietuva jau 
nebeturėjo.

Seni lengvieji Šarvuočiai: 
Suomija 30; Estija 12; Latvija 
6; Lietuva 12.

Seni vidutinio dydžio šarvuo
čiai: Suomija keletas; Estija 10; 
Latvija 3; Lietuva —.

Modernūs lengvieji šarvuo
čiai: Suomija 30; Estija 6; 
Latvija 18; Lietuva 51.

(bus daugiau)
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Miuncheno, Vokietijoj, lietuvių tautinių šokių grupė Ratukas. Viduryje (stovi iš d. pirma) 
grupės vadovė Alina Grinienė. Nuotr. Šarūno Veršelio

MIUNCHENO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ RATUKAS
1950, pasibaigus didžiajai 

emigracijos bangai iš Vokieti
jos, į Muencheną buvo atkelta 
iš įvairių stovyklų daugiau 
negu 100 lietuvių. Čia tuojau 
pradėjo organizuotis tautinių šo
kių grupė. Pradžioj šoko suau
gusieji, net senyvo amžiaus šo
kėjai, nes jaunimo nebuvo pa
kankamai. Grupė metai po metų 
keitėsi savo sudėtim. Keletą 
metų nuotaikingai atšokę “se
nukai” užleido vietą daugiausia 
studijuojančiam jaunimui. Stu
dentai betgi nepastovūs, vieni 

atvažiuoja, kiti čia pat išvyks
ta. Todėl ir šokėjai nuolat keičia-

Omahos lietuvių tautinių šokių grupė Aušra. Mokytojos Laima Antanelienė (k.) ir Gražina 
Reškevičienė (d.).

PITTSBURGHO 
ŠOKIŲ GRUPĖ 
NERIS

Pittsburgh© tautinių šokių gru
pė Neris buvo įsteigta 1966 sau
sio 12. Pirmasis viešas pasirody
mas įvyko tų pačių metų Vasa
rio 16-tosios minėjimo progra
moj.

Lig šiol Neris yra šokusi į- 
vairiuose lietuviškuose paren
gimuose, Pittsburgh© tautinių 
šokių festivaly ir etninių gru
pių bei labdaros organizacijų 
programose. Pereitą rudenį Ne
ris atliko programą Ontario, Ka
nadoj. Taip pat grupė jau yra 
dalyvavusi II-ojoj tautinių šokių 
šventėj Chicagoj.

Šiuo metu Neries grupėj šoka 
22 šokėjai — aukštesniųjų mo
kyklų bei kolegijų studentai. 
Daugumas jų yra jau trečios ir 
ketvirtos kartos Amerikoj gimę 
lietuviai. /.

Pirmoji grupės mokytoja buvo 
Aldona Grinienė. Dabar grupei 
vadovauja Marlene Aglinskaitė. 

si. Tik šokjų vadovė nuo pat 
pradžios iki šiandien ta pati — 
Alina Grinienė. Pagal šokėjų su
dėtį, kartais susidaro 4 poros, 
kitų karta 8 mergaitės, tai vėl 6 
poros. Ruošiantis IV-tai tautinių 
šokių šventei, pavyko sulipdyti 
8 poras. Kai kurie šokėjai į re
peticijas turi atvykti iš labai toli.

Kad ir nedidelė Muencheno 
grupė Ratukas, ji yra nesuskai
tomai kartų užpildžiusi lietuviš
kas minėjimų programas ir re
prezentavusi lietuvius kita
taučių tarpe. Muenchenas yra 
pabėgėlių “sostinė”, todėl čia 

Pittsburgho lietusių tautinių šokių grupė Neris su mokytoja Marlene Aglinskaitė (stovi 
antra iš dešinės).

telkiasi visas tarptautinis kultū
rinis gyvenimas.

Šiuo metu grupėje šoka: Arū
nas Balkus, Rudolfas Boehmas, 
Zigfridas Boehmas, Petras Bu- 
račas, Brunonas Dovilas, Marius 
Dresleris, Aurelija Gelžinytė, 
Violeta Hermanaitė, Alfredas 
Hermanas, Gunda Mečionytė,
Sigita Mečionytė, Petras Nevu- 
lis, Kristina Pauliukevičiūtė, Ri
ta Pauliukevičiūtė, Algiman
tas Pauliukevičius, Eglė Pauliu- 
konytė, Danutė Žakytė, Raimun
das Žagarinskas.

Akordeonu groja Mečys Lan
das.

darbininkas

ŠOKIŲ GRUPĖ
VASARIO 16-tosios GIMNAZIJOS TAUTINIŲ

Vasario 16-tosios gimnazijos 
tautinių šokių grupė yra vien - 
metė su gimnazija. Ji įsisteigė 
Diepholze 1951. Iki 1953 pabai
gos grupei vadovavo Aldona 
Gasnerienė, dabar gyvenanti 
Chicagoj. 1954 pradžioj gimnazi
ja persikėlė į Huettenfeldų, 
kartu su ja ir šokėjų grupė. Dve
jus metus grupei energingai 
vadovavo Alina Grinienė, dabar 
gyvenanti Muenchene, ten su
organizavus tautinių šokių grupę 
iš apylinkės lietuvių. Gimnazijos 
grupę perėmė Leokadija Skeive- 
lienė; su ja dirbo iki 1957. Vėliau

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoj tautinių šokių grupė. Grupės mokytoja Eglė Pauliukonytė.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ AUŠRA
OMAHA, NEBRASKA

Grupė susiorganizavo 1970 ru
denį ir pradėjo veikti skautų 
organizacijos ribose. 1971 per
siorganizavo ir išėjo viešumon 
kaip atskira jaunimo organizaci
ja. Sudarė savo ir tėvų komite
tus. Šokėjam atstovauja pir
mininkas Romualdas Mic
kevičius ir Danguolė Antanėly-

keletą metų grupė neturėjo pa
stovios tautinių šokių mokytojos, 
bet vis tiek nepabiro ir išliko. 
1961 pradžioj vėl atsirado nauja 
tautinių šokių mokytoja, Elzė
Tamošaitienė, kuri su grupe gra
žiai ir smarkiai dirbo ištisų 
dešimtį metų. 1971 rudenį ji sa
vo pareigas perdavė jaunai 
mokytojai Eglei Pauliukonytei, 
atvykusiai iš Amerikos moky
tojauti gimnazijoj.

Vasario 16-tosios gimnazijos 
tautinių šokių grupė yra turėju
si daugiau kaip 70 išvykų už 
gimnazijos ribų. Koncertavo 
Romoj, Berlyne, Bardi-Italijoj, 
Nuernberge, Mannheime,

te. tėvam — pirm. Vitalis Gaide
lis. Ona Kovienė ir Valė Priš-
mantienė.

Programas atlieka lietuvių pa
rengimuose. Keliais atvejais 
pasirodė amerikiečiam ir turėjo
išvyką į Denverį, Colo.

Grupei vadovauja Laima An- 
tanėlienė ir Gražina Reškevičie
nė. Akordeonistas — Kastis Sto
nys. Šoka 25 šokėjai. Čia duoda
mas jų sąrašas.

Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
įvytosios 

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
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Heidelberge, Stuttgarte ir kitur. 
Buvo suorganizuoti įvairūs 
pobūviai su latvių ir estų tau
tinių šokių grupėmis.

Dabartiniu laiku E. Tamo
šaitienė moko tautinius šokius 
mažesniesiem, o E. Pauliuko- 
nytė ruošia vyresniųjų grupę 
šokių šventei ir ateinantiem 
koncertam, pati akompo- 
nuodama akordeonu.

Tautinių šokių repeticijos yra 
neprivalomos. Šokėjai į jas atei
na laisvu noru. Iš grupės didu
mo galima matyti, kad dar daug 
jaunimo džiaugiasi lietuviš
kuoju šokio menu.

Mergaitės: Danguolė Antanė- 
lytė, Dalė Amauskaitė, Marytė 
Cvilikaitė, Vida Cemiūtė, Te
resė Gaidelytė, Dalė Jankevičiū
tė, Rūta Jaudegytė, Sylvia Kaz
lauskaitė, Violeta Kazlauskaitė, 
Rita Kovaitė, Rūta Rackevičiūtė, 
Laima Starkutė, Regina Star- 
kutė, Rosvita Šalkauskaitė.

Berniukai: Algirdas Antanėlis, 
Antanas Cvilikas, Šarūnas Karta- 
nas, Juozas Lileikis, Vytautas
Mackevičius, Romualdas Mic
kevičius, Mindaugas Retikis, Ri
čardas Šulskis, Algis Šarka, Vy
tas Vasiliauskas.

Nuotraukoj trūksta Antano 
Vištarto.
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JAUNIMO KONGRESO 
GARBĖS MECENATAI 
IR GARBĖS RĖMĖJAI

Antrasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas oficialiai 
atidaromas birželio 30 Chicagoj. 
Sudaryta turininga, įvairi 
programa, suplaukia jaunimas iš 
viso laisvojo pasaulio kampų. 
Šį didįjį jaunimo susibūrimų 
įgalino įvykdyti daugio lietuvių 
darbas ir piniginė talka.

Stambieji aukotojai yra garbės 
mecenatai, paskyrę bent 1OOO 
dolerių ir garbės rėmėjai su 500 
dolerių. Tokių sudėtos aukos pa
siekė 44,500 dolerių. Kongreso 
finansų komisija New Yorke 
nuoširdžiai dėkoja ir skelbia 
stambiųjų aukotojų sąrašų.

Garbės mecenatai (po 1000 do
lerių):

Dr. V. ir dr. V. Adomavičiai, 
Akron, Ohio.

Dr. K. ir J. Aglinskai, Chicago, 
III.

St. Barzdukas, Cleveland, 
Ohio.

Dr. St. ir dr. M. Budriai, Chi
cago, Ill.

Dr. Vyt. Didžiulis, Bogota, Ko
lumbija.
, Dr. Pr. ir D. Jarai, Detroit, 
Mich.

Al. Kazickienė, New Rochelle, 
N.Y.

J. Kazickaitė, New Rochelle, 
N.Y.'

Dr. P. ir S. Kisieliai, Chicago, 
III.

Lietuvių Fondas (4000 dole
rių), Chesterton, Ind.

Dr. A. ir A. Lipskiai, La Gran
ge Park, Ill.

Dr. Vyt. Majauskas, Detroit, 
Mich.

Dr. F. Mažeika, Chicago, Ill.
Dr. Ant. ir E. Razmai, Joliet, 

Ill.
Ant. ir A. Sabaliai, Woodha

ven, N.Y.

Dr. V. ir V. Tumasoniai, Palos- 
Park, Ill.

Dr. M. ir A. Vygantai, Chicago.
Ill.

R. Vildžius (c/o Neris), Rizal. 
Filipinai.

S. Woznica (c/o Neris Interna
tional) New York.

Dr. P. Žemaitis, Plymouth, 
Mich.

P. S. Zubkus, Lanham, Md.

JAUNIMO KONGRESO STOVYKLA
Po II pasaulio lietuvių jau

nimo kongreso stovykla Romu
voj, Kanadoj, liepos 9-15. Iš 
įvairių kraštų suvažiavęs jau
nimo kongreso atidarymo Chi
cagoj ir studijų dienų Kent uni
versitete ruošiama II pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso 
stovykla Romuvoj, Kanadoj, 
liepos 9-15. Iš įvairių kraštų 
suvažiavęs jaunimas turės progų 
ne tik pabendrauti, bet ir kartu 
dalyvauti specialiai sudaryto) 
akademinėj, sportinėj ir vaka
rinėj programoj.

Stovyklavietė, Romuvos sto
vykla, yra Ontario provincijoj, 
Kanados šiaurėj. Visas stovykla
vimas vyks palapinėse. Vieta 
ideali. Yra įrengtos sporto aikš
tės tinkliniui ir krepšiniui, yra 
privatus ežeras, barakėliai, kurie 
bus naudojami raštinei, ligo
ninei, radijo stočiai, bibliotekai 
ir 1.1. Taip pat įrengta salė, tal
pinanti 300 žmonių, ir amfiteat
ras, talpinus 500 žiūrovų.

Stovyklavimas vyks 4 pa- 
stovyklėse. Kiekviena turės savo 
komendantų, kuris kartu su sto
vyklos vadovu bus atsakingas 
už tvarkos ir drausmės palaiky
mą. Kiekviena pastovyklė talpins 
apie 125 stovyklautojus, kurie 
bus paskirstyti pagal kraštus ir 
amžių. Stovykla bus perskirta į 
dvi dalis, po 250 asmenų dieni
nei programai. Kai viena grupė 
dalyvaus paskaitoj, antroji užsi
ims pratybomis. Pratybos su
skirstytos būreliais, kurie ne
viršys 30 asmenų.

Garbės rėmėjai (po 500 do
lerių):

V. ir A. Adamkai, Chicago, Ill.
Dr. K. ir M. Ainbrozaičiai, 

Chesterton, Ind.
Anglijos lietuvių klubas, 

Chicago, Ill.
Dr. H. Armanas, Baltimore, 

Md.
Mr. Mrs. A.J. Aukers, Chicago, 

III.
Dr. V. ir B. Bagdonai, Palos 

Park, Ill.
Dr. A. ir dr. O. Balionai, Chi

cago, Ill.
Dr. G. ir V. Balukai, Chicago, 

Ill.
Dr. B. Beinorius, Wood Dale,

III.
Dr. D. Blieliauskienė, Cincin

nati, Ohio.
Vysk. V. Brizgys, Chicago, Ill.
Dr. V. ir A. Domanskiai, Pa

los Park, Ill.
Dr. V. Dubinskas, Chicago, 

Hl
D. K. Jablonskis, Melrose 

Park. Ill.
Tėvai Jėzuitai, Chicago, Ill.
A-. ir B. Jucėnai, Middletown, 

Conn.
Vyt. Kasiulis, Paryžius, 

Prancūzija.
Dr. J. Kriaučiūnas, Toledo, 

Ohio.

Dr. V. ir dr. A. Labokai, Chi
cago, Ill.

Dr. A. Laucius. Mt. Olive. III.
Dr. E. ir M. Lenkauskai, Cle

veland, Oh io.
J. ir J. Lieponiai, Lockport. Ill.
Maironio Parko Lietuvių 

Labdaringa Draugija, Shrews
bury, Mass.

Dr. Pr. Mažeika. Lake Zurich. 
Ill.

Dr. A. ir E. Miliai, Flossmo- 
re, Ind.

N. Miškinis, Detroit, Mich.
Param<r(J. Janušaitis ir J? Ma

žeika^,'Chicago, Ill.
Dr. B. Poškus, Kankakee, Ill.
Dr. A. Rugienė, Chicago, Ill.
Dr. P. ir dr. A. Sutkai, Home

wood. Ill.
Dr. A. Šabanienė, Chicago. Ill.
Dr. O. ir V. Vaitai, Bloomfield 

Hills, Mich.
Dr. Alg. Valiūnas. Oaklawn, 

Ill.
Dr. Vvt. ir M. Vygantai. Great 

Neck, N.Y.
Dr. V. Zotovas, Bloomfield 

Hills, Mich.

Dienos programų metu kiek
vienų dienų numatytos dvi pa
skaitos. Dieninių ir vakarinių 
programų smulki tvarka Dar
bininke buvo skelbta pereito 
(27) numerio penktam puslapy 
kartu su viso jaunimo kongreso 
smulkia programa.

Vadovybė, Stovyklos vado
vas — kun. Andanas Saulaitis, 
SJ, iš Brazilijos. Mergaičių pa- 
stovyklių vadovės — Elvyra 
Vodopolienė iš Washingtono ir 

Marija Saulaitytė iš Connec- 
tieuto. Vyrų pastovyklių vadovai

Jaunimo kongreso užsienio atstovų pakomisijos nariai. Iš k. 
Kristina Stankaitytė, Gailė Mariūnaitė, Vacys Garbonkus, Ra
munė Kviklytė, Audronė Gelažytė, Il-je eilėje: Milda Len
kauskienė, Astra Kleizienė, Jonas Totoraitis, Vita Vilutytė, 
Vida Kaulėnienė, Nijolė Diminskytė. Trūksta Danguolės 
Bielskienės ir technikinės komisijos narių — Danguolės 
Kviklytės, Vilijos Eivaitės, Audronės Šiuopytės ir Indrės Lu- 
kaitės.

Philadelphijoj Robert E. Bačauskas, remdamas jaunimo kongresų, įteikia Čekį Daivai 
Makarauskaitei. Dešinėje —Vytautas Maciūnas, kairėje Algirdas Jonys, kuris vadovauja 
Philadelphijos ir pietryčių New Jersey jaunimo metų komitetui.

TARP VYRESNIŲJŲ IRJAUNESNIŲJŲ - trintis ar
SPAUDA

VYRESNIEJI: reikia, kad pats 
jaunimas spręstų savo proble
mas.

Aiduose Nr. 4 redakcija, svei
kindama antrąjį jaunimo kong
resų ir ketvirtąją Šokių šventę, 
dėl santykių tarp jaunesniųjų ir 
vyresniųjų rašė:

"tikroji mūsų problema yra ne 
kartų praraja. . . .<> jaunosios kar
tos aplamai iš lietuviškojo gyve
nimo t ra tiki masis". Esą moks- 
leivinio jaunimo dar vis turime, 
bet atitrūksta studentinis jauni
mas ir ypač tas. kuris pradeda 
"savarankiškiau g y vent i", 
kai išeina ir "išsilaisvina" iš tė
vų Įtakos.

