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JAUNIMO KONGRESAS
REIKALAUJA LIETUVAI

NEPRIKLAUSOMYBĖS DABAR
“The 2nd Lithuanian World 

Youth Congress, convening in 
Chicago today, demands in
dependence for LITHUANIA 
NOW”. —Tokiu skelbimu kon

greso rengėjai prabilo New York 
Times pirmame puslapy penk
tadienį, kongreso atidarymo 
dieną.

Šeštadienį jau posėdžiavo sek
cijose. Pirmi įspūdžiai praneša
mi labai geri. Jaunimo entu
ziazmas nepaprastas. Talentų 
pasirodymo vakaras buvo svar
bus ne tiek naujų talentų atka- 
simu, kiek jaunimo lietuvišku 
aktyviu pasireiškimu,, tarpusavio 
suartėjimu. Kongreso darbai 
truks visą savaitę.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
ATIDARĖ P.NIXONIENE

Šokėjų buvo 2,000, publikos 10,000
Ketvirtąją tautinių šokių šventę 

sekmadienį 2 vai. atidarė p. Nixo- 
nienė, trumpu žodžiu vertin
dama lietuvius, kad jie išlaiko 
savo kultūrą gyvą.

Iki “International” amfiteatro 
scenos per visą salę p. Nixo- 
nienę atlydėjo dvi su gėlėm 
ir tautiškais drabužiais apsitai- 

susios mergaitės, publikai entu-

VIETNAMAN VYKS TIK SAVANORIAI
IŠVEŽAMA DAR 10,000 KARIŲ
DERYBOS ATNAUJINAMOS LIEPOS 13

Paskutinė prez. Nixono spau
dos konferencija ir kiti svarbesni 
jo savaitės pareiškimai daugiau
sia lietė Vietnamo karą.

Vietnaman tik savanoriai
Pirmoji žinia buvo labai ma

loni karinę tarnybą privalan
tiems atlikti vyrams — nuo šiol 
nė vienas karinei tarnybai pa
šauktas nebus siunčiamas į Viet
namą, nebent jis užsimanys ten 
vykti savanoriu. Tas patvarky
mas dar neliečia tų pašauktųjų, 
kurife jau yra Vietname arba turi 
paskyrimą į Vietnamą išvykti.

Išveža dar 10,000
Kitu pranešimu paskelbta, kad 

iki rugsėjo 1 iš Vietnamo karo 
zonos bus ištraukta dar 10,000 
Amerikos’karių. Juos ištraukus, 
ten beliks tik 39,000 vyrų, 
kurie Vietnamo kovose betgi 
nedalyvaus.. Tai visokios pagal
binės tarnybos. Ir vietnamiečių 
patarėjais liks tik aukštesnio 
laipsnio specialiųjų tarnybų kari
ninkai, žemesnieji rangai iš 
tos tarnybos išjungiami. Tiesio
ginėse kovose su priešu jau se
nokai nebedalyvauja armijos

ryti. Kinijos ir Maskvos paskuti
nės pastangos prikalbinti Hanojų 
sumažinti savo užmačias ir daryti 
taiką be P. Vietnamo užgrobimo 
nepasisekė.

Atnaujina derybas
Taip bent yra oficialiai, bet 

kas žino, ką parodys artima atei
tis. Pirmoji proga pakeisti takti
ką ar pasilikti užsispyrus yra tai
kos derybų Paryžiuje atnaujini
mas liepos 13. Hanojus jau infor
muoja pasaulio opiniją, kad be P. 
Vietnamo atidavimo Hanojui tai
kos nebus su Amerika. Prez. 
Nixonas pranešė tokią karo lik
vidavimo tvarką: pirmiausiai turi 
būti suorganizuotos paliaubos 
visoje Indokinijoje, tai yra Lao
so ir Kambodiios -neišskiriant, 
tarptautinės kontrędės priežiūro
je, po to amerikiečių pasitrauki
mas ir kartu karo belaisvių grą
žinimas. Tegul pamiršta Hano
jus, kad Amerika padės jam į- 
kurdinti Saigone koalicinę vy
riausybę, kurioj dalyvautų ir 
komunistai. Šį kartą prez. Nixo
nas šituo reikalu buvo labai 
aiškus ir kietas: Niekados! Tai

vietnamiečių vidaus reikalas, į 
kurį Amerika nesikiš ir Hanojui 
čia nepadės.