Žurnalas taria esant ligšiolinę 
klaida, kad vyresniųjų “Į jau
nimą einama Ivg dar i' vaikus. 
O savo ruožtu ir jaunimui lyg 
pati k k us vaidinti". Tokius 
sąntyl^us žurnalas atmeta: "Ir 
glostymas i r bari masis tik vaikam 
galioja, nes tik vaikam ir patinka 
būti glostomiems ar vaikiškai 
“šiauštis”. Jaunimas nebe vaikai, 
o jauni žmonės, kurie patys ima
si atsakomybės už save. "Glo-

M. Žilinskas. Berlynas. Vokie- 
tija.

P. ir G. Žumbakiai. Chicago, 
Ill.

II PLIK Finansų Komisija 

bus paskelbti. Stovyklos daktaru 
sutiko būti dr. Kastytis Jučas iš 
Cicero. Vyriausia šeimininke 
bus Simonaitienė iš Toronto. 
Sportu rūpinsis Viktoras Navic
kas iš Londono. Ontario. Kana
da. Prie stovyklos vadovavimo 
prisidės visa stovyklos ruošimo 
komisija, kuria sudaro Gedimi
nas Breichmanas, Jūratė Cepon- 
kutė. Kristina Parėšytė. Antanas 
Bašinskas, Laima Gustainytė, 
Gabija Juozapavičiūtė. Ramūnė 
Sakalaitė. seselė Igne. Benis 
Ceponkus ir Andrius Gutaus
kas.

DARBININKAS 5
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bos" mūsų jaunimui nestokojo. 
Gal būt. net perdaug jos buvo. 
Labiau reikia, kad pats jauni
mas imtųsi savo problemų 
sprendimo".

JAUNESNIEJI: iš vyresniųjų 
nesulaukiam paramos ir paguo
dos

Darbininke birželio 23 rasa 
navickaitė. aprašius Long Island 
jaunųjų surengtų kokteilių po
pietę. skundėsi, kad atsilankė tik 
85 asmens, nors pakvietimų iš
siųsta 500.

"Po šito parengimo mes li
kom susijaudinę, susimaišę. 
Bendruomenė kviečia jaunimų 

prisijungti prie jų darbo, organi
zacijos laukia naujų veidų, jau
nimo kongreso finansų komisija 
yra New Yorke. O mes susilau
kėm tik saujelės asmenų . . . Iki 
kongreso pradžios New Y orkas 
turi surinkti 12,600 dol. kvotų. 
Kvota nustatyta pagal skaičių 
asmenų, balsavusių praėju
siuose LB rinkimuose” . . . “Kur 
tie tūkstančiai lietuvių ... iš ku
rių mum skirta gauti lėšų?”

Tame pat Darbininko nr. ir ki
tas straipsnis skundžiasi, nesu
laukęs iš vyresniųjų New Yorke 
“nei paramos nei paguodos”. 
Esą. "jaunimui buvo išdalinti 
aukų lapai, peticijų lapai, ir . . . 
jie palikti Dievo valiai”. Ir šis 
straipsnis baigiamas kaltinimo 
šauksmu apie vyresniųjų atitrū
kimų: "Kur dingo mūsų visuo
menininkai, kurie ne kartų šau
kėsi jaunimo pagalbos? Kur din
go lietuviškos kolonijos nuo
širdus bendradarbiavimas? Kur 
dingo kolonijos sąžinė?”

-o-
Tai nuotrupa iš "dialogo" 

tarp vyresniųjų ir jaunesnių
jų. Kai "Aidai” pasisakė 
prieš "globų”, už jaunimo pa
ties problemų sprendimų, 
jaunimo balsai net reikalavo 
globos ir paguodos.

Kai vyresnieji kalbėjo apie jau
nimo išsijungimų iš lietuviškojo 
gyvenimo, jaunimo balsai kalbė
jo apie vyresniųjų išsijungimų.

Kai konkrečiu New Yorko 
kokteilių popietės atveju jau
nieji kaltino vyresniuosius te
dalyvavus vos 85; vyresnieji vėl 
gal pasišautų atversti kaltinimų, 
kad jaunų tik 10 ar nė tiek te
dalyvauja vyresniųjų rengi
niuose.

Tokis “dialogas” gali surasti 
faktų tiek ir tiek. Bet jis san
tykių neišsprendžia, o tik juos 
kaitina.

Siekiant teigiamo sprendi
mo, pirmiausia reiktų “pravė
dinti” pačias savas mintis:

1. Reiktų jaunimui įsitikinti, 
kad į šauksmų dalyvauti lietu
viškame gyvenime atsiliepdami 
palankiai, jie nedaro jokios “ma
lonės” vyresniesiem. Jų dalyva
vimas lietuviškame gyvenime 
yra natūralus tam, kuris jaučiasi 
esąs lietuvis.

2. Reiktų vyresniem įsitikinti, 
kad tas jaunimas, kaip Aidai sa
ko, nėra vaikai. Jie nėra tik pa
galbininkai lietuviškame gy
venime. Į juos turi būti žiūri-

sutartis?
ma ir jie turi jaustis, kad jie ne 
tik iš šalies jiem skirtas roles 
atlieka, bet yra tokie pat tų 
rolių skirstytojai bei jų organi
zatoriai bendrai su vyresniai
siais.

Tada pradės nykti iš pasikal
bėjimų "jūs” ir "mes”; "jūs trau- 
kiatės”. "o jūs mūsų ne remia
te”.

(Tokiu konkrečiu atveju kaip 
minimoji popietė, kaip pinigų 
organizavimas kongresui būtų 
apsieita be priekaištų vieni ki
tiem ir gal su geresniais rezul
tatais, jei bendrai jaunesnių ir 
vyresnių būtų apsvarstyti bū
dai pini«’’:nn organizuoti, bend
rom pastangom būtų jie organi
zuojami).

3. Jei New Yorko jaunesnie
ji taria, kad jie buvo palikti "vie
ni Dievo valiai”, reiktų labai su
simąstyti dėl New Yorko Bend
ruomenės veiklos, ypačiai, kai 
jos "rekordai” menkiausi ne 
tik jaunimo kongresui vajui, bet 
ir solidarumo Įmokų centro val
dybai.

4. “Traukimosi iš lietuviškcyo 
gyvenimo”, kuri mato Aidai 
taip jaunimo, “išsilaisvinusio” 
iš tėvų Įtakos, esama ir taip vy
resniųjų.

Tai lietuviai, gyvi lietuviai, 
bet jau pridusę. Ar juos galima 
atgaivinti; kokio "deguonies” 
jiem reiktų sugalvoti ir kokius 
“rescue squads” pasiųsti 
— tegalėtų sutarti ii vykdyti 
jaunesnieji ir vyresnieji — irgi 
bendrai.

JAUNIMO 
KONGRESUI 
RUOŠIANTIS

Jaunimo kongreso parodų jury 
komisijų sudaro: Ramojus Mozo- 
liauskas, Jurgis Daugvilas, 
Vanda Balukienė, Alfonsas Va- 
leška ir Zita Sodeikienė.

Šokių konkursas įvyks lie
pos 1 vėsinamose Conrad Hil
ton viešbučio patalpose tuoj po 
didžiojo kongreso vakaro. Premi
jos skiriamos trim geriausiom 
porom šiose kategorijose: mo
dernūs šokiai, valsas, tango ir 
maratonas. Gros 15 instrumentų 
orkestras. Be to, iš Brazilijos 
atvyksta Brazilijos 12 instru
mentų grupė ir “Venecuelos gar
sai”.

Autobusai į jaunimo sto
vyklą, įvykstančią Romuvoj, 
Kanadoj, numatomi iš Chicagos. 
Autobusai taip pat bus užsa
kyti nuvežti stovyklautojus iš 
Romuvos į jaunimo kongreso už
darymą Toronte. Uždarymui pa
sibaigus, norį grįžti į Chicagą 
galės naudotis specialiai užsaky
tais autobusais.

Jaunimo kongreso uždarymas 
įvyks liepos 15-16 Toronte. 
II PL jaunimo kongreso komite
to, Kanados LB krašto valdybos 
ir Toronto apylinkės valdybos 
bendru sutarimu uždarymo koor
dinatorium pakviestas Torpnto 
lietuvių radijo vedėjas Jonas R. 
Simanaviči us.

— Diplomatijos šefas St. Lozo
raitis ryšium su įvykiais Kaune 
pasiuntė raštų J. Tautų gen. sek
retoriui su prašymu apsaugoti 
Lietuvos jaunimų nuo represijų 
— mirties bausmių, deporta
vimo, kalinimo koncentracijos 
stovyklose, kurių Maskva pakar
totinai griebėsi okupuotoje Lie
tuvoje.

— Vliko tarybos posėdžiui bir
želio 19 pirmininkavo B. Bieliu- 
kas (Rezistencinė santarvė), 
sekretoriavo J. Ivašauskas (Vals
tiečių liaudininkų ). Taryba 
pavedė valdybai skundus dėl ti
kėjimo persekiojimo Lietuvoj 
siųsti J. Tautom religinių organi
zacijų vardu ir tuo reikalu drau
ge su Kunigų Vienybe tartis su 
Pax Romana, kuri turi tam tikrų 
status J. Tautose. Iš valdybos 
pasitraukė dr. B. Nemickas ir R. 
Kezys. Jų vietoj Vliko pirminin
kas siūlė patvirtinti jaunuosius 
magistrus V. Radzivanų ir A. Raz- 
gaitį. Jų tvirtinimo reikalų taryba 
atidėjo kitam posėdžiui. (E.).

— Richard B. Ogilvie, Illinois 
gubernatoriaus, dukra Eliza
beth paprašė išmokoma lietu
vių tautinių šokių, kad galėtų da
lyvauti lietuviu tautiniu šokiu *
šventėj. Birželio 23 ji pradėjo 
repetuoti su Chicagos jaunimo 
tautinių šokių grupe Grandimi. 
Gubernatoriaus žmona taip pat 
dalyvaus tautinių šokių šventėj 
ir atstovaus-gubernatoriui.

— Gen. konsulas J. Daužvar- 
dienė birželio 6 laišku padė
kojo Chicagos merui R.J. Daley, 
kuris miesto taryboje buvo pa
siūlęs rezoliucijų prašyti prezi
dentų Nizonų, kad buvodamas 
Maskvoje iškeltų pavergtų tautų 
klausimų. (E.)

— Australijoje Vliko atstovas J. 
Lapšys gegužės 25 buvo priim
tas Australijos užsienių reikalų 
ministerijoj rytų Europos sky
riaus vedėjo Peters ryšium su į- 
vykiais Lietuvoj. Drauge su 
Bendruomenės pirmininku V. 
Neverausku pasiuntė telegra
mas: Neverauskas min. pirmi
ninkui, Lapšys JAV ambasado
riui Australijoj. Jaunimas su
organizavo motorkadų. (F.)

— Pasaulio krikščionių demo
kratų sekretariatas Romoje ge
gužės 31 paskelbė deklaraciją 
Lietuvos reikalu; ragino visas 
pasaulio tautas reikalauti, kad 
lietuvių tautai būtii suteikta lais
vo apsisprendimo teisė; kad vi
sos vyriausybės šį klausimą kel
tu artimiausioj J. Tautu sesijoj. 
(E) _ . •

— Vliko seimas šiemet bus 
Clevelande, Ohio, lapkričio 25- 
26. - '

— The Detroit News birže
lio 17 paskelbė dr. J. Pikūno 
laiškų, raginantį protestuoti dėl 
Lietuvoje ir kitur Sovietų vyk
domų barbariškų veiksmų.

— N. Y. Daily News birželio 
20 paskelbė Viktorijos Cečetie- 
nėš padėką laikraščiui už veda
mąjį (jis buvo pakartotas Darbi
ninke). Paskelbė taip pat Ritos 
Bobelytės laišką, kuriame klau
sė: kada amerikiečiai supras, 
jog dviejų jaunų lietuvių nusi
žudymas liudija, kad mirtis —tai 
vienintelis būdas pabėgti iš 
komunistinio teroro. (E.)

— Hartford, Conn., birželio į- 
vykių minėjimas įvyks liepos 2, 
sekmadienį, 8:30 vai. ryto Švč. 
Trejybės bažnyčioj mišių metu. 
Klebonas kun. J. Matutis pasakys 
pritaikintą pamokslą, giedos 
Aido choras, organizuotai daly
vaus skautai, ramovėnai ir Sa
bonio postas. Po minėjimo visi 
kviečiami į parapijos svetainę 
kavai. Kviečia. Hartfordo LB 
apylinkės valdyba.

— Dr. W. Sukarti s, dantų gy
dytojas iš Middlebury, Conn., 
laimėjo 100,000 dol. Con
necticut valstijos loterijoj.
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LIETUVIŲ 
reikalai...

SKAUTŲ ŠVENTĖ PUTNAME
Dalyvavo per 100 jaunimo

(atkelta ii 3 psl.)

nesėkmė yra ir visuose kituose jų 
užimtuose kraštuose, nors jauni
mas nuo pat vaikų darželio augo 
nieko kita negirdėdamas, kaip 
tik sovietinę propagandą. Tai 
buvo išsiveržimas jaunosios 
generacijos nusiteikimo. Senoji 
generacija tebėra perdaug su
terorizuota, perdaug įgąsdinta. 
Jaunieji to nežiūrėjo. Jie rizika
vo savo laisve, ir buvo net 
keli šimtai suimtų. Tokių nera
mumų būta ir kituose miestuo
se. Tik įsivaizduokite, kad jiems 
malšinti rusai turėjo atgabenti 
net specialius parašiutininkų 
dalinius. Tas išsiveržimas buvo 
rezultatas ilgų metų tylaus ken
tėjimo, teroro, žudymų, kalini-
mų, trėmimų. Ilgų metų pasy
vus pasipriešinimas staiga virto

E.M. Kokio didumo yra Lie
tuva?

A.K. Lietuva turi tris milijo
nus gyventojų. Daugiau negu 
tris. Tris milijonus ir tris šimtus 
tūkstančių.

E.M. O kokio didumo teritori
ja?

A.K. Apie 30,000 ketvirtainių 
mylių. Tai maždaug kaip Con
necticut, Massachusetts ir 
Rhode Island sudėjus į krūvą.

E. M. Tai gana nemažas kraš
tas.

A.K. Tikrai ne mažiausias 
Europoje.

Apie atgarsius Amerikos spaudoj
E.M. Norėčiau paklausti, 

kodėl apie tas jaunimo demon
stracijas taip mažai teužtikom 
spaudoj?

A.K. Nežinau. Labai sunku tą 
suprasti. Europos laikraščiuose 
apie jas buvo labai daug rašyta ir 
teberašoma. Bet čia. . . Aš gal
voju, kad toji tyla galėjo turė
ti ryšių su prezidento Nixono 
vizitu. Žinote, visas tas šampa
no taurių kilnojimas Kremliuje. 
Nors iš kitos pusės, reikia pa- 
-sakyti, kad visas' reikalas vie
šumon buvo iškel-tas ne kieno ki
to, bet Amerikos žurnalistų. Ka
žin kas rizikavo paskambinti 
į Maskvą, o Associate Press ži-

Lena Valaitytė, Vokietijoj 
pagarsėjusi lengvosios mu
zikos dainininkė, atliks prog
ramą tautinių šokių šventės 
užsienio šokėjų koncerte — 
liepos 1 d. 8 v.v. Marijos 
aukštesniosios mokyklos 
salėj.

-------------------------- . ——. ■.-------------- , ■ ------------- .

Kviečiame visus atsilankyti

i
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 
Montrealio,

Studenčių kvartetas “RASA” iš London, Ont., 

Šokėjai iš MUENCHENO.

Bilietus galima įsigyti MARGINIUOSE

LPL Tautinių Šokių Šventės Rengėjai

------------------- ■ ■■ ■ . ■ ■■ — -----------------------

Chicagoj, Marquette Parke, gegužės 24 buvo surengtos didelės demonstracijos prieš religijos 
persekiojimą Lietuvoj ir ryšiumi su Romo Kalantos susideginimu. Nuotraukoje — didžiulė 
žmonių minia klausosi kalbų. Nuotr. V. Noreikos

nią paskleidė. Po to, žinoma, ru
sai viską užgniaužė. Nieko 
neleido nuvykti į tas vietas. Bet 
aš vistiek negaliu suprasti, ko
dėl mūsų laikraščiai negalėjo pa
rūpinti straipsnių ir vedamųjų. 
Daug kas rašė. Pavyzdžiui, Ita
lijoje labai daug rašė, Šveicari
joj, net Albanija atsiliepė. Ir Šve
dija. Daugybė laikraščių rašė. 
Ir ne tik vienos kurios kryp
ties. Aš nesuprantu, kodėl ne 
amerikiečių. Ar tik todėl, kad jie 
nenori sugėdyti rusiškos meš
kos, ar ko nors panašaus. Mus 
ypatingai stebino, kad iš vieti
nių laikraščių tik vienas Įsidėjo 
žinutę trečiam puslapy, o po to 
daugiau nė žodžio. Aš tikrai to 
nesuprantu. Juk toji apraiš
ka yra labai svarbus įvykis, pa
rodus, kad rusų užimti kraš
tai nesugniužo po dideliu 
spaudimu. Anaiptol nesu
gniužo. Išskyrus keletą kvis- 
lingų, — tai ir viskas. Pasitai
kius progai, jie visi tuoj reikalau
tų laisvės ir visiškos nepriklau
somybės.

E. XI. Nėra jokios abejonės, 
kad reikalautų. Sakėt, kad vieti
nių laikraščių tik vienas įsidėjo 
žinutę. Matot, tokios žinios yra 
gaunamos iš tarptautinių žinių 
agentūrų. Ar neatrodo, kad ir 
tarptautinės agentūros Į tą irgi 
perdaug dėmesio nekreipė.

A.K. Gali būti. Bet va, net ir 
čia kituose miestuose buvo ki
taip. Aš žinau, kad Los Angeles, 
Chicagoj daugelis laikraščių ži
nią įsidėjo pirmam puslapy. Net 
ir Lietuvos žemėlapį pridėjo.

E.XI. Tai, tur būt, atskirų ko
respondentų darbas.

A.K. Žinoma, galėjo būti ir 
atskirų korespondentų.

Apie maldos ir gedulo dieną
E.M. Kodėl birželio penkio

liktoji pasirinkta maldos ir ge
dulo diena? Ar buvo tam kokia 
ypatinga priežastis?

A.K. Taip, pone Meath. Tą 
galima būtų pavadinti dvigubu 
liūdnu jubiliejum. Pirmiausia, 
toji diena mums primena 1940 
birželio 15, kai sovietii armija 
užėmė Lietuvą. Tai viena. O 
antra — 1941 birželį rusai pra
dėjo masinius lietuvių trėmimus 
į Sibirą. Jų tarpe buvo ištremti ir 
mano tėvai ir daugelis giminių.

E.M. Kam juos trėmė?

A.K. Tik tam, kad sunaikintų 
bet -kokį pasyvų priešinimąsi. 
Niekas iš tremiamųjų nebuvo 
kaltinami individualiai ką nors

BAIGĖ VASARIO 16 GIMNAZIJĄ
Šiais mokslo metais Vasario 16 

gimnazijos 3 devintokai laikė 
brandos egzaminus, bet ne 
visiems lygiai gerai pasisekė. 
Išlaikė tik Romana Žutautaitė, 
o Edvinas Dilba ir Manfredas
Šiušelis suklupo.

Romana Žutautaitė yra gimusi 
1953 sausio 24 Augsburge. Jos 
tėvelis kilęs iš Žemaitijos, o 
mama vokietė. 1963 Romana

R. Žutautaitė, baigusi Vasa
rio 16 gimnaziją

PINIGINIS VAJUS
JAUNIMO KONGRESUI

Piniginė talka jaunimo kong
resui vvksta įvairiais būdais. 
Daug prisidėjo garbės mecena
tai (po 1.000 dolerių) ir garbės 
rėmėjai (po 500 dolerių). Iki bir
želio 24 garbės mecenatų buvo 
22. be to. Lietuvių Fondas pa- 
'ėmė 4,000 dol. Įnašu. Garbės rė- 
nėjų atsirado 37. Jų visų talka 

jaunimo kongresui davė 44,500 
dol. Betgi nieku būdu negalima 
užmiršti tų, kurie rėmė šimtine, 
dešimtine ar tik vienu doleriu 
—-jie visi pylė pamatus visuo
tinei idėjai.

Atskirose vietovėse pildant 
kvotas, atsirado ir šviesių pavyz
džių. Šauniai sužibėjo Washing- 
tono miestas. Sostinės lietuviam 
numatyta 1,500 dol. kvota, o jie 
surinko 2,645 (176%). Bostono 
miestui kvota buvo 2,500, o su
telkta 2.527 dol. (101%). Savo už
duotį su kaupu atliko ir Milwau
kee miestas — paskirta 240, o su
dėta 269 dol. (112%).

Išskirtinis pavyzdys LB East 
St. Louis apylinkė, Illinois. Jai 
buvo paskirta 580 dol. kvota. 
Apylinkės iždininkas J. Juoda
kis gegužės 31 rašo: “Anksčiau 
esame pasiuntę 100 dol., o dabar 
siunčiame 300 dol. Dar lieka 180 
dol. Mes savo kasą iššlavėmė 
visai švariai, o aukų tesurinkom 
150 dol. Likusią sumą, 180 dol., 
dedame pastangų pasiskolinti iš 

padarę. Pagaliau dar ir trečioji 
priežastis: sueina mėnuo nuo 
susideginimo lietuvio jaunuolio 
Romo Kalantos, kuris paaukojo, 
savo gyvybę, parodyti pasau
liui . . .

įstojo Į Vasario 16 gimnazijos 
I-ją klasę lietuviškai nemo
kėdama, o dabar rašo eilėraš
čius lietuvių kalba. Ir brandos 
egzaminuose iš lietuvių kalbos 
gavo aukštą pažymį. Gerai egza
minų komisijos buvo Įvertintos 
jos žinios ir kituose dalykuo
se. Tai pirmoji abitūra po ilges
nio laiko Vasario 16 gimnazi
joj be jokio nepatenkinamo pažy
mio.

Gimnazijoj Romana dalyvavo 
tautinių šokių grupėj, dainavo 
chore pas mokyt. Motgabį 
ir buvo E. Tamošaitienės mer
gaičių dainos ansamblio aktv- 
via nare. Daug kartų yra dekla
mavusi kitų eilėraščių ir taip pat 
skaičiusi savos kūrybos. Moki
nių kūrybos konkurse pernai ji 
laimėjo I premiją. Priklauso 
skautam ir yra kandidatė'Ateiti
ninkė. 3 m. buvo mergaičių’ 
bendrabučio seniūne. Nuo 1971 
yra Xzokietijos LB valdybos at
stovė jaunimo sekcijoje. Yra iš
rinkta dalyvauti II jaunimo kong
rese. Jame skaitys referatą apie 
lituanistinių studijų galimybes 
Vokietijoj. Taip pat yra pa
klėsta XI. Saulaitytės dalyvauti 
diskusijose apie' jaunimo lie
tuvišką kūrybą. Rudenį žada- 
pradėti lietuvių kalbos bei lite
ratūros ir visuotinės literatūros 
studijas Miunsterio universite
te. ELI

žmonių ir vėliau pasiųsim. Kvotą 
išpildysim, nes reikalą supran
tame ir jį reikia remti iš pasku
tiniųjų“.

New Yorko apygardai kvota 
numatyta 12.600 dol. Iki birželio 
9 surinkta 1.585 dol. (13%). Bir
želio 11 Ronkonkomoj New Yor
ko jaunimo komitetas kvietė Į 
kokteilių popietę — deja, svečių 
iš didmiesčio nedaug suvažiavo, 
ir pelno liko tik 100 dol.

Birželio 24 Vytautas ir Vanda 
Vebeliūnai savo namuose 
Richmond Hill buvo surengę 
vaišes. New Yorko visuomenei 

buvo dar viena proga pagelbėti 
kongresui. Loterijon leistas dr. 
Juozo Kazicko dovanotas Vy
tauto Kasiulio paveikslas. Vai
šėse dalyvavo New Yorko jauni
mo atstovai į kongresą (jie savo 
darbu gelbėjo Vebeliūnam), tad 
vyresnieji galėjo išsikalbėti su 
jaunimu. Vakaras davė 1,392 dol. 
Daugiausia pelnyta iš loterijos, 
kur, be Kasiulio paveikslo, dar 
buvo paleistos kelios Lito bend
rovės tautinės dėžutės. Surinkta 
ir šiaip aukų. Tėvai Pranciško
nai, per savo atstovą T. Paulių 
Baltakį, OFM, kongresą parėmė 
100 dol. čekiu. Visuomenės at
stovų šiose vaišėse galėjo būti 
daugiau. Ir šeimininkai, ir iauni- 
mas buvo pasiruošę gausesnei 
talkai. (rpč)

Gegužės 20-21 Putnamo se
selių sodyboj buvo paukš
tyčių ir vilkiukų 
šventė. Nors šeštadie
nį ir lijo, bet vistiek suvažiavo 
per 100 jaunimo. Iš įvairių At
lanto pakraščio vietovių buvo at
vykę: 30 vilkiukų ir 8 vado
vai, 53 paukštytės ir jų 12 va
dovių.

šventės komendante buvo 
Regina Aleksandravičiūtė. Šven
tė pradėta popiet salėj. Sugie
dojus Lietuvos himną. Atlanto 
rajono jaunųjų skaučių vadovė 
sesė A. Siumininkienė visus pa
sveikino ir perskaitė sveikini
mus — vyriausios skau- 
tininkės L. Mįlukienės ir Atlan
to rajono vadeivės Danutės Sie- 
maškienės. Žodžiu sveikino 
Atlanto rajono vilkiukų vadas V. 
Jasiulevičius. Po atidarymo pra
sidėjo darbymetė.

Paukštytės keturiuose būre
liuose turėjo savo užsiėmimus, 
jos ėjo ratelius, piešė plakatus, 
mokėsi rikiuotės. Būreliam 
buvo duodami taškai už punk
tualumą, drausmingumą, pavyz
dingumą, lietuviškumą, dai
navimą ir sportą. Vilkiukai tuo 
metu piešė. Piešinio tema buvo 
— mano namas.

Po pavakarių buvo bendri 
paukštyčių ir vilkiukų užsiėmi
mai. Pusė dainavo, o kiti su
darė “jautrumo grupę” (sensiti Dalyvė

Iš jaunųjų skautų šventės Putname, Conn., gegužės 20-21.
Virvės traukimas.

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

jau čia pat. Jo užsibrėžtiems tikslam pasiekti dar s t i n g a 
pinigų. Žemiau yra surašyta atkarpa, ka« ’ tautiečiai ir 
organizuoti telkiniai, kurie iki šiol neturėjo jos prisidėti 
auka, bet yra jautrūs jaunimui, galėtų ją ~^Mrldyti. Kiek
vienas doleris yra prasmingas kongreso sėkmei, dėl . to 
kviečiame paskutiniųjų dienų talkon.

Vardas Pavardė Auka

Adresas

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

l^unimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso

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

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

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

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

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

Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje.

vity groups). Užrištomis akimis 
jie atliko įvairius uždavinius. 
Po to buvo bendros dainos, va
karienė ir 8 vai. — laužas, kurio 
visi laukė.

Laužą pravedė Regina Alek
sandravičiūtė, seselės Xlargari- 
ta ir Palmira buvo pakviestos į 
premijų komisiją. Pirmą vietą 
laimėjo New Yorko sesės už 
pačių sukurtą ir padainuotą 
dainą, antrą vietą — Worceste- 
rio broliai už įscenizuotą dainą 
Grybai ir trečią — Hartfordo 
sesės už jų įscenizuotą dainą 
Išėjo tėvelis į mišką.

Sekmadienį, atsikėlę 7 vai., 
dalyvavo mišiose, kurias laikė 
kun. V. Zakaras. Visi bendrai gie
dojo.

Po mišių ir pusryčių apžiū
rėjo Alkos muziejų, kurį tvarko 
prel. P. Juras. Tada visi per
sirengė dienos programai -— 
sportui. Čia buvo virvių trauki
mas, vandeninių balionų mė
tymas, lenktynės su kliūtimis ir 
bėgimas maišuose. Buvo daug 
juoko ir linksmumo.

Po pietų buvo ir šventės už- 
daiymas. Į vėliavų aikštę susi
rinko su spalvingais plakatais, 
daina ir muzika. Visiem laimėto
jam išdalintos dovanos, trofėjai. 
Šventės pabaigai sudainuota 
Ateina naktis.

II PLJK Komitetas
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KODĖL
KELIAUJI

šiais metais Lietuvių Diena 
Kennebunkporte bus liepos 2. 
Atkelta visą mėnesį, iš rugpiū- ’ 

čio pradžios į liepos pradžią. 
Atkelta todėl, kad tėvai marijo
nai liepos pradžioj neberengia 
savo pikniko — Lietuvių Dienos 
Marianapolyje.

Taigi, liepos 2, sekmadienį, 
anoj aikštėj prie vienuolyno bus 
pilna muzikos. Liurdo grotoj 
degs žvakės ir giedos žmonės. 
Ten bus mišios. Paskui būriai 
susirinks po senom liepom 
ties svečių kambariais. O ten — 
ten bus visko. Vienas skar
dus balsas, atvykęs iš Wor- 
cesterio, šauks ir kvies į lote
riją. Suksis ratai. Kaip visur ir vi
sada per tokius piknikus.

Paskui ties pušim žmonės sto
viniuos, keliaus į valgomąjį 
pietų. Taip ateis ir vakaras, kada 
vienuolyno aikštė liks tuščia, 
tuščia. Bus praėjusi didžioji ir 
sunkioji diena Tėvui Jonui Dy- 
buriui, OFM, vienuolyno virši-
ninkui, kuriam rūpėjo viskas — ir 
pamaldos ir svečiai, ir visi žaidi
mai.

Tada surinks stalus, nuvalys 
aikšteles, ir taip tose pievose, 
laukeliuose, miškelyje prasidės 
rami ir draugiška vasara. Ten, ne
toli valgomojo, ant suoliuko sė
dės žmonės su laikraščiais ir 
skaitys. Prie gėlių klombos įsi
kūrusi vyrija aiškins politiką, pri
simins, kaip kadaise buvo Lietu
voj—jos kariuomenėj, muitinėj.

Kiti pamažu vaikštinės takais, 
aplankys miškelio suoliukus, 
pasėdės ten ir pasidžiaugs ra
mybe, maloniu kvepėjimu. O 
kvepia ir sakai, ir žolė, ir berže
liai kvepia.
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Žiūrėk, aikštėj čiobreliai žydi. 

Prie tų čiobrelių pilna bitučių. 
Jos pakyla, lyg atitrūkstą>nuo že
mės, zumsi aplink ir vėl dings
ta. Ir gera, truputį ir vieniša 
klausyti tų bitelių, žiūrėti į vio
letinius čiobrelius, kuriuos taip 
gražiai aprašė Putinas savo “Al
torių šešėly” pirmame tome.

Visi į Pranciškonų

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ

Vienuolyno
Sidabrinį Jubiliejų

Kennebunkport, Maine 
liepos 2 dieną, 1972

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

12:00 — Pietūs

4:15 — Meninė programa — išpildo vietinis 
(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.

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

•— Vasarvietė yra prie Atlanto, turi didelį maudymosi 
baseiną ir.kitus maloniam poilsiui patogumus.
— šiemet sezonas prasideda liepos 1 d. ir baigiasi 
rugsėjo 4 d.
------- Rezerv'uotls:

Franciscan Monastery 
j Kennebunkport, Maine 04046 

Tel.: (207) 967-2011

Taip atrodo Kennebunkporto vienuolyno sodyba ankstų pa
vasarį iš lėktuvo. Matosi maudymosi baseinas, svečių namai,

valgomasis, sporto salė, aikštės, Liurdo grota, vienuolynas, 
kelias į pajūrį. Aplinkui medžiai — graži vienuolyno sodyba.

Čia, vidurdieniui artėjant, 
išgirsti bildesį. Pravažiuos ma
šinos, grėbėjai, miškelyje išgirsti 
kirvį. Ten valo ir taiso takelius, 
tvarko medžius. Iš krūmų ten 
kasmet išlenda naujos uolos, 
pasirodo ir nauji takai tarp me
džių. Ten daugiausia dirba Tėv. 
Kęstutis Butkus, OFM, su ke
liais jaunais entuziastais.

Užkalbinęs patirsi iš jo įdomių 
dalykų. Jis čia yra kaupęs lė
šas, padėjęs statyti beveik visus 
pastatus ir Liurdą, ir Kryžiaus 
Kelių stotis, ir šv. Antano šven
tovę. Toks jis — senųjų laikų 
kvestorius, kuris grįžęs mokėjo 
pasakoti įdomius nuotykius.

Bet jis nekalba apie tai. Jo 
mėgstamiausia tema — medici
na, gimnastika, joga! Ir net nu
stebsi, kai jis pradės gramais 
ir miligramais skaičiuoti kalori
jas, aiškinti visokias gimnasti
kas, kaip atpalaiduoti raumenis, 

kaip išsitiesti ir atsigulti ant 
žemės. Šitokiu būdu, pats bęsi- 
gimnastikuodamas, besilaikyda
mas dietos, jis yra nukariavęs 
prasidėjusį artritį. Dabar jis 
straksi linksmas kieme ir dirba 
visokius darbus.

Praeitais metais tarp gėlių čia 
buvo Tėv. Bernardinas Graus- 
lys, OFM,— sodininkas ir moks
lininkas. Didžiai įdomus žmo
gus, be galo darbštus, taip pat 
savo dieta nugalėjęs artritį. Jo 
triūsu čia žydėjo šimtai gėlių, 
visas vienuolynas buvo lyg koks 
didelis gėlių sodas. Šiemet jis iš
vyko į Rochester}, kur atsidėjo 
kitai gėlininkystei — pastoraci
jai.