Kai tas 10,000 Amerikos karių 
apleis Vietnamą, prez. Nixonas 
bus iš ten ištraukęs per tris su 
puse metų 510,000 karių. Kas 
gali drįsti tvirtinti, kad jis Viet
namo karą plečia? Bet jis šį kartą 
buvo ne tik kietas, bet ir labai 
atviras: jis nepasigailės nieko 
priešui triuškinti, jeigu šis atsi
sakys baigti karą derybomis. 
Iš derybų Pekine ir Maskvoje 
patyręs, kad komunistai skaitosi 
tik su tvirta partnerio laikysena, 
todėl tokia taktika būsianti dabar 
taikoma ir Hanojui.

Pietiečiai puola
Kur ikšiol bandė veržtis pir

myn komunistai, ten jie visur su
laikyti, kai kur ir atsitraukę. Da
bar pradėjo puolimą P. Vietna
mas Quangtri provincijai šiau
rėje atsiimti. Slinkimas pirmyn 
lėtas, bet ugnies sutelkimas ta 
kryptimi didelis — ji ateina iš 
aviacijos ir Amerikos karo laivų 
Tonkino įlankoje. Tuo tarpu dar 
neaišku, o gal tik neskelbiama, 
ką tokia taktika galėtų reikšti . . .

ziastingai plojant.
Po savo žodžio p. Nixoniene 

nusileido nuo scenos paspausti 
rankų daugeliui iš tų 2,000 šokė
jų. Televizijos vyrai ir fotogra
fai judriai keitė pozicijas, p. 
Nixonienė jiem pozavo, apkabi
nus kai kuriuos pačius jauniau
sius šokėjus. Orkestras tuo tarpu 
grojo linksmą melodiją, o pub
lika jai pritarė ritmingais rankų 
plojimais.

P. Nixoniene atvyko į Chicagą 
12 vai. ir prieš šventės atidary
mą dalyvavo gen. konsulo J. 
Daužvardienės jai surengtame 
priėmime. Iš šventės p. Nixo- 
nienė išvyko tiesiai atostogų.

Šventėj dalyvavo 2,000 šokėjų 
iš viso laisvojo pasaulio — JAV, 
Kanados, Vokietijos, Pietų Ame
rikos, Australijos. Grojo du or
kestrai — vienas Alvydo Vasai- 
čio sudarytas ir jo diriguojamas; 
antras lietuviškų instrumentų or
kestrėlis “Gintaras” iš Montrea- 
lio. Žiūrovų skaičius — rengė
jai vertina 15,000, radijas prane
šinėjo 10,000.

Žiūrovam gerą įspūdį darė jau 
pati pradžia — šventė pradėta 
punktualiai; tvarka gera; prie šo
kių buvo priderinami šviesų 
efektai, pabrėždami šokio nuo
taiką.

Tik tokiai šokėjų masei amfi
teatro scenoje erdvės dar buvo 
per maža.

Tarp žiūrovų buvo guberna
toriaus žmona, sen. Charles Per
cy. Nebuvo miesto mero.