Kartais čia praeina Tėv. Stepo
nas Ropolas, Tėv. Eugenijus Jur

ŠAULIŲ VEIKLA VIS GYVĖJA

Kultūrinė savaitė jau čia pat
Lietuvos Šaulių Sąjungos įkū

rėjas Vladas Pūtvis pasakė šiuos 
prasmingus žodžius: “Ne vien 
ginklu ginsi tėvynę. . .” Tie 
žodžiai ypač tinka tremty at- 
steigtajai Šaulių Sąjungai. Šiuo 
metu mes kovojam ne šautu
vais, bet idėjiniais bei morali
niais ginklais, kurie gali būti 
galingesni net už branduolinius 
ginklus.

Atsteigtoji Šaulių Sąjunga ne 
tik nemirė, kaip kai kas prana
šavo, bet priešingai — ėmė aug
ti ir klestėti kultūriniais darbais. 
Jau daugelis JAV ir Kanados 
lietuviškų kolonijų neapsieina 
be šaulių paramos.
. Steigiamos vis naujos kuopos. 
Neseniai man teko rašyti apie
Clevelando kuopos steigimą, o 
šiandien ši kuopa išaugo iki šim
to šaulių. Clevelando šaulių 
kuopai įsteigti buvo daromi žy
giai 1970. Ji buvo įsteigta 1971 
sausio mėn. Kuopa pavadinta ka
rininko Juozapavičiaus vardu; 
Steigėjas — d r. Kazys Pairtie
ms.

Montrealy įsteigta jūros šaulių 
kuopa; jai duotas Neringos var
das. Pirmininkas — Juozas Ža- 
vys.

St. Catharines įsteigtas dali
nys. Pirmininkas — Adolfas Šė
rikas.

Hot Springs, Arkansas, įsteig
ta šaulių grandis. Pirmininkas 
— Karolis Cicėnas. Valdy
boj — Kazys Grybauskas ir J. 
Kezys. Steigėjas — Vladas Min
gėla, spaudos informacijos vado
vas.

New Yorke šaulių kuopos or
ganizacinis susirinkimas 1971 
birželio 19 patvirtino pirmąją 
kuopos valdybą. Pradžioj į kuo
pą įsirašė 33 nariai. Sumanyta 
įsteigti New Yorko šaulių chorą.

Jono Vanagaičio šaulių kuopa 
Bostone, uoliai savo narių re
miama, augą ne tik darbais, bet 

gutis, Tėv. Gabrielius Baltrušai
tis. Jie lyg privengia žmonių, 
laikosi atokiai įsitvėrę savo vie
nuoliškų darbų.

Tėv. Joną Dyburį, vienuolyno 
viršininką čia nuolat matysi. Va- 
sara jam sunki, turi visais rū
pintis, bet — jis visada gerai nu
siteikęs ir geroj nuotaikoj.

Čia gyvena ii' Tėv. Jurgis Gai
liušis, OFM. provincijolas. Pa
sirodo jis retai svečių tarpe. Jis 
užimtas visokiausiais reikalais, 
naujom statybom. Jis yra .tikras 
statytojas. Ir Kennebunkporte jis 
pristatė nepaprastai daug — ir 
gimnaziją, ir sporto salę, ir di
džiąją koplyčią. Ne tik pastatė, 
bet ir skoningai išpuošė.
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Praėjus dienai, sugrįžus iš pa

ir nariais. Ši kuopa leidžia saw 
veiklos informacijos biuletenį 
Tri mitukas.

LŠST centro valdybos 
spaudos ir informacijos vadovo 
rūpesčiu buvo įsteigtas spaudos 
ir informacijos fondas. Iš to fon
do pirmą kartą šaulių istorijoj 
buvo apdovanoti šauliškoj 
spaudoj ir veikloj pasižymėję 
šauliai laikraštininkai: I premiją 
gavo Kunigunda Kodatienė. II— 
Vladas Mingėla, III — Algirdas 
Bud rėčkas. Kiekvienas gavo 
gražiai paruoštą spausdintą pa
žymėjimą ir čekį: I premija — 
100 dol., II — 75 dol., III— 50 
dol. Šių apdovanojimų komisiją 
sudarė: pirm. Karolis Miklovai- 

Detroito, Mich., St. Butkaus šaulių kuopos jaunieji šauliai, baigę gimnaziją. Jie buvo apdo
vanoti pirmuoju tomu L. E. anglų kalba ir šaulių auksiniu ženkleliu. I-je eilėje —abitu
rientai šauliai: Jonas Naujokaitis, Rita Simutytė, Antanas «Šiurkus ir Robertas . Leo
navičius. Il-je eilėje kuopos valdyba: pirm. V. Tamošiūnas, P. Želvys, S. Simutis, G. Viskan
tienė, P. Bliudžius ir A. Šiurkus. Nuotr. K. SraRausko

jūrio, iš miestelio, čia yra tiek 
daug laisvės, tiek daug vakari
nės ramybės ir kvepiančio oro. 
Mieste, kur pilna dūmų ir dul
kių, oras yra toks sunkus ir nema
lonus. Čia kvepia pušynais, 
vakaro vėsa. Vakaras tamsėja, 
orelis šaltėja. Reikia ir švarkelio, 
megztuko, kad būtų jauki vakaro 
vėsuma.

Todėl ir keliauji čia, kad va
sara kvepia žolelėj, kad pušy s i 
tau kvepia, kad visur tiek daug j 
laisvės ir tiek daug poilsio. Ir 
ošiančią jūrą girdi, ir plaukiančių 
laivų ūbavimą girdi. Tai žvejai 
gožta su vėžiais. Tai jachtos iš
plaukia su meškeriotojais.

Tai vasara ten, graži, rami ir 
saulėta vasara. (p.j.) 

tis. seki. Petras Petrušaitis ir na
rys Stepas Jakubickas.
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LŠST III-čiosios kultūrinės- 

ideologininės savaitės rūpesčiai 
ir organizaciniai darbai gula ant 
Bostono Jono Vanagaičio kuo
pos šaulių pečių. Tą sunkų veži
mą traukti apsiėmė J. Stašai
tis ir A. Šležas. Tačiau, kad vis
kas pasisektų, turi jiem padėti 
visa Šaulių Sąjunga: centro 
valdy ba ir pavieniai šauliai.

Šiemetinė šaulių kultūrinė sa
vaitė prasidės liepos 9 Kenne - 
bunkporte. Maino valstijoj, lietu
vių pranciškonų prižiūri moj 
vasarvietėj, prie pat Atlanto van
denyno. Tai reto grožio vasar
vietė. Ir tai lietuviška vietovė. 
Čia suvažiuoja gausybė vasaroto
jų iš Amerikos ir Kanados.

Programa bus įdomi, patrauk
li. nauja, patriotinio pobūdžio,

(nukelta į .9 psl.)

— Maldos dieną už Lietuvą 
visoj Amerikoj paskelbusiem 
kardinolui Krol ir vyskupui 
Dougherty parašytini padėkos 
laiškai. Jų adresai: His Eminen
ce John Cardinal Krol, Presi
dent, National Conference of 
Catholic Bishops, 225 No. 18th 
Street, Philadelphia, Pa. 19103. 
— His Excellency Most Rev. Bis
hop John J. Dougherty, 
Chairman Committee for Inter
national Affairs of the U.S. Ca
tholic Conference, 50 Short Hills
Avenue, Short Hills, N.J. 07078.

— IV-tosios tautinių šokių 
šventės šokėjų dėmesiui! 
Vaikų grupių registracija įvyks 
birželio 30, penktadienį, 5 vai. 
p.p. International Amphi
theatre, 42nd ir S. Halsted 
Si. 5:30 vai. vak. grupių rikia- 
\ imąsis ir 6 vai. (punktualiai) re
peticija. Liepos 1, šeštadienį, 
vaikų grupės renkasi generalinei 
repeticijai 2 vai. p.p. Jaunimo 
grupių registracija įvyks liepos 
1 d., šeštadienį, 8 vai. ryto. 8:30 
vai. — rikiavimasis ir 9 v:»|. 
(punktualiai) — repeticija.

— Prof. Z. Ivinskio rankraš
čiai ir archyvas sukrautas į 30 
dėžių ir pervežtas į naują p. 
Ivinskienės butą Bonnoje, 29 
dėžės laikinai sukrautos Balti - 
sches Institutpatalppse. Numato
ma visa tai pervežti į Romą. 
Šiuo metu sudarinėjamas jo 
knygų ir mikrofilmų, esančių 
jo bute, Romoje sąrašas. Tvarky
mo bei rūšavimo darbui talkino 
kunigai R. Krasauskas ir P. Jatu
lis, specialiai nuvykę iš Romos į 
Bonną.

— Amerikos Lietuviu Tarvba * 
ragina visus lietuvius reaguoti į 
anglų kalba parašytus straips
nius ir vedamuosius Lietuvos 
ir lietuvių reikalu. Už palankius 
raštus reikėtų rašyti padėkos 
laiškus redaktoriam. Raginama 
rašyti laiškus ir televizijos sto
tim. dėkojant už perduotas žinias 
apie Lietuvos^įvykius..^arl^ą, hę„t 
kokius lietuvių pasirodymus.

— Vysk. XI. Valančiaus moks
leivių ateitininkų kuopa. Cicero, 
III., tęsdama gražią tradiciją, už 
nuopelnus kuopai kaip dovaną 

užsakė metam Aidų žurnalą Vi
dai Naujalytei, Loretai Radvilai
tei. Viktorui Tamošiūnui.

— Nauji Darbininko skai
tytojai: Kun. A. Sabaliauskas, 
Cedar Lake, Ind.; V. J. Čeka
nauskas, Inglewood, Calif.; A. 
Tumas, Reseda, Calif., B. Kataus- 
kas. Huntington Beach, Calif.; - 
S. Pautienienė, Santa Monica, 
Calif.; F. Speecher, A. Kiškis, A. 
Audronis, S.V. Deveikis, V. Bą- 
jalis — visi iš Los Angeles, 
Calif. Užsakė kitiems: K. Priš- 
mantas — M. Prišmantui, abu iš 
Los Angeles, Calif.; J. ir A. Sprei- 
naičiai, Round Robin restorano 
savininkai, Glendale, Calif. — 
P. R. Spakauskam, E. Hartford, 
Conn. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam. 
Darbininko prenumerata nau
jiem skaitvtojam pirmiem metam 
tik 7 dol.
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Waterbury, Conn., prisimenant tragiškuosius birželio trėmimus, birželio 11 padedamas 
vainikas prie lietuviško kryžiaus. Nuotrauka T. Kabelkos

WATERBURY CONN
žydų kultūrai, kad Lietuvoj buvo 
aukščiausios žydų rabinų mo
kyklos, protestantų kunigas Ko-

GEDULINGAS MINĖJIMAS

VVaterburiečiai visada jautrūs 
visiem lietuviškiem reikalam. 
Tęsdami ilgametę tradiciją, ir 
šiemet Altos pastangomis su
rengė nors ir kuklų, bet įspū
dingą birželio įvykių minėjimą.

Birželio 11 Šv. Juozapo bažny
čioj į lietuviškas mišias žmonių 
prisirinko daugiau kaip visada. 
Jaunimas atnešė tautinių spalvų 
gėlių vainiką. Dalyvavo 
vos. Muziko A. Aleksio 
mąs choras sugiedojo Kritusiem, 
Maldą už tėvynę ir kitas jaut
rias giesmes. Visa tai padarė 
žmonėm gražų, neišdildomą

ten
prie 8 kelio

Pirma buvo pamaldos lietuvių 
parapijos bažnyčioj. Iš 
visi n u v y k o 

’ ir Bank Stree
bintą didelė lenta su atitinka
mais įrašais. Čia pasakytos pro
testo kalbos.
manas Job 
burmistras

miesto

kalbėtojai

tuvoj ir reiškė viltį, kad Lietuva 
atgaus laisvę.

Lietuviai katalikai karo vetera
nai visą laiką nešė vėliavas ir at
liko kitą budėjimą.

Tą pačią birželio 18 buvo ir 
kitose miesto bažnyčiose prisi-

BRIDGE 
AUTO 
BODY 

CO. INC. 
Route 46 7 Blvd.

We Take Pride in Our Work 
Call 201 SW' 7-4040

KINGS COURT 
RESTAURANT 

Route 22 
Springfield, N.J. 

For the Finest of Cuisine 
Call 201 379-5382

BILL’S DUMONT SHELL SERVICE 
Open 7 Days, a W’eek, General Repairs, 
Tires, Accessories New Car Warranty, 

Service, -562 Washington Ave. at 
Chestnut Bend Dumont, N.J. Call 201 

385-3555

FOREIGN AUTO PARTS 
OF WOODBRIDGE

If Its a Part You W'ant We Have it 
Rebuilt Volkswagen Engines 

674 Amboy Ave. 
W'oodbridge, N.J. 
Call 201 634-3724

ERNIE’S
AUTO SALES & SERVICE

Foreign Parts & Service 
410 North 4th Street 

Vineland, N. J.
Call 609 691-1524

COOKE’S SERVICE 
CENTER, INC.

Open 7 Days a W’eek
General Auto Repairs, Road Service 

Tires. Batteries & Accessories 
594 Kinder Kamack Rd.

River Edge. N.J. 201 261-1272

BUENOS AIRES 
BAKERY & GROCERY 

Service Lunch, Birthday, 
Baptism Party Communion 

442 Central Avenue 
Jersey City, N. J. (201) 659-9473

SPARKY’S FRAME & FRONT END 
SERVICE, INC.

Front End Alignment, Complete Body
& Paint Service Tune up — Shocks
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HOUSE OF 
PANCAKES

A Family Place 
271 Millburn Ave.

Millburn, N.J.
Call 201 379-9769

ROCKET TRANSMISSION INC.
2319 McDonald Ave.

Brooklyn, N.Y.
W'e Take Pride in

Our Work
Call ES 5-3333

WESTFIELD 
SHELL SERVICE 

STATION’ 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

215 North Ave. 
East Westfield, N.J.

JOE EDELSON 
REALTY 

Value Today- 
Satisfaction for a Lifetime 

150 Washington Ave.
Dumont, N.J.

Call 201 387-1400

MIDPOINT ESSO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week, General Auto 
Repairs, Road Service, Accessories 

624 Broadway Bayonne, N.J. Call 201 
437-5172 Mr. John M. Valdora

NICK’S 
AUTO 
BODY 

Collision Experts 
We Take Pride in Our Work 

6717 Adams St. W'est N.Y., N.J.

BEE ORIGINAL 
CRAFTS & THINGS 

35-12 Route 4, Fair Lawn
. Mon-Fri-10am to 8 pm Sat until 6 pm

Candle Making Supplies, Beads
Decoupage Call 201 791-0400

S&S FRUIT CENTER
Prime Meats, Groceries, Fruits &
Vegetabk-s, Beer, Dairy, Frozen, Fish

Frozen Food
40 Chatham Road, Shorthills, N.J.
Free De liven.- 201 379-2877-8-9 ♦' X

BRIDAL BOUTIQUE
Consulting Favors-Gifts 

Personalizing Photographers
Registery Service

■ • 126 Main St.
Hackensack, N.J.
Call 201 343-5269

BUFF’S 
COCKTAIL 

LOUNGE & RESTAURANT 
Carlstadt. N.J. 

Call 201 933-4416

EUREKA AUTO BODY CO.
Collision Specialists 

We do Expert Welding Work
_ 115 Terrill Road

Scotch Plains
Call 201 322-5155

TRI-US ENGRAVING CO.
Quality Workmanship
2402 Bergenline Ave.

Union City, N.J.
Call 201 864-6020 Mr. Raymond Morton 

or Mr. Richard Corbisere

buvo specialiosklojimassi mines, kad Lietuva bent kelis

i

Call 201 342 -0082

Call 609 825-5320

laikraštis patalpino vainiko pa-

817 Passaic Avenue 
West Caldwell, New Jersey

Waterbury prieš persekiojimus

CLUBHOUSE LOUNGE 
Open 7 Days a Week 

661 Route 46 
Fairfield, N.J.

ROGERS 
CLOTHES 

Stores All Over N.J. 
The House of 2 Pair 

of Pants with Our Suits

J. Vilčiausko pamokslas, 
priminė tėvynės meilę, didvyriš
kus pasiaukojimus. Priminė ir 
herojų Romą Kalantą.

Po mišių, sugiedojus himną, 
visi su procesija nuėjo prie lie
tuviško kryžiaus, kuris yra šalia 
bažnyčios. Čia atitinkamas 
maldas paskaitė kun. J. Vilčiaus- 
kas, kalbėjo Adolfas Campė. su
giedota Marijos giesmė.

Adomaičio lietuviškoj radijo

duotas didžiųjų birželio įvykių 
prisiminimas, gi vietiniame

nis, kuris nušvietė Lietuvos kan
čias praeity ir priminė dabartį-

Lietuviu Bendruomenės ini-

Vileišio triūsu, birželio 18 
surengtos protesto demonstraci- 

um su per-

Waterbury Lietuvių Bendruomenės iniciatyva surengtos 
protesto demonstracijos, kuriose dalyvavo miesto ^atstovai, 
Įvairių religijų kunigai. Nuotraukoj kalba miesto burmistras 
Victor Mambruno, šalia jo organizatorius dr. Petras Vileišis. 
Šalia vėliavos stovi buvęs burmistras George Harington, 
kongresm. John Monagan, protestantų kunigas Robert Hey- 
denreich.

COMMUNIST-NAZI AGGRESSION

■n -A

. iniciatyva surengta protesto demonstracijos prieš 
Waterburio Lietuvių Bendruomen - kelio buvo pakabinta atitinkama lenta. Nuotr.
persekiojimus ir genocidą Lietuvoj. Ta proga p
F. Vairo

B& G 
MOTORS

AL & PETE’S 
TEXACO SERVICE STATION 

Volkswagen Specialists 
Open 6 Days a Week 

75 Godwin Ave. 
Ridgewood. N.J.

BERKELEY CLEANERS 
We Deliver

Berkeley Heights Shopping Center 
367 Springfield Avenue 

Berkeley Heights, New Jersey 
Call 201 464-9859

rrrr——1 
DULOIT FURNITURE SALES COJ I 

Warehouse Outlet 
For Fine Furniture

ROBERTS 
AUTO SALES 

Volkswagen Bought. Sold & serviced 
805 West Main St.

CROSSROADS 
SIGHTSEEING 

Corp 
1572 Broadway 

NEW YORK CITY 
Call LT 1-2828

CALISE BEAUTY 
SCHOOL

Day and Evening Classes
169 Livingston St.

Brooklyn. N.Y.
Call 875-9060

— Kun. Pranas Litvinavičius, 
Vėžaičių klebonas Lietuvoj, mi
rė balandžio 5, širdies smūgio 
ištiktas. Palaidotas Vėžaičiuose.

— Šaulys K. Spakauskas buvo 
apdovanotas Lietuvos Saulių S- 
gos medaliu. Ta proga Darbi
ninke buvo nuo nuotrauka, po 
kuria buvo pažymėtas jo titulas 
“majoras”. Atitaisant pastebima, 
kad Lietuvos kariuomenėj jo pas
kutinysis laipsnis buvo viršila. 
Be to, jis buvo Klaipėdos va
davimo dalyvis savanoris. Nuo
trauka daryta š. Kaz. Sragausko.

— Pobūvis su svečiais iš tri
jų kontinentų rengiamas liepos

cagoj, B. Pakšto salėj. Rengia 
ex-alumnu ir bendradarbių ko
mitetas Romos ir S. Paulo lie
tuvių saleziečių veiklai remti.

995 Main Ave. 
Clifton, N. J. 

Call 201 778-8920

FORTWAY CATERERS 
6718 Fort Hamilton Parkway 

Brooklyn, N.Y. 
Having a Party! 

Cater the Right W’ay 
W’ith Fort way 

Call 748-7419-61

BOULEVARD AUTO SERVICE 
Open 7 Days a Week 

Auto Frame Work Our Specialty 
Complete Alignment & Front End

205 Passaic Street Garfield, N.J.

FRANKLIN SUSSEX 
CHRYSLER PLYMOUTH 

Route 23

Ask for Jack Rizzo 
Call 201 875-3188

JAY BEE 
EXCAVATING & RENTAL 

HI-10 Back Hoe 
Day — Week — Month 

931 Garfield Ave.

Call 201 432-5550 or 437-7261

ART CRAFT 
UPHOLSTERY 
323 Hudson St. 

Hackensack, N.J.
Quality Workmanshfp * 

Call 201 343-6282

FROST LIQUORS INC.
For the Best of 

W’ines & Liquors 
We Deliver 

623 Oradell Ave. 
Oradell. N.J.

PIKE DINER
Open 7 Days a Week 

24 Hours a Day 
Good Food at Sensible Prices 

We Serve the Best Coflee 
2365 Hamburg Turnpike

NORTH BRUNSWICK 
SHELL SERVICE STATION

Open 7 Days a Week
Howlane & State Highway No. 27

North Brunswick, N.J.
Call 201 249-1810

Mr. Bob Muscle

I

Jim’s Citgo Service Station, Open 7 
Days a Week. General Auto Repairs

Road Service, Tires Batteries and 
Accessories. Trained and equipped for 

your car needs. Talmadge and Tea
Street, Bound Brook. N.J. .

Call 201 356-9815

GIGI’S HAIR FASHIONS INC. 
All Phases of Beauty Culture 

Wigs Services & Sold 
Late Nite Friday

Ship Bottom, N.J. 
Call 609 494-9643

TERRIL ROAD 
SERVICE CENTER 
Open 7 Days a Week

Tune Ups. Repairs. Wheel =
Alignment. Towing, Air Conditioning J 

Terrill Road & Front St.
Scotch Plains 

Call 201 322-4444

LUCKHARDT 
MEMORIALS INC.

Monuments, Bronze
Plaques 

Cemetery Lettering 
450 Harding Place

PALADIN MOVERS
1500 Ericson Place

For Fast Service 
Call 212 892-3940

NORTH COMPANY, INC. 
RE ALTORS—INSURORS 

—BUILDERS 
573 Bloomfield Avenue 

Verona, New Jersey 
Call 201 239-5044

GENE’S
AUTO BODY SHOP 

Foreign Car & Cor & 
Corvette Specialists 

201 North Ave. Dunellen, N.J, 
Call 201 755-3904

C&R 
CONSTRUCTION CORP. 

No Job Too Big or Too Small 
We Take Pride in Our Work 

12 Industrial Park 
Waldwick, N. J.

FIRST NATIONAL BANK
OF

HOPF, N. J.
Member F.D.I.C.
Call 201 459-4121
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PO CHICAGOS DANGUM
Birželio įvykiai čia labai sujau

dino lietuvius ir amerikiečių 
žinių šaltinius. Radijuj, televizi
joj ir spaudoj buvo žinių, nuo
traukų ir aprašymų ryšium su 

tuviai parodą piketavo 
monstravo tris dienas.

želio 18 katalikų bažnyčiose 
buvo meldžiamasi už kenčian- 

nyčią. Katalikų savaitraštis 
World išspausdino platų aprašy
mą apie Kalantos susideginimą 
ir priešbolševikines riaušes
Kaune.

Religinės muzikos koncertas, 
skirtas kenčiančiai Lietuvai ir 
žuvusiem, Marquette Parke 
sutraukė tiek žmonių, kad 
nebuvo kur jų sutalpinti. Kan. 
V. Zakarauskas per lietuvių

Lietuvių televizijos rengiama
Lietuvių diena įvyks liepos 9 

tai išspręs opią programos gy
vavimo problemą. Nustojus 
dviejų rėmėjų, dabar programa 
yra nuostolinga. Chicagos ir 

mi dalyvauti gegužinėj ir parem
ti šią programą. Bus daug dova-

Anglijos lietuvių klubas 
tinimo kongresui paskyrė ir jau

geriem tikslam lėšas klubas su
geba sutelkti. Be to, Anglijoj 
gyvenę lietuviai priima savo 

šio jaunimo.
Mūsų žurnalų nauji ir Įdomūs

Tai Skautų Aidas (rėd. J. Toliu-

Karys (red. Z. Raulinaitis), Lie
tuvių Dienos (red. Bern. Braz- 

kimasi išleisti apie juos knygą. 
Teisininkas J. Tai alas prašo vi
sus kolegas rinkti žinias ir siųsti 
jam: 1739 So. Halsted St., Chi
cago, Ill. 60608.

Chicagos arkivyskupijos ka
pinėse panaikintas draudimas 
važinėtis dviračiais, rengti pikni
kus, net jei yra kur, meškerioti 
ir t.t. Argi jau nebegalėsim net 
rainiai pasimelsti prie savųjų ka
pų? Kapų sklypų savininkų drau
gija ir LB komitetas rengiasi į- 
steigti savo kapinių sargybas. 
Kas važinės po kapines ar kels 
triukšmą, bus išvyti. Arkivysku
pijoj yra 37 katalikų kapinės. 
Ką darys kitų tautybių tikintieji, 
nėra žinoma, bet lietuviai pla
nuoja stipriai pasipriešinti.

Tragiškai žuvo šešerių metukų 
Petras P. Pitpirka. Liūdi jo tėvai 
Jonas ir Dona. Garbės konsule 
J. Daužvardienė gavo žinią iš 
Kalifornijos, kad ten staiga mirė 
jos brolis Itn. dr. J. A. Rauk- 
tis-Rudis. Chicagoj mirė V. Eler- 
tas, T. Veselis, A. Baltulis.

Plaukia, skrenda, važiuoja 
svečiai į Chicagą. Jaunimo kong-

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui^ Tevų pranciškonu vie-? 
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukoto jųl pageidavimus) aukojo:

A. Alilionis, Great Neck, N.Y.
5, anksč. 20, pažad. 100.

Antanaitis, Kings Park

A. Biliūnienė, Mattituck, N.Y..

A. Balvočius, Nesconset, N.Y

B. Bozymowski, Mastic
Beach, N.Y., 1.

resas ir tautinių šokių šventė, 
tikėkim, gražiai pavyks. Daugy
bė pramogų. Talentai, orkestrai, 
dainininkai, šokėjai. Gubernato
rius R. Ogilvie birželio 30— lie
pos 4 paskelbė lietuvių jauni-

RATAI PAJUDĖJO
Taip rašo Stasys Juras Darbi

ninko 22 numery. Prieš seimą 
LRK Susivienijimo kuopos rašo

Kai Garsas buvo leidžiamas 
kas savaitę Brooklyne, N.Y., 

gausios nariais. Lietuvos 

tos fondas — federacija su
rinko atsikuriančiai Lietuvai 
tris ketvirčius milijono dolerių. 
Apmokėjo Lietuvos kariuome
nės uniformų pervežimą iš Pran
cūzijos. Garsas tuos vajus rėmė

Leonardui Simučiui. Prie tų vajų

Judėjimas buvo suardytas kaž
kokiu išskaičiavimu vilksberie-

Jg. Malinauskas, Greenport,

Kaz. Miklas, Great Neck, N. 
Y., 25, anksč. 31.

A. Masandas, Mattituck, N.Y , 
10, pažad. 100, anksč. 25.

W. Mayer, Huntington Sta., 
N. Y., 2.

A. Petrikas, Great Neck, 
N.Y., 10, anksč. 10.

V. Podbereckienė, Great 

mo dienomis. Tik būkim atsar
gūs. Tarp milijonų Chicagos 
gyventojų yra ir niekšų bei iš
krypėlių. Esant reikalui, skam- 
binkim į JK ar JC: 737-3300.

Bal. Brazdžionis

teismą. Jie aiškino, kad centro 
raštinė turi būti Wilkes Barre, 
Pa., kur yra išimtas pirmas čar- 
teris (Luzerne County). Teismą 

judėjimą tiek sulaikė, kad Gar- 

tus per metus.
Didžiausias kaltininkas yra 

centro valdyba. Raštininkas 
Kvetkas seimuose vis pareikš
davo, kad nėra pinigų Garsui 

narių, tai galėsim Garsą leisti 
dažniau. Klausimas kyla savai
me, iš kur buvo gaunami pinigai, 
kai Garsas ėjo Brooklyne savai
tinis? Tada ižde nebuvo nė vieno 
milijono dolerių.

Centro perkėlimu į Chicagą 
gal ir būtų domimasi. Ypač Chi
cagos lietuviai daugiau rašytųs į 

tos apylinkės bei jaunimas, ypa
tingai lietuviškos šeštadieni
nės mokyklos, kuriom tikrai rei
kia paramos.

Bet kas iš to, jei seimas ir nu
tartų centrą perkelti Į Chicagą, 
o atsirastų keli nariai iš Wilkes 

už tai Į teismą. Reikalas butų

Viskas liktų po senovei.
P.J. Montvila

Statutų komisijos narys

BALTIMORES ŽINIOS

Parengti aparatai lietui matuoti. Jie padėti Ocean City, N.J., 
ant vieno viešbučio stogo. Pagal juos mokamas draudimas, 
apsidraudus nuo lietaus. Antras iš d. — Jonas Jasinskas.

J. JASINSKAS — OCEAN CITY 
VIEŠBUČIŲ PREZIDENTAS
Galima apsidrausti ir nuo lietaus

mieste gyvena Jonas Jasinskas. 
Jis ten Įsikūrė nuo 1948. turi 

vasarotojai, turistai.

veiklą. Tris terminus buvo 
viešbučiu, moteliu ir restoranu 
sąjungos pirmininku. Kovo 
mėnesį, tos draugijos pirminin- 

iš pareigų, direktorių taryba pir
mininku vėl išrinko. Joną Ja-

J. Jasinsko viešbutis Croft

Miela savąją spaudą paimti i 
rankas ir paskaityti. Būtų gerai, 
kad labiau ja domėtųsi jaunimas.

Moterų klubas birželio 24 Gin-

1.. Čeponis, Pt. Jefferson 
5, pažad. 50.

R. Plakstis, Great Neck, N.Y., 
15, anksč. 5.

R. Pakarklis, Ronkonkoma, N.

Martinkutei ir Ir. Seibutytei.
Lietuvių Teisininkų Draugija 

Chicagoj renka žinias, apie Lie
tuvoj buvusius teisininkus. Ti-

25.
N. Diamond, N.Y.,’ 2".
G. De Stasio, Oakvale

J. G. Plečkaitis, Miller Place,

M.S. Darak, Mastic, N.Y.,25.
J.. Ernest, Mattituck, N.Y., 5.
H. A. Fitzsimons, Centerport,

Palomb'i, W. Islip, N.Y.,

Pažūsienė, Maspeth, N.Y.,

ŠAULIŲ
VEIKLA

H. Galchus, Maspeth, N.Y 
150. anksč. 500, pažad. 1000.

R. Grigonis, Southhold, N.Y

Penikas, Melville,

( atkelta iš 7 psl.)
prasminga ir nuotaikinga. Ne

klystu pridėjęs — 100 proc. Pau
liška ir kultūringa. Numatomas 
susipažinimo vakaras ir koncer
tas. Programos atlikime dalyvaus 
žymesniosios lietuvių meno jė
gos. Savaitė bus užbaigta tradi
ciniu šaulišku laužu ir žaidimais

T. Galvani, Ronkonkoma, N.Y.

. Jasaitytė, Richmond Hill,

B. Janowitz, Ridge, N.Y., 5.
M. Jakubėnas, Middle Island

A.L. Jasaitis, Forest Hill, N.Y. 
-55, anksč. 195, pažad. 300.

ma daug naujų dalykų: šachmatų 
varžybos, tinklinio žaidimai. R. Krapukaitis, Staten Island, 

N. Y., 100, anksč. 35, pažad. 180.

mios.
A. Kuchinskas, Centerreach,

naus svečiam Šauliam. Po vaka-

filmas, gal meno vakaras ar tik 
linksmoji vakaronė. Gautas raš-

A. Kirkilą, Nesconset, N.Y., 
10.

E. Kazacenka, Nesconset,

gentų: dr. K. J. Valiūno — Vliko

M. Kasper, Mastic, N.Y., 10, 
pažad. 100.

A. Leonavičienė, Mastic, N.Y.,

prof. E. Pūtvytės ir dr. J. Gir-

lian.
Tad suderinki m savo atostogi

nius malonumus su šauliška 
pareiga!

BUILDING FUND
Franciscan Monastery

V. Mingėl i

1972 Jaunimo darbas ir širdisJietuvių tautos ateiti*!

100.
J. Rukaitė, Great Neck, N.Y., 

20, anksč. 20.
A. Riekus, Ronkonkoma, N.Y., 

10, pažad. 100.
G. Stanevich, Middle Island,

J. Stankevich, Ronkonkoma, . .

E. Sabalienė, Mastic Beach, 
N. Y., 10, pažad. 50.

U. Sasnauskaitė, Brooklyn, 
N.Y., 100, anksč. 5.

K. Vitkus, Ronkonkoma, N.

Tautinių šokių grupė Į Chica
gą išvyksta birželio 30. Daly
vaus jaunimo kongrese ir tft'utf^ 
nių šokių šventėj. Linkim jau
nimui sėkmės!

Lietuviu Svetainės šėrininku 
metinė gegužinė-piknikas ren
giamas liepos 2, sekmadienį, 

1-7 vai. vak. gražiame Conrad 
Ruth Vilios parke. Valgiai, gėri
mai, šokiai prie Edvardo Kar
čiausko orkestro muzikos.

Dainos, Baltimorės vyni cho
ro, nariai su šeimom ir draugais 
turėjo linksmą gegužinę Gordo- 
no ir Eleanoros Matulioniu so
dyboje birželio 25 prie Liberty 
ežero. Choras po vasaros atosto
gų repeticijas pradės rugsėjo mė
nesį.

ir pažymėjo, kad jis yra lietu
vis, baigęs teisės mokslus Kau- 

kare—mokyklą, buvęs lakū
nas, buvęs Lietuvos diplomati
nėj tarnyboj. 1939 jis buvo pa-

cagoj. Bolševikam užėmus Lic-

Lietuvių Posto 154 nariai ir jų 
idėjėjos planuoja dalyvauti

Atlanto.
Thomas Stewart po sunkios li-

kaitės, laidotuvių di-

W. Vilkas, Ronkonkoma, N.Y.,

A. M. Walker, Middle Villa
ge, N.Y., 3, anksč. 89, pažad. 
100.

A. Warner, Sr., Calverton,

W. Youskites, Mastic, N.Y., 1.
E. Zacharkevics, Lake Grove,

M. Zipkas, Greenport
10, pažad. 100.

I. Zeiler, Setanket, N.Y

Liepos 1d.. šeštadienis

tuvą, perėjo

gan, Miami Beach, Fort-Lauder
dale, Hillsboro Beach ir Pom
pano Beach. Nuo 1948 tvarko 
Croft Hall viešbutį. Viešbučio 

• drenas: Hotel Croft Hall, 601 
Atlantic Ave., Ocean City, N.J. 
08226. Tel. (609) 399-9871.