Šventė iš anksto susilaukė di
delio pasisekimo. Bilietai buvo 
išpirkti prieš savaitę, ir Darbinin
ko specialiam korespondentui 
bilieto neteko. Tad šiem pir
miem įspūdžiam teko pasinau
doti daugiausia pranešimais per 
radiją, kuris kelis sykius davė 
pranešimus su vis naujais papil
dymais apie šventės eigą.

personalas.
Bet viską krūvon sudėjus aiš

ku, kad Vietnamo karas likviduo
jamas tik tiek, kiek Amerika 
viena pati gali tuo reikalu pada-

Mokesčių reforma
Mokesčių reformos projektus 

demokratai įteikė atstovų rūmų 
atitinkamam komitetui, bet jos 
pirm. Wilbur Mills nemano jų 
šįmet pradėti svarstyti. Prez. 
Nixonas yra pasisakęs už kai 
kurias reformas, bet kadangi tai 
labai rimtas ir komplikuotas dar
bas, ragina darbą nukelti po rin
kimų. Sen. McGovern svaičioji
mai apie turtų padalinimą yra to
kie nerealūs ir demagogiški, kad 
jo siūlomu keliu niekas nė 
nemano eiti. Bet demokratai 
prieš rinkimus yra taip išsiblaš
kę ir susimaišę, kad nors šį tą 
reikia pradėti daryti, kad būtų 
galima nors pasakyti, kad apie 
mokesčių reformą pradėta galvo
ti. —....."
Kriminalistų 
privilegijos

Warren pirmininkaujamas 
Vyr. Teismas buvo nutaręs, kad 
įtarto nusikaltimu pagauto as
mens policininkas net vardo- 
pavardės negali paklausti be 
advokato dalyvavimo. Jei advo
katas nebūtų pakviestas, taip su
rinktą medžiagą teismas negali 
panaudoti prieš nusikaltėlį. Tai 
labai apsunkino kovą su nusikal
timais, nes prailgino bylos ke
lią iki teismo ir davė progos nu
sikaltėliams sabotuoti įstatymų 
vykdymo darbą.

Dabartinis Vyr. Teismas tuo 
reikalu įteiktą skundą svarstyda
mas nutarė, kad įtarto nusikalti
mu įžanginį tardymą vykdant 
advokato buvimas neprivalo
mas, bet jis reikalingas po į- 
tartojo formalaus apkaltinimo.

Ežero van _ atsispindi
nauji pastatai, kuriuose šią pinių žaidimų atletai. Žaidi- ne, kur pastatytas specialiai 
vasarą bus apgyvendinti olim- mai vyks Bavarijos Miuųche- tam reikalui skirtas stadijonas.

VATIKANAS IR LENKAI
Iš Vokietijos po karo paimto

se ir prie Lenkijos prijungtose 
žemėse ten esančios katalikų 
vyskupijos ikšiol buvo tvarko
mos Vatikano paskirtų adminis
tratorių. Vyko Varšuvos spaudi
mas, kad padėtis būtų sunorma- 
linta paskiriant vyskupus ordina
rus. Vatikanas spaudimui nepa-

Puola ir Maskvą
Po anglų ir amerikiečių Libi

jos diktatoriukas užpuolė ir 
Maskvą už tai, kad niekad ne- 
įvykdanti pažado duoti arabams 
tiek ir tokių ginklų, kiek ir kokių 
pažadėta. Jo nuomone, arabai tu
rį atnaujinti tuojau karą prieš 
Izraelį, bet visa kliūtis esą ru
sai — jie sulaiką ginklų prisiun- 
timą. Niekad nesą tikrumo, ar 
Maskva pažadą tesės. Arabai 
maną, kad Sovietų S-ga yra jų 
draugas, bet tai, anot Quaddafi, 
esąs apsigaudinėjimas —tik 
patys arabai tegalį savo reikalais 
pasirūpinti.

sidavė, nes savo mostu nenorėjo 
pirmasis pripažinti naujųjų 
Lenkijos vakarinių sienų. Kai 
Lenkijos — V. Vokietijos su
tartimi tos sienos buvo de facto 
pripažintos, Vatikanas pereitą 
savaitę paskyrė toms vyskupi-