Jis prisidėjo ir prie, progra
mos, kuri apdraudžia per atosto
gas nuo lietaus. Ši apdraudos

planai, priklausą

vieną ketvirtį colio, tai 
mokėsi daugiau; jei pasirinksi,

PASIŽYMĖJO MOKSLE

jų parengimuose. Gedulingos 
mišios už jo vėlę Šv. .Alfonso 
bažnyčioj aukotos birželio 19. 
Palaidotas New Cathedral ka
pinėse. Nuliūdime liko žmona

tai mokestis mažesnis.

Julius Algirdas Mačiulis, sū
nus Antano ir Janinos Mačiulių, 
gyv. Kalifornijoj, baigė aukštes
niąją Fremonto mokyklą birže
lio 14. Iš 600 baigusiųjų aukš
čiausio pripažinimo susilaukė 
Julius Mačiulis.

mokyklos vedėjas. Atskiru raštu 
pasveikino ir Kalifornijos gu- 
Irematorius Ronald Reagan. Rea-

tą. Atžymėtas už vokiečių kalbą.

dijų komisijos, Sunnyvale Rotary

ir vokiškų knygų.
Julius Mačiulis visus ketve

rius metus mokykloje turėjo 
aukščiausius pažymius. Kor.

Liepos 2d., sekmadienis

Jonas- Obelinis

sic Pier įtaisė tam tikrus apa
ratus, kurie matuoja kritulius. 
Pagal tuos matavimus mokama ir

Bilietai Gaunami;

Vaznetių prekybos namai-Gifts International 
2501 W. 71 SL- Chicago. Illinois 60629 
tek 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 3d., pirmadienis

IIPASAULIO 
LIETUVIU 
JAUNIMO 
KONGRESAS

lOOOv.r AKADEMINĖ PROGRAMA 
Conrad Hitton viešbutis

8 OO».» "KONGRESO VAKARAS" 
Rinktiniai lietuviu 
jaunimo talentai, šoktai 
Conrad Hitton viešbutis 
Grand Ball Room

ŽOOupp. IV TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
Chicago International Amphitheatre 
43 ir Ha Isted

BOOv.v. “DU ARE GEDIWHNAIČIUS":
V. Krėvės - "SKIRGAILA"
J. Grušo - "BARBORA RADVILAITE" 
Jaunimo Centras

11 3O»r. AKADEMINĖ PROGRAMA
Conrad Hilton viešbutis

8 OOw VAIDINIMAI
K Ostrausko - "KVARTETAS
K Sajos - "MAMUTU MEDŽIOKLE" 
Jaunimo Centras
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TO PLACK . YOUR ADEL OB CHANGE
SERVICE DISPLAY

SERVICE

ROCHESTER FLOOR WAXING 
449 Linden Blvd. Bklyn 

All Work Guaranteed 
Floor Scrapping, Painting & 

Waxing, for Homes 
Call SL 6-6204

Wanted Foster Parents. If you are be
tween the ages of 25 and 59, English 
speaking, in good health, financially

♦

Mest SMBtifsl as! f
PICNIC GROUNDS |

Too! •
IVj hrs fr. NYC. N.Y. Thruway Ext IS «

• Brochure •
• Hidden Valley Lake 

P.O. BOX 190. Kino st on. N.Y. 12401 
<9U) 338-4616

^ŠACHMATAI NORĖČIAU MATYTI

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

DR. LUIS FERNANDEZ 
Medical Internist 

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

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

2112 STARLING AVENUE
Near Parkchester Housing Develop- 

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

See Supt, or Call MU 7-0870

A-l AIR CONDITIONING & 
RADIATOR CO.

Automobile Air Conditioning 
All Makes Repaired 
GM, Chrysler, Ford 

And Al! 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.

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.

Veda Kazys Merkis
Spaskio-Fischerio matčas čia 

pat, jis prasideda sekmadienį, 
liepos 2, Islandijoj. Spaudoj slan
kioja nešvankios žinios Fish- 
erio adresū, kad jis statąs kaž
kokius naujus reikalavimus. A- 
merikoje šio matčo pertransliavi- 
mo imasi TV Ch. 13 ir 2.

Gaprindašvili veda matčą 
prieš A. Kušnir 7*Ą-5¥i. Jai be
trūksta pustaškio, kad liktų pa
saulio moterų čempione. Matčas

SUSIVIENIJIMO VADOVYBĖJ

Fainting’ Contractor 
Quality Work 

Inside & Outside 
Free Estimates 

Call 9 am to 9 pm 
Call 495-1067

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 Kennedv 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 Aye. 
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

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 your car to go see Ma
rio”. 609-465-5607

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- 

LLOYD JOHNSON “ <!«*«« rooms, you are desperately need-
_ . ... Q ...ill vd now. Contact: McMahon Memon-Truck with 3 Men will do General aj shelter> 12g East įi2 StNew York> N.

Y. 10029 369-5665Hauling & Removing 
4422 Snyder Ave. 
Welfare Accepted 

Call 693-5219

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

UNPAINTED FURNITURE

CAPTAIN'S $QQ
BED only UU

H«qe Selection
Desks. Chairs, Rockers, Childrens 

Chairs, Wardrobes, Parsons Tables. 
Cubes, Shutters. Bunk Beds, Formica

Work, Trundle Beds. Bookcases, 
Stereo Cabinets

Ready Made or Made to Order

GOTHIC W
104 3rd Are. (cor. 13th St.) 674 1090 

MW OPEN DAILY & SAT. 9 to 7

Mūsų meistras Povilas Taut- 
vaišas iš Chicagos šiuo metu 
atostogauja Michigan© ežero pa
krantėse. Į turnyrines rungtis 
stipriau įsijungtų, jei pasitvirtin
tų, kad U.S. Open 1973 būtų 
Chicagoj. Jose dalyvaujant reik
tų didesnio prisiruošimo.

Kazys Merkis, dalyvaudamas 
tarptautinėse korespondenci- 
nėse šachmatų varžybose (ICCF 
World Cup II), kurios buvo

MARINA PAINTING
Specialists interior & exterior 

Commercial-industrial & homes 
24 Hour Service, Free Estimates 

Guaranteed Work 
Call 516 928-1707 

Ask for Mr. Art Kery

tris varžovus: Vak. Vokietijos 
Martin Raushą, Brazilijos — Ed
son C. Porto ir Rytų Vokieti
jos — Wolfgang Pommerą. Su 
septyniais tebelošia (Sov. Sąjun
gos, Švedijos, Danijos ir kt. kraš
tų žaidėjais).

Tomas Girnius, 14 metų, pui
kiai pasirodė New England Ju
nior turnyre, birželio 24, Bos-

šios organizacijos konsti
tucijos antrojo straipsnio pir
masis skyrius nusako jos tiks
lą: “Susivienijimas yra fratema- 
linė paramos bei savišalpos orga
nizacija, įsteigta ir vedama ne 
pelnui, bet išimtinai savo na
rių ir jų pasirinktų pašalpgavių 
gerovei“. Šia dvasia turėtų būti 
persiėmę ne tik Susivienijimo 
nariai, bet ypatingai seimuo
se rinkti vadovai, kuriem pati
kėtos labai svarbios pareigos, 
šiom pareigom turi būti parinkti 
patys geriausi asmenys-nariai, 
mylį savąją tautą ne vien tik 
gražiais ir skambiais posakiais, 
bet ir darbais, nesavanaudžiai, 
negarbėtroškos, nestatą savo 
partinių įsitikinimų aukščiau 
visos tautos gerovės, pareigingi, 
objektyvūs.

Kai kam gali kilti abejonių, 
ar mes, lietuviai, turim tokių 
pasišventusių asmenų, kai gy
venamasis laikotarpis daug kur 
rodo, jog prilipom prie medžia
ginių gėrybių ir tokiu būdu nu- 
sižmoginom. Ačiū Dievui, dar 
esam laiminga tauta, kuri turi 
tokių didvyrių, kaip Simas Ku
dirka, Romas Kalanta ir kiti. Gy
venimas rodo, kad jų žygiai 
pasiekia širdis ir tautiečių, gy
venančių už tėvų žemės ribų. 
Nemaža turim kilnių asmenų, 
kurie savo laisvalaikį ir net savo

ka, taip pat plačiai besireiškiąs 
lietuviškoj veikloj.

Viceprezidentas: dr. Vladas 
Šimaitis, daugelio lietuviškų 
organizacijų valdybų narys, jau 
trečią kadenciją baigiąs Susi
vienijime, nenuilstamai kovojąs, 
kad susijungtų kiek galint dides
nis skaičius tautiečių. Arba: 
prof. Antanas Vasaitis, dvejus 
metus dirbęs Susivienijimo 
centro valdyboj, kaip vyr. organi
zatorius, plačiai įsijungęs į 
katalikišką lietuvišką veiklą.

Iždininkas: agr. Povilas Žum- 
bakis, Sr., visada atskubąs į pa
galbą, kur šaukia lietuviški rei
kalai.

Iždo globėjai: Vito A. Jucius, 
dabartinis, ir Juozas Giedraitis, 
prekybininkas, nuolat besisielo-

ląs reformų, įrašęs keliolika de
šimčių narių.

Daktaras kvotėjas: Kazys Bo
belis, M.D., plačiai besidarbuo-

HELP W. MALE

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

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

Marina
The Island's most 
compleat port 
of call.

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

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

prizą savo grupėj, pelnęs 
taško iš 4 galimų. Toj pat gru
pėje pirmą kartą dalyvavo kitas 
bostonietis Petras Raskauskas. 
13 metų. Jis pelnė 2 tš. Šioj 
grupėj rungėsi 30 jaunuolių. Ki
toje grupėje buvo 28 dalyviai.

Šių minčių vedamas, kada

mos Katalikų Susivienijimo
Amerikoj 65-tojo seimo, kuriame

ninkai — kuopų rinktieji atsto
vai turės išrinkti centro vado-

Direktoriai: Pranas Katilius, 
Bronius Bobelis, dabartinis, ir 
Andrius Povilaitis, įrašęs 75 
narius ir įsteigęs naują kuopą, 
taip pat plačiai besireiškiąs vi
suomeninėj veikloj.

Generalinis sekretorius ma
no neparinktas, nes tikiu, jog ši 
vieta bus pakeista. Asmuo su 
kvalifikacijomis, sugebąs vesti 
finansinę apdraudos įstaigą, 
turės būti samdomas, nes dabar
tinis kelias susmukdys Susivie
nijimą.

—o-

REAL ESTATE

® DEXTER PARK PHARMACY ĮlHj
Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

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.

H. W. FEMALE

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 ----- -—

i
Exp. Operators, Section Complete on 

Dresses, Can F.arn S15-20 a Day also 
Trainees. Ence Dress Co. 938 E. 180th 
St. Bronx. Corner Southern Blvd. ČC Vyse 
Call 364-9714 ask for Mary.

Operators, Exp.
on Dresses, Section or Piece work. 
Steady, Union Shop. Benefits. Nick Di 
Luzzo, 80-40 Lefferts Blvd., Kew Gar
dens, N.Y. 441-8722.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Po 2 dol.: kun.r M. Vait
kus, Peace Dale, R.I., A. Alū- 
konis, K. Kriaucionas, V.1 Raste
nis, K. Augaitis, J. Perminąs, A. 
Vaitikūnas, Prov. R.I., J. Olko- 
vikas, Manchester, N.H., kun. J. 
Bucevičius, T. Matchell, D. Va- 
linski, A. Nautra, P. Žilionis, 
Nashua, N. H., B. Gedeika, V. 
Daugvila, E. Ambraziejus, F. 
Kaupas, T. Paknys, A. Ūselis, J. 
Gobis, A. Ignaitis, J. Janušis, 
A. Gaziunas, J. Kulikauskas. B. 
Tutinas, B. Babušis, A. Šimonis,

kurie, mano nuomone, tiktų

-o-
Dvasios vadas: kun. Petras 

Cinikas, 'MIC, Draugo adminis
tratorius ir Garso angliško sky
riaus redaktorius, supažindinąs 
jau nebemokančius savo tėvų

Manyčiau, jog yra ir iš kitų

LITO KELIONIŲ BIURAS UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 
SVEIKINS JUS, NUVYKUS 

J LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

Liepos 15— rugplūčio 1 
$890.00. Lankoma Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Amsterdamas 
ir Kopenhaga.

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

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

Kreipkitės į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

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

Specialūs rublių . 
pažymėjimai

Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už dale
lę reguliarios kainos-. Pilnai ga
rantuota ir apdrausta.

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

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
Express Corp.

125 East 23rd St.
Penktas aukštas

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

NSW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo b Ud 
n vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr.. Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565

WSOU-FM, 89.5 jneg- — angių kalba, per Seton Hall Unlv. radijo atotj. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

Labai svarbu! 
AUTOMOBILIAI 
tik trumpam laikui

Greitas pristatymas.
Ilgai lauktas, visiškai nauja> 
ZHIGULI VAZ 2101 $3214.00 
MOSKVITCH 412 IZH $3155 
MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00

Prašykit mūsų specialių biule
tenių su automobilių paveiks-

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai*

62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. VMdlnls, 173 
Arthur 8L, Brockton, Mass^ tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHU.

/ -
BOSTON, MASS. — Vedėjas Stop. Mlnkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM.

Apartamentai
Naudoti drabužiai
Mes esame prityrę turistų iš 
SSSR privačių daiktų persiunti
me. Mažiausia 100 svarų.

Reikalaukite mūsų 
specialių biuletenių

Šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir daug tūks

tančių patenkintų klijentųl

kas, J. Išganaitis, E. 
Shimanskas, S. Lukas, M. 
Matusaitis, J. Sinkevich, J. Lu
košius, V. Povilauskas, P. Le- 
vanavičienė, S. Barakauskas, J. 
Krunklys, J. Juodis, A. Kaunas, 
J. Černius, S. Valkavičius, J. Ru
dis, V. Meiliūnas, R. Bumavai- 
tė, W. Stasiukynas, J. Kuodis, A. 
Sirgedas, D. Lole, L. Mathews,
E. Sandanavičienė, J. Matulai
tienė, H. Kulber, M. Ridikas, 
V. Cesnavičius, E. Kašėta, J. 
Draugelis, Rathmann, P. Sakas, 
Brooklyn, N. Y., B. Novickis, 
Ozone Pk , N. Y., A. Budreckis, 
I. Kapočius, A. Vebeliūnas, A. 
Bagdonas, B. Arminas, J. Mika
lauskas, D. Vizbaras, dr. I. Skei
vys, A. Krajauskas, A. Girnius,

K. Aleksandravičius, J. Luko
šius, A. Eidukovičius, T. Slap
tys, U. Yanush, A. Samušis, A. 
Krulikas, A. Kautakevičius, O. 
Kanauka, A. Pocius, V. Galinis,
Richmond Hill, N.Y.

Po 1 dol.: Iš N.Y. valst.: A. 
Dėdinas, J. Šileikis, Wood
haven, A. Jurgėla, Glendale, J. 
Bartkus, Richmond Hill, V. J. 
Butrim, Le Roy, J. Yencharis, 
Elmhurst, A. Kazlauskas, Deer 
Park, B. Velminskas, Rochester,
M. Wenz, Syosset. Mišrūs: kuri.
F. Kireilis, J. Juodvalkis, Chica
go, Ill., J. Sabaliauskas, Wor
cester, Mass., A. Vitkauskas, So. 
Boston, Mass., J. Spranaitis, Pa
terson, N. J., M. Kusilavi- 
čius, Linden, N. J., A. Gedrai
tis, Arlington, Mass., S. Yanku- 
nas, Watertown, Mass., K. Bane
vičius, Kenwood, Dracut, Mass., 
dr. P. Jucaitis, Toledo, O., A. Va
laitis, Cleveland, O., dr. 
E. Kasaitis, Baltimore, Md., D. 
Skrebutėnas, Waterbury, Conn.,
N. E. Kent, Valencia, Calif., B. 
Sal dūkas, Washington, D.C., O. 
Cečkauskas, Montreal, Kanada,

garbinga praeitim. Nors čia 
gimęs ir augęs, bet nuoširdus lie
tuvis. Arba: kun. Vytautas Bag- 
danavičius, MIC, kelių knygų 
autorius, nuolat besisielojąs 
lietuvybės reikalais, ieškoda
mas būdų, kaip mum labiau su
sijungti.