Bonna-Varšuva
V. Vokietija ir Lenkija jau 

paskyrė ambasadorius ir pradė
jo normalinti savo santykiavi
mo formalumus. Ūkiniai san
tykiai jau senokai vystomi, politi
nių daug nesitikima, pereinama 
prie normalaus konsulatų darbo, 
tikimasi kultūrinių santykių iš
vystymo. Nors santykiaudama su 
V. Vokietija Varšuva turi stengtis 
neerzinti R. Vokietijos vyriausy
bės, kuri su skundu gali bėgti 
Maskvon, tačiau dabartinė Len
kijos vadovybė taip alksta Bon- 
nos ūkinės paramos (technolo
gijos ir kreditų), kad to tikslo 
siekdama gali diplomatinėmis 
plonybėmis ir nesidomėti.

joms kanoniškus ordinarus. Nė 
viena pusė oficialiai nedžiūgau
ja, bet nė Lenkijos vyriausybė, 
nė episkopatas pasitenkini mo ne
slepia. Dabar tikimasi diplo
matinių santykių tarp Lenkijos
ir Vatikano atnaujinimo. Išeina, 
kad kardinolas Višinskio kieta li-
nija santykiuose su komunisti
ne vyriausybe bus buvusi nau
dinga abiem pusėm.
Badas Afganistane

Afganistanas tebėra visokerio
pai primityvus kraštas. Geros že
mės javams auginti ten nedaug, 
bet ir toji yra tik nedaugelio 
rankose. Vienintelė eksporto 
prekė yra karakulinių avių 
bandos. Gerai auga kviečiai, 
bet dvejis metus iš eilės jie dėl 
sausrų neužaugo, todėl badas 
šiuo metu ten pasiekė aukščiau
sią viršūnę. Kraštas turtingas 
aukštais kalnais, kelių maža, su
sisiekimo priemonių dar mažiau, 
todėl iš užsienio jau gauti javai 
sunkiai tepasiekia jų reikalingus. 
Pirmiausia miršta vaikai, nes tė
vai paleidžia juosr klajoti neturė
dami kuo pamaitinti.

The Chr. Sc. Monitor jau antru 
rašiniu žiūri į įvykius Lietuvo
je kaip į smūgį Kremliaus pres
tižui ir politikai.

“Paskutiniai įvykiai Lietu
voje yra smūgis Sovietų Sąjun
gai toje vietoje, kur ji labiausiai 
pažeidžiama. Jie sukėlė abe
jones dėl tariamo nerusų pilie
čių lojalumo idealui “vienos 
tautų šeimos, monolitiškai su
jungtos daugiatautėje sovietų 
valstybėje”, kaip tai aptarė pre
zidentas Podgomy paskutiniame 
Komunisto numery.

“Nacionalinė trintis Sovietų 
Sąjungoje nėra naujas dalykas: 
žydų reikalavimai emigruoti, po
grindinė ukrainiečių spauda. Bet 
lietuvių riaušės pirmu kartu 
parodo, kad nerusai išėjo į dide
lio miesto gatves reikalauti savo 
respublikai nepriklausomybės.” 

“Ekonominės priežastys 
neturi nieko bendro su Lietu
vos tautinėm nuotaikom. Ekono
miškai lietuviai paskutiniais me
tais laikosi gan gerai. Rusifikaci
ja ir rusų kolonizacija Lietuvą

Demokratų baloje
Demokratų rinkiminės pro

gramos ir kredencialų komitetai 
baigė darbą labai susipykę dėl 
kai kurių valstijų delegacijų su
dėties. Ypač labai jaudinasi dėl 
kai kurių nutarimų jų kongres- 
manai, kuriems rudenį teks ko
voti už naują mandatą. Ir išsi
skirstė nusiteikę tas kovas atnau
jinti pačioje konvencijoje prieš 
pradedant balsavimus kandi
datui į prezidentus nominuoti. 
Pačioje konvencijoje turės būti 
išaiškinta ir gub. Wallace mįs
lė — ar jis bus lojali partijos avis, 
ar pasitrauks iš konvencijos jos 
nebaigus su partijos laimėjimui 
kenksmingu pareiškimu. Nebe
atrodo, kad sen. McGovern galės 
būti nominuotas pirmu balsavi
mu. Jei to nebus, prasidės užku
lisiuose kovos dėl naujo kandida
to daugumos suorganizavimo.