Prezidentas: inž. Antanas 
Rudis, stambios industrinės į- 
monės savininkas, ne tik skiriąs 
daug laiko lietuviškai veiklai, 
bet ir savo aukomis remiąs in
stitucijas, kurios supažindina 
kitataučius su Lietuvos kan
čiomis. Arba: Juozas B. Lauč-

dirbti mūsų labui. Verta juos iš
kelti spaudoj, kad atstovai susi
pažintų su jais prieš seimą, kuris 
įvyks ’liepos 30 — rugpiūčio 2. 
Mes visi turim teisę iV‘pareigą 
siūlyti tinkamus asmenis. Tai nė
ra kokios nominacijų komisijos 
uždavinys, nes to statutas ne
numato.

Labai svarbu parinkti tin
kamus asmenis ir į įvairias ko-

sistotų visai kitoj plotmėj, jei

bendradarbiautų su komisijo
mis, o šios parodytų plačios

pareigose, tokiose, kaip, pvz., 
spaudos informacijos, statutų,

Z. Kučinskas, Toronto, Kanada, 
V. Baronas, Calabozo, Venezue
la, K. Velykis, Phila, Pa., M. Zu- 
jus, Wilkes Barre, Pa.

Darbininko 
nuoširdžiai 
prisidėjusiem 
riaus išlaidų 
taip parėmusiem 
spaudos darbą. Laukiama aukų 
ir iš kitų skaitytojų.

, labdaros ir t.t.
Nedaug beliko laiko iki sei- 

l mo. Susivienijimo rūpesčiai 
spaudžia daugelio širdis. Tat 

• parodykim geros valios, ir nėra 
jokios abejonės, jog Susivieni- 

1 jimas atgaus savo steigėjų jam 
duotą vertę. Matom, kokius dan-

dėkoja visiem, 
prie kalendo- 
sumažinimo ir 

lietuviškos

bendrovės, kad ir fratemalinęs. 
Pasižiūrėkim į kitataučius.

Ypač daug laukiama iš tų, 
kurie seimuose tiek širdgėlos yra 
parodę ir gyvena su viltimi. Ti
kėjimas ir nepalaužiamas ryž
tas nugali viską.

ilgametis L.R.K.S.
Amerikoj narys

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

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

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

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

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

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir' 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką
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Liet. Katalikių Moterų Organizacijų Pasaulinės Sąjungos (LKMOPS) specialus valdybos 
posėdis birželio mėn. New Yorke. I-je eilėje iš k. prel. J. Balkūnas, garbės pirm. M. Galdikienė, 
LKMOPS įgaliotinė tarptautiniam ryšiam B. Venckuvienė, pirmininkė dr. A. Janačienė, Il-je 
eilėj — P. Ąžuolienė, vicepirm. M. Lūšienė, ižd. B. Reventienė, dr. A. Radzivanienė, M. 
Vasiliauskienė.

MIRĖ 
NUOŠIRDUS 
LIETUVIS

Birželio 16-tą, širdies smūgio 
ištiktas, staiga mirė Vytautas 
Elertas. Palaidotas birželio 20 
Lebanone, Pennsylvanijoj, kur 
turėjo darbą ir buvo pastoviai 
įsikūręs. Laidotuvių religines 
apeigas bažnyčioj ir kapinėse at
liko T. Leonardas Andriekus, 
OF.M, atvykęs iš Brooklyno.

Vytautas Elertas daugiausia 
pažįstamas Philadelphijos lie
tuviam ir Kennebunkporto 
pranciškonų vasarvietės sve
čiam. Jis buvo labai pamėgęs 
šį Maino pakraštį ir per dauge
lį metų su šeima atvykdavo ato
stogauti. Philadelphija gi yra ar
čiausias, lietuvių apgyventas, 
miestas nuo velionio namų. Iš 
ten kilusi jo žmona, Irena Ka- 
čionytė, ir ten velionis kas savai
tę 90 mylių veždavo savo sūnų 
šeštadieninėn mokyklon.

Vytautas Elertas buvo gimęs 
Višakio Rūdoje 1914. Gimnaziją 
baigęs Kaune ir vertęsis sekre
toriaus tarnyba teisme. Iš trem-

VIEŠNIA IŠ PARYŽIAUS Biuletenis leidžiamas švariai

Algis Matjoška, baigęs poli
tinius mokslus magistro 
laipsniu

Birželio 22 Darbininko redak
cijoj lankėsi Birutė Vensku- 
vienė-šlepetytė, palydėta savo 
tėvelio pulk. Jono Šlepečio. 
Mieloji viešnia yra žinoma vi- 
suomenininkė, Paryžiuj su savo 
vyru gyvena nuo 1949. Jos vy
ras — Adolfas Venskus, chemi
kas. Per tiek laiko yra pasidarę 
tikri paryžiečiai.

Prancūzijoj visai spaudai, 
valdžios atstovam, šiaip įtakin
giem asmenim. Taip pat siun-

New Yorke gyvena tėvai — Teo
dora ir. Jonas Šlepečiai ir jos 
sesuo — prof. dr. Aldona Ja
načienė, pas kurią ir yra apsis
tojusi. Atvykusi į New Yorką,

javo universitete

tyrinėjimo sritį. Baigęs studijas,

Liuksemburgą, nes ir ten kal- siinformavo, painformavo

burgo ligoninėj. Dirbo taip pat 
laisvesnėm valandom ir Lebano-

B. Venskuvienė Amerikoj iš
buvo mėnesį laiko. Čia ji turi sa
vo artimiausius šeimos narius —

Iš New Yorko į Paryžių iš
skrenda birželio 25.

suomeninę veiklą. Adolfas Vens- 
kus atstovauja Lietuvių Krikš
čionių Demokratų partijai tarp
tautiniuose krikščionių demok
ratų sąjūdžiuose Europoj. Gi Bi
rutė Venskuvienė yra Pasaulio

Ačiū L. B, Vaižganto klubui

ganizacijų Sąjungos atstovė prie 
tarptautinės katalikių moterų 
unijos. Lietuvėm unijoj atsto
vauja net 22 metus. Turi susi
dariusi daug pažinčių, atlieka 
daug įvairių pareigų. Šiuo metu 
yra Tyliosios Bažnyčios ko^itę- 
to pirmiųinkė unijoj. y ? '

Unija savo kongresus rengia 
įvairiuose Europos miestuose. 
Jai tenka dažnai keliauti ir at
stovauti Lietuvai. Tokias kelio
nes remia Pasaulio Lietuvių Ka-

Giliai sujaudinta nuoširdžiai 
dėkoju visiem, prisiminusiem 
mane gyvenimo rudenyje.

Bičiuliškas ačiū brangiem 
Pauliui Jurkui ir Jonui Rūte
niui, kurių pastangomis ir dide
liu darbu buvo surengtas “Vaka
ras su Vince”.

Nuoširdžiai dėkoju mielam

.skaitininkui Stasiui, Santvarai, 
kuris pakeliavo su manim Vie

sveikinusiai liet, gydytojų vardu 
dr. A. Goeldnerienei, V. Būtė
nienei ir Z. J. Steponavičiam.

Dėkoju sveikinusiem raštu: B. 
Novickienei, L. Juodytei-Mat
hews ir jos dukrai Janinai, S. 
Oleka-Žilinskienei, H. Kulber, 
p. Birutienei, J. Lenktaičiui (už 
atsiųstas gėles), J. Matulaitie
nei (ųž'atsiųstas gėles), GFWC

Laidotuvės buvo graudžios. 
Liko jauna žmona, kuri daug me
tų dirbo Lebanono Veteranų li
goninėj, kaip patologijos specia
listė, ir 10 metų sūnus Saulius. 
Iš visų tų ligoninių laidotu
vėse dalyvavo gydytojai, giliai 
užjausdami šeimą tokio staigaus 
liūdesio valandoj. Buvo būrelis

BAIGĖ POLITINIUS 
MOKSLUS

Algis Matjoška, bostoniškio 
Antano Matjoškos s ū n n s, 
Rutgers universitete, Newark, 
N.J., gavo politinių mokslų ma
gistro laipsnį. Tame pačiame 
universitete praeitą pavasarį jis 
buvo gavęs tos pačios srities 
bakalauro laipsnį pažymiu 
magna cum Įaudė. Dabar gavo 
stipendiją daktaro laipsniui ir pa
skirtas dirbti į Egleston Institu
te of Politics tame pačiame 
universitete.

Praeitą pavasarį jis vedė Dai
vą Kliučinskaitę, o šį pavasarį 
susilaukė sūnaus — Jurgio-Gin- 
taro. Į jo mokslo užbaigtuves iš 
Bostono buvo nuvykę jo tėvai 
ir brolis Edvardas. Algio tėvas 
Antanas Matjoška Bostone yra 
labai veiklus lietuvis ir pirmi
ninkauja Liet. Bendruomenės 
apylinkei. Pats Algis, būdamas 
Bostone, šoko Onos Ivaškienės 
šokių sambūryje, priklausė 
skautam, o dabar priklauso neo- 
lituanam.

atvykusiu iš* «- \Va-

Pažymėtina, kad velionis 
nebuvo užsidaręs savo specia-

anose mūsų jaunystės skaidriose 
dienose, už mielą bendradar
biavimą teatre ir šimtus dainų

Dėkoju humoristui Leonardui 
Žitkevičiui, paskaičiusiam eiles.

Dėkoju Jonui Valaičiui, kuris 
atvežė juostą iš mano draugės

jungos centras New Yorke.
Šalia veiklos unijoj daug dė

mesio skiria ir informacinei tar
nybai apie Lietuvą. Ji yra pran
cūziškos Eltos redaktorė. Jau

išleidžia gražius Eltos informaci
nius numerius. Prisiderina prie 

prancūzų psichologijos, pasi
stengia, kad būtų daugiau su
rinkta dokumentų. Ir apsilanky
mo proga atneštame Eltos nu
meryje buvo dokumentai — 
kun. Zdebskio kalba teisme, Lat
vijos komunistų laiškas

tų kalbų. Ačiū, mielas kolega.
Dėkoju visiem, sveikinusiem 

žodžiu: gerbiamam Lietuvos 
gen. konsului A. Simučiui, LB 
New Yorko apygardos pirm. 
A. Vakseliui, Tėv. Leonardui 
Andriekui, Liet. Rašytojų Drau
gijos pirmininkui, mielosiom se
sėm iš LMK Federacijos — V.

sveikinimus ir c ovaną, LMKF 
New Yorko klubo pirmininkei P. 
Ivašauskienei, aktoriui Vitaliui 
Žukauskui, LB Queens apylin
kės pirmininkui A. Ošlapui, 
Balfo atstovui dail. J. Bagdonui,

Ačiū nuotraukų ’parodos ren
gėjam ir visiem, prisidėjusiem 
prie to gražaus vakaro surengi
mo.

Dėkoju už tas giliai raudo
nas, vyšnios spalvos aksomines 
užuolaidas, ant kurių buvo balta 
rūtelė. Visa tai priminė mūsų 
valstybinį teatrą Kaune. Ir tai 
mane labai giliai sujaudino, kad 
net širdis pradėjo virpėti, ir pa
dėkos žodžiai užstrigo gerklė
je. .. .

Tardama visiem dar kartą ačiū, 
sakau iki pasimatymo Santa Bar
bara, Calif., 1315 Laguna Street.

Ačiū!
Vincė Jonuškaitė

menu, literatūra ir pirko šių sri
čių geriausius veikalus. Ypačiai 
brangino lietuvybę'— prenūme- " 
ravosi lietuvių laikraščius bei ' 
žurnalus, pirko knygas, bend-

A. a. Vytautas Elertas

ravo su aplinkinių miestų tautie
čiais. Sūnų augino grynai lietu
viškai, gerai išmokydamas lietu
vių kalbos ir saugodamas nuo 
svetimų įtakų, nors gyveno 
amerikietiškoj aplinkoj. Jo profe
sija gi,'dirbant net dviejose ligo
ninėse, trukdė įsijungti į lietuvių 
organizacinę veiklą.

Maldos prie kapo atliktos 
lietuvių kalba. Ją gal ten pirmą 
sykį išgirdo amerikiečiai, gau
siai susirinkę atsisveikinti tarp jų 
gyvenusio nuoširdaus lietuvio.

L.A.

Lietuvių diena pranciškonų 
sodyboje Kennebunkporte, 
Maine, bus liepos 2, sekmadienį. 
Bus minima jų Kennebunkporte 
įsikūrimo 25 metų sukaktis. 
Šventė prasidės 11 vai. mišiomis. 
Po pamaldų — piknikas.

Kun. Juozas Svirskas iškelia
mas į Šv. Marijos teritorinę pa
rapiją Billerica mieste, prie 
Lowell. Naujas pareigas užėmė 
birželio 20. Jam ruošiamos iš
leistuvės birželio 27 d. 7 v.v. 
prie 7-tos gatves parapijos salėj. 
Į Šv. Petro parapiją jis buvo at
keltas 1961 kovo mėnesį.

Prel. Pr. Juro pagerbimas 
rengiamas spalio 15 Sheraton 
Plaza viešbuty Bostone. Į rengi
mo komitetą dar pakviesti: kun. 
A. Kontautas, kuris rūpinsis 
pamaldomis, ir muzikas Izido
rius Vasyliūnas į programos ko
misiją. Meninę programą atliks 
solistas Benediktas Povilavičius, 
smuikininkas Izidorius Vasyliū
nas ir pianistas Saulius Cibas.

Tragiškieji birželio įvykiai pa
minėti birželio 10 d. 6 v.v. Šv. 
Petro bažnyčioj buvo aukojamos 
mišios už nukankintus ir ken
čiančius lietuvius. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė kun. An
tanas Janiūnas. Jaunimo organi
zacijos dalyvavo su vėliavomis. 
Giedojo parapijos choras ir so
listas Stasys Liepa.

Antroji minėjimo dalis buvo 
Liet, piliečių draugijos salėj. 
Minėjimą pradėjo Liet. Bend
ruomenės apylinkės pirminin
kas A. Matjoška. Jaunimas 
dalyvavo su vėliavomis. Visi su
giedojo Lietuvos himną.

Po atidarymo kalbos Danutė 
Račkauskaitė padeklamavo Jono 
Aisčio eilėraštį “Bolševikai tegu 
žino”. Pagrindinę kalbą pasakė 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos pirmininkas Vytau
tas Volertas, atvykęs specialiai 
iš Philadelphijos. Po paskaitos 
L.B. apylinkės sekretorius Gin
tas Vaičaitis perskaitė rezoliuci
ją, kuri bus pasiųsta Amerikos 
vadovaųjantiem asmenim. Šv. 
Petro parapijos choras, vadovau
jamas muziko Jeronimo Kačins
ko, padainavo: Gelbėk mus, Kur 
bėga Šešupė, Keleliu ėjau ir dar 
vieną dainą. Minėjimas baigtas 
Amerikos himnu.

DT*augsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

Ridgewoode, prie senyvo 
amžiaus lietuvės moters ieško-

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.

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.

MANOR
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
šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. IS New York Thruway Exit 24, 1 
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

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

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.

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221

Dviejų savaičių
rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Kaina nuo $619.00

Išvyksta iš Bostono/New Yorko
RUGSĖJO 14 d. 

ir 
GRUODŽIO 21 d. 1972

Grupėse dalyvių skaičius ribotas .— nesivėlinkite!

Smulkesnių žinių ir 
registracijos reikalu kreipkitės į 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway

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

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

ir rugpiūčio mėn.

Savininkė —Aldona Adomonienė
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j Kultams Židinys  .827-9865

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinė lankysis rytų sporto 
apygardoj liepos 21-23. Penkta
dienį, liepos 21 Kennebunkpor- 
te, Maine, jų priešas bus rytų 
sporto apygardos meisteris — 
Ansonios Geležinio Vilko ko
manda, liepos 22 Bostone — Bos
tono lietuvių krepšinio koman
da, o sekmadienį, liepos 23, Wa
shingtone, pietinių rytų pakraš
čio rinktinė.

Alto posėdis buvo birželio 23 
Haven restorane Woodhavene. 
Padaryti apžvalginiai praneši
mai, kalbėta apie pavergtų tau
tų savaitę. Pirmininkas Petras 
Ąžuolas supažindino su savo 
veiklos planais bei naujais už
manymais. Čia kalbėta apie gali
mus naujus leidinius apie lėšų 
ir darbo jėgų telkimą, Vasario 16 
minėjimą. Dėl įvairių sumanymų 
pasisakė susirinkę dalyviai. Kitas 
Alto posėdis bus po vasaros 
atostogų rugsėjo mėnesį.

Helen Kulber laišku buvo 
pakvietusi JAV prezidentą į 
iškilmes prie lietuviško kry
žiaus. Dabar ji gavo atsakymą 
iš prezidentūros, kad preziden
tas apgailestauja negalėdamas 
dalyvauti.

Joe Thomas ir jo orkestras gros 
Apreiškimo parapijos piknike 
liepos 30 Franklin Square, L.I., 
kur parapijos piknikai būna kas
met.

Dail. J. Bagdono sukaktuvinė 
paroda rengiama rugsėjo 9-10 
Kultūros Židinyje.