Arabai ir Maskva
Arabų teroristai, sulaužę susi

tarimus su Libanu, vėl iš ten pra
dėjo užkabinėti Izraelį. Atkirtis 
bus greitas ir radikalus — su že
mėm sumaišyta teroristų stovyk
la. Šį kartą į S. Tarybą skųstis 
atbėgo visi trys: Libanas, Izrae
lis ir Sirija. Kaip paprastai, be 
jokių tyrinėjimų papeiktas Izrae
lis, nors šį kartą keli nariai bal
savo su didelėm abejonėm.

Ryšium su tuo įvykiu arabų 
spaudoje buvo paskelbtas tero
ristam nenaudingas pranešimas, 
kad Sovietų karo ekspertai pain
formavę savo vyriausybę, jog 
karo atveju Egipto ir Sirijos ka
rinės pajėgos negalės atsilaikyti 
prieš Izraelį ir pasikartos 1967 
katastrofa. Apie tai Maskva pa
informavusi vieną Sirijos komu
nistų grupę, kuri paleido tą žinią 
į spaudą. Maskviškiai dar pridė
ję, kad dėl arabų teroristų jie 
nėra pasirengę susiremti su A- 
merika, todėl arabai turį siekti su 
Izraeliu ne karinio sprendimo, 
bet politinio susitarimo.

Lenkų nuopelnas
Iš diplomatinių pletkų pasau

lio eina žinia, kad prez. Nixo
no kelionė į Maskvą galėjo į- 
vykti (nežiūrint Š. Vietnamo 
uostų blokados) todėl, kad lenkų 
laivų statyklų darbininkai sukilo 
Gdanske 1970 m. gale. Sukilimo 
priežastis, kaip žinome, buvo 
menkas atlyginimas ir brangus 
bei nepakankamas maistas. Pa
sekmė — Gomulkos atsilikusio 
nuo gyvenimo režimo nuverti
mas irjo pakeitimas protingesniu 
Giereko režimu, radikaliai pa
sukusiu ūkinių reformų link. 
Mat, rusai iš to sukilimo padarę 
išvadą, kad ekonominis atsiliki
mas gali paskatinti gyventojus 
pradėti reikalauti ir politinių re
formų. Todėl Maskva jau senokai 
esanti apsisprendusi atkreipti į 
tą reikalą didesnį dėmesį ir nau
jos technologijos ieškodama no- . 
rinti gerinti santykius su Ameri
ka ir V. Vokietija. Todėl netu
rėtų sukelti nuostabos faktas, kad 
iš Amerikos-Rusijos pirmųjų pa
sitarimų išėjo tiek daug bend
radarbiavimą skatinančių susi
tarimų.

yra palietus mažiau nei kitas Bal
tijos respublikas.

“Giliam lietuvių sentimentui 
prieš rusus yra du veiksniai: 
tragiška krašto istorija, kada jis 
buvo spaudžiamas carų, ir, ant
ra, katalikų Bažnyčios įtaka.

“Šiandien Lietuvos komunis
tai ir Sovietų pareigūnai yra gi
liai sukrėsti dėl gyventojų tauti
nių antirusiškų nuotaikų.

“Pilnu tempu besirengiančiam 
į 50 metų SSSR sukaktį Krem
liui paskutiniai įvykiai Lietuvo
je reiškia žiaurų smūgį.”