N.Y. Lietuvių Filatelistų drau
gija išleido savo biuletenio nau
ją numerį. Per metus išleidžia 
penkis numerius, šis yra liepos 
mė.n. numeris. Kaip paprastai,- 
surinkta filatelistinės kronikos, 
duodama žinių iš narių gyveni
mo, aprašomi lietuviški pašto 
ženklai, įvairios jų laidos, su
pažindinama su atskirom deta
lėm, spausdinimo klaidom. 
Pačiame pirmame puslapy ap
rašomas Lietuvių Fondo dešimt
mečio ženklas ir net į klijuo
tas pačiame centre. Biuletenis 
leidžiamas anglų kalba. Jį 
redaguoja Walter E. Norton Phi- 
ladelphijoje. New Yorke redak
toriaus padėjėjas yra Kazimieras 
Matuzas, kitas redaktoriaus pa
dėjėjas yra Algirdas Vizbarą . Jis 
gyvena Floridoj, iš kur biuletenį 
administruoja ir visiem nariam 

siuntinėja. New Yorko Lietuvių 
Filatelistų draugija turi narių ne 
tik New Yorke, bet ir kituose 
miestuose. Joje yra ir amerikie
čių, kurie renka lietuviškus pašto 
ženklus.

Wanted — superintendent for 
36 unit apartment house, salary 
175 dol. monthly and two and a 
half room apartment. Call tel. 
372-8883.

Lietuvos gen. konsulas Vytau
tas Stašinskas mirė prieš penke
rius metus liepos 15. Velionis 
bus prisimintas mišiomis Aušros 
Vartų bažnyčioj (32 Dominic St. 
New York) liepos 15, šeštadienį, 
9 v.r. Giminės ir velionies 
draugai kviečiami dalyvauti.

Rasa Sodaitytė iš Woodhaven, 
N. Y., liepos 8 išteka už avia

cijos Itn. lakūno Arūno Šiultis. 
Abu jaunieji augo ir mokėsi New 
Yorke. Rasa buvo aktyvi lie
tuviškoj jaunimo veikloj. 12 metų 
dalyvavo Putnamo seselių veria
moj mergaičių stovykloj net kaip 
vadovė. Baigė Maironio šeš
tadieninę mokyklą ir aktyviai 
dalyvavo sporte. Paskutinį kartą 
prieš vestuves šoks tautinių šo
kių šventėj Chicagoj. Po vestu
vių jaunieji apsigyvens Colum
bus, Ohio, ir ten tęs toliau 
studijas.

Edvardas irBirutė Karmazinai, 
iš Woodhaveno, Darbininko 
skaitytojai, grįžo iš Punsko krašto 
iš Lenkijos, kur išbuvo tris savai
tes. Jo žmona Birutė yra kilusi 
iš Šeinių, ir jie buvo nuvažiavę 
savo giminių lankyti. Ten buvo 
nuoširdžiai sutikti ir apdovanoti 
lietuvišiais audiniais bei juosto
mis.

Dail. Jurgis Juodis nuo liepos 
1 persikelia į naują butą. Naujas 
adresas: 214 Elderts Lane, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Maironio lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas dėkoja V. 
Janušienei (dail. C. Janušo žmo
nai) už 15 dol. auką mokyklai. 
Dailininkas iš savo pusės 
mokyklos loterijai paaukojo gra
žų paveikslą. Abiem nuoširdus 
ačiū.

MASPETHO ŽINIOS
Juozas Radzevičius birželio 3 

mirė Lietuvoj, Vizginu kaime, 
Darsūniškio parapijoj. Nuliū
dime Lietuvoj liko žmona, 3 sū
nūs, 4 anūkai ir sesuo Verutė 
Radzevičiūtė. Amerikoj liko se
suo Pranciška Pažūsienė Mas- 
pethe. Liepos 9, sekmadie
nį, 11 vai. ryto Maspetho lietu
vių parapijos bažnyčioj už velio
nies vėlę bus aukojamos mi
šios. Pažįstami ir draugai kvie
čiami atsilankyti į mišias ir pasi
melsti už velionį. Velionies at
minimui įamžinti P. Pažūsienė 
paaukojo 50 dol. Kultūros Židi
nio statybos fondui.

Prel. Jonas Balkūnas liepos 16 
sakys pamokslą Šv. Patriko ka
tedroj per 10 vai. mišias, kai bus 
minima Pavergtų Tautų Savaitė.

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.

MIELOS ĮKURTUVĖS
Stasys ir Teklė Dzikai praėju

sį rudenį iš Woodhaveno išsikė
lė į Somerset miestelį New Jer-
sey. Įsigyto namelio įkurtuvės 
buvo gegužės 20. šeimininkai 
sukvietė gausų būrį savo bičiu
lių. Namo šventinimo apeigas 
atliko T. Leonardas Andriekus, 
sveikinimo žodyje svečių vardu 
linkėdamas šeimininkam jaukio
je gamtos ramybėje nepamiršti 
didmiesčiuose vykstančio lietu
vių veikimo. Svečiai negalėjo at
sigėrėti gražia aplinka, ypatingai 
per Dzikų sodybą sruvenančiu 
upeliu, gėlėm ir medžiais. 
Vaišės malonioje pa
stogėje užtruko iki vėlaus va
karo. Dalyvavo virš trisdešimt 
svečių; tarp kurių sūnus Alfon
sas su šeima, dr. K. Valiūnas 
su žmona, dr. D. Jasaitis su žmo
na, dr. S. Petrauskas su žmona, 
Julija Rajauskaitė, dr. A. Skėrys 
su žmona, Magdalena Galdi
kienė, Lūšiai, Minkūnai, Ąžuo
lai, ir daug kitų iš New Yorko ir 
New Jersey.

Stasys Dzikas iš New Yorko 
padangės turėjo išsikelti, nes iš
sikėlė Interstate įmonė, kurioj 
jis per daugelį metų dirba. Dzi
kas yra inžinierius, gyvai reiš
kiasi visuomeniniame gyveni
me ir žurnalistikoj. Teklė Dzi- 
kienė yra mokytoja, mylinti sa
vo profesiją ir ilgai dėsčiusi šeš
tadieninėse mokyklose. Ją visi 
pažįsta ir kaip kanklių specia
listę, suorganizavusią jaunų 
kanklininkų būrelį ir daug sy
kių pasirodžiusią renginių pro
gramose. —L.

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
AUKOS TAUTOS 

FONDUI

Šių metų Vasario 16 proga lie
tuvių visuomenė per vietines 
L.B. apylinkes savo aukų dalį 
skyrė Lietuvos laisvinimo rei
kalam — Vliko veiklai.

Tautos Fondas reiškia nuo
širdų lietuvišką ačiū už atsiųs
tas pinigines aukas per L.B. cent
ro valdybą šiom L.B. apylin
kėm:

Bridgeport, Conn., — 104 dol.; 
Buffalo lietuvių klubas — 75; Ci
cero, III., — 104; Elizabeth, 
New Jersey — 200.42; Hart
ford, Conn. — 303.88; Paterson, 
N. J., — 253; Pietinė New 
Jersey — 18; Philadelphija, Pa. 
— 95; Phoenix, Ariz., — 20; 
pavieniai aukotojai — 49.50. 
Viso gauta 1,223.50.

Birželio mėnuo yra Tautos 
Fondo vajaus laikas. Visi, norį 
atlikti savo patriotinę pareigą, 
remdami Vliko darbą, siųskite . . 
savo auką Tautos Fondui: Lith
uanian National Fund, 64-14 
56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378.

Tautos Fondo Valdyba

Richmond Hill rajone išnuo- 
moju 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.

KETVIRTAS
; MINĖJIMAS
Birželis — lietuviam prisimin

tinas ir minėtinas mėnuo, šie
met, atrodo, su tais minėjimais 
New Yorke ir pertempėm. Bir
želio 15 su žvakelėm prie Šv. 
Patriko katedros demonstruota 
iki vidurnakčio. birželio 16- 
17 susikaupta vakaro eisenai, 
maldai ir vidurnakčio mišiom 
Maspethe, birželio 18 per baisų 
lietų rymota prie lietuviško kry
žiaus parke, birželio 25 patogiai 
susėdus išklausyta keletos kal
bų ir gražaus koncerto.

Paskutinį minėjimą Ap
reiškimo parap. salėj atidarė Ap
reiškimo parapijos choras, vado
vaujamas muz.a A. Kačanausko, 
su JAV ir Lietuvos himnais bei 
A. Kačanausko Malda už Tėvy
nę. Po klebono kun. P. Raugalo 
invokacijos ir P. Skabeikio ati
darymo žodžio glaustai ir turi
ningai kalbėjo kun. V. Piktur
na. Iškėlęs su birželio įvykiais 
susijusius mūsų įsipareigojimus, 
kalbėtojas atkreipė dėmesį į ką 
tik išskaičiuotą minėjimų gausą. 
Argi vienu, bet gausiu minėjimu 
neatsiektume daugiau?

Po pertraukos Apreiškimo pa
rapijos choras atliko puikią pa
triotinio ir religinio pobūdžio 
giesmių ir dainų programą. Ne 
taip jau gausi publika galėjo gė
rėtis šiais kūriniais: A. Kačanaus
ko — Už klystančius žmones, C. 
Sasnausko — Apsaugok Aukš
čiausias, B. Budriūno —Neap
leiski mūsų, J. Stankūnof — Ma
no tėviške, harm. J. Naujalio — 
Ko liūdi, putinėli? J. Gudavi
čiaus — Kur giria žaliuoja, S. 
Šimkau^ — Atsisveikinimas su 
giria ir Lietuviais esame mes gi
mę.

Sustiprėjusiam ir skambiam 
chorui akomponavo vargonų vir
tuozas Albinas Prižgintas, An
gelų Karalienės parapijos var
gonininkas. Giesmes ir dainas 
publikai pristatė Rimas Vebeliū- 
nas. Programą padėkos žodžiu 
baigė P. Skabeikis, Lietuvos vy
čių 41-os kuopos pirmininkas.

PRISISTATĖ ŠATRIJOS 
GRUPĖ

Prieš šešetą mėnesių įsikūru
si tautinių šokių grupė Šatrija,
vadovaujama Birutės Radzi- 
vanienės, sutelkė būrelį jaunimo 
ir uoliai dirbo, kiekvieną savaitę 
repetuodama Kultūros Židiny. 
Grupė surengė savo prisi
statymą, prieš keliaudama Chica- 
gon į šokių šventę.

Birželio 24 d. 6 y.v. Apreiš
kimo parapijos salėj įvyko tas 
Šatrijos prisistatymas. Grupė pa
šoko šiuos šokius: gyvatarą, ku
bilą, rugučius, malūną (su šiais 
keturiais šokiais dalyvaus šokių 
šventėj), paskui — linelius, ket
virtainį, oželį, subatėlę, jaunys
tės šokį.

Po pertraukos Algis Bružas 
paskaitė Šatrijos istoriją, Rūta 
Oniūnaitė, gitara pritardama, pa
dainavo — Nebėr namų, Tė
vas su motina savo. . . 
Dainos suaktualintos, prilenktos

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, O.F.M.

TĖV. PRANCIŠKAUS GIEDGAUDO 
SUKAKTIS

Birželio 24 pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne savųjų tar
pe kukliai ir tyliai Tėv. Pranciš
kus Giedgaudas, O.F.M., pami
nėjo savo kunigystės 25 metų su
kaktį.

Tėv. Pranciškų visi gerai pa
žįsta kaip Brooklyno pranciš
konų spaustuvės vedėją. Jis 
spaustuvei vadovauja nuo 1950 
metų, kai ta spaustuvė, perkėlus 
Darbininką iš Bostono, buvo 
čia suorganizuota.

Pamėgęs savo darbą, jis nesi
tenkino viena administracija. Jį 
traukė įvairios spaustuvės ma
šinos. Jis pajėgė įsiskverbti į jų 
vidų, pagauti jų sudėtingas kon
strukcijas. Kai sutrikdavo kokia 
mašina, jis buvo pirmasis, kuris 
mokėjo sutvarkyti, nustatyti 
diagnozę, vykdyti pataisymus.

Visą laiką jis spaustuvę mo- 
dernino. Palaipsniui vis buvo 
perkamos naujos mašinos arba 
senos sumoderninamos. Praeitų 
metų gale* iš. pagrindų buvo 

dabarties gitarų dainom. 
Audronė Bružaitė pašoko du šo
kius — mažąjį asiliuką ir mėne
sieną, palydėta pritaikyta muzi
ka iš garsinės juostos. Pabaigoj 
grupės vadovė išdalijo visiem 
ženkliukus. Tuos ženkliukus 
projektavo P. Jurkus. Prie jų at
spausdinimo šilko tinklelio tech
nika talkino dail. C. Janušas.

Programą atidarė ir uždarė 
LB New Yorko apygardos vice
pirmininkas kultūros reikalams 
P. Jurkus.

Grupė turi daug entuziazmo 
ir noro dirbti. Jos darbo rezulta
tai patrauklūs. Tegu ir toliau dir
ba, įtraukdama kuo daugiau jau
nimo, jį lavindama ir pratindama* 
lietuviškai veiklai.

spaustuvė pakeista — sumoder
ninta. Pereita į naują sistemą — 
į ofsetą, pagerinta rišykla. Ir kai 
atkeliavo naujos mašinos, jis 
greitai ir su jom susipažino, kad 
galėtų greit pataisyti ir ateityje.

Jo vadovaujama spaustuvė 
nuolat spausdina šiuos žurnalus: 
Aidus, Karį, Varpelį, Tėvynės 
Sargą, Į Laisvę, Mediciną, eilę 
amerikiečių žurnalų, biulete
nių. Be šios periodikos spaus
dina programas, katalogus, kny
gas. Kiek per jo rankas praėjo 
žurnalų numerių, knygų, prog
ramų! Jis rinko popierių, užsakė 
medžiagas, prižiūrėjo, kad dar
bas eitu sklandžiai, kad išeitu 
geri leidiniai.

-o-

Ji.s yra gimęs 1920 balandžio 
29 Patersone, N.J. Užaugęs 

Lietuvoj, Žemaitijoj, lankė pran
ciškonų gimnaziją, į vienuolyną 
įstojo 1938 liepos 14. Bolševi
kam okupavus Lietuvą, perėjo 
sieną ir Vokietijoj kurį laiką mo
kėsi pranciškonų seminarijoje 
Miunchene. Į JAV atvyko 1942.

Mokėsi Duns Skotus pranciš
konų kolegijoj Detroite, studija
vo filosofiją ir gavo bakalauro 
laipsni. Amžinuosius įžadus 
padarė 1943 rugpjūčio 16. To
liau studijavo Teutoplyje, III., 
pranciškonų seminarijoje, kur 
1947 birželio 24 buvo įšventin- 
tintas į kunigus. Teologiją dar gi
lino Quince, Ill., kolegijoj. 
Į lietuvių pranciškonų veiklą į- 
sijungė 1949. Kurį laiką Kenne- 
bunkporte buvo provincijos 
ekonomu ir pašaukimų į pranciš
konus direktorium, vėliau 
Bridgeville, Pa. lietuvių para
pijos klebonu. Iš ten atsikėlė 
v a d o v a u t i pranciškonų 
spaustuvei. Bent kelis kartus yra 
buvęs išrinktas pranciškonų pro
vincijolo patarėju.

Laisvės — Laisvės — Laisvės!
Visi meldžiasi ir aukojasi, 
kad Lietuva atgautų laisvę, o 
pavergtieji žmonės galėtų laisvai 
garbinti Dievą ir gyventi pagal savo 
sąžinę.

GELBĖKIME
PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ

Tapkime
LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖS ŠALPOS 
rėmėjais!

Aukas siųskite:
Lithuanian Catholic Religious Aid 
64 - 09 56 Rd.
Maspeth, N. Y. 11378

arba
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Rėmėjai 
6825 Talman Avė. ' 
Chicago, III. 60629

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių — tax deductible Lietuvių delegacija Newarko miesto valdyboj birželio 15. Iš k. Frank Vaškas, Regina Me- 
linienė, Veronika Melinienė, Albinas Trečiokas, kun. Petras Totoraitis, Ellen Sudzins- 
kas, Adelle Sudzinskas. Prie stalo sėdi majoro pavaduotojas Joseph Frisina.

NEWARKO MIESTO 
PROKLAMACIJA

Newarko lietuvių delegacija 
birželio 15 lankėsi pas miesto 
burmistrą — miesto valdybos na
muose. Miesto burmistras išlei
do proklamaciją, kurioj birželio 
15 skelbia lietuvių tautos gedulo 
dieną ir kviečia visus miesto gy
ventojus, visų tautybių, visų 
rasių ir visų tikėjimų, prisijung
ti prie lietuvių gedulo.

Rašte suminėta, kodėl tas ge
dulas skelbiamas, kad birželio 
mėnesį Lietuvos respubliką 
okupavo Sovietų Sąjunga, kad 
1941 birželio 15 įvykdė masines 
deportacijas, primena ir dabar
tinius pavergtos Lietuvos var
gus, 17,000 tikinčiųjų peticiją.

Miesto valdybos namuose 
buvo padaryta lietuvių delegaci
jos nuotrauka. Miesto majorui 
Kenneth A. Gibson atstovavo jo 

pavaduotojas Joseph Frisina. 
Delegacijos nuotrauka dedama 
atskirai.