Taip rašo Paul Wohl, laikraš
čio komentatorius sovietiniais ir 
rytų Europos klausimais, 
birželio 30.

Trumpai 
pasaulyje

Vyr. Teismas 5 balsais prieš 
4 pareiškė, kad mirties bausmė, 
kaip ji ikšiol Amerikoje admi
nistruojama, laikytina “žiauria ir 
nepaprasta”, todėl prieštarau
jančia konstitucijos dvasiai ir rai
dei. Bet kadangi tą klausimą 
svarstant kiekvienas teisėjas tu
rėjo vienu ar kitu klausimu skir
tingą nuomonę, todėl manoma, 
kad mirties bausmė nebus vi
sai panaikinta, bet palikta spe
cialiai išvardytiems nusikalti
mams tramdyti. Ir šitą reikalą 
turės sutvarkyti ne Vyr. Teismas, 
bet kongresas.

— Social Security senatvės 
pensijos padidintos 20 proc. 
Prez. Nixonas mano, kad toks 
aukštas procentas dabar galės 
sustiprinti infliaciją ir tikriausiai 
pakels mokesčius tiems dirban
tiems, kurie tą programą savo 
mokesčiais turi finansuoti. Bet 
manoma, kad jis dabar įstatymą 
pasirašys. Padidintos pensijos 
pradedamos mokėti nuo rugsėjo 
1.

— Buv. prez. Trumanas iš
vežtas ligoninėn su skausmais 
viduriuose. Sunegalavimo prie
žastis nebuvo paskelbta.

— Arabiška Jemeno valsty
bė atnaujino diplomatinius san
tykius su Amerika. Jie buvo 
nutraukti po paskutinio Izraelio- 
Egipto karo. Dokumentą tuo rei
kalu pasirašė pats valstybės sekr. 
Rogers, kurs šiuo metu lanko 
Persijos įlankos pakrantėje atsi
radusias naujas arabiškas valsty
bes.

Pakistano prez. Bhutto ir In
dijos premjerė Gandhi posėdžia
vo prie Himalajų kalnų visą sa
vaitę tardamiesi apie naujų san
tykių suorganizavimą. Tuo tarpu 
žinoma, kad pasiektas susita
rimas dėl karinių pajėgų nuo sie
nų atitraukimo. Didžiausia kliū
tis buvo ir liko Kašmiras, kurį 
nori turėti savo sienose abidvi 
valstybės.

— Mao Tse-Tungas sergąs 
gerklės vėžiu ir galįs nebesu
laukti sekančių metų, — skelbia 
Wall Street Journal.

— Alabamos gub. Wallace grįž
ta iš ligoninės namo, kur pasa
kys didelę kalbą ir tuoj išvyks 
į demokratų partijos konvenciją, 
prasidedančią liepos 10. Prez. 
Nixonas jam parūpino keliauti 
specialiai jo padėčiai pritaikintą 
karo aviacijos lėktuvą-ambulan- 
są.

— Anglų svaras atkabintas nuo 
neseniai nustatyto santykio su 
doleriu bei kitomis valiutomis ir 
paleistas laisvai pasiieškoti 
naujo santykio su kitomis va
liutomis pinigų biržose besi
varžydamas paklausų-pasiūlų 
dėsniui veikiant. Bendrosios 

Rinkos nariai buvo susirinkę 
problemos aptarti, bet tuo tarpu 
nieko nenutarė. Amerikos fi
nansinės įstaigos mano, kad 
nesą pavojaus naujai moneta
rinei krizei atsirasti. Anglijos 
spauda vyriausybės sprendimą 
sutiko su dideliais pagyrimais.

— Japonijos imperatorius . 
Hirohito oficialiai pakviestas vi
zituoti Ameriką. Kvietimas pri
imtas. tik vizito laikas nenusta
tytas. Manoma, kad jis galės į- 
vykti tik po JAV prezidento rin
kimų.

— Nors ir sunkiai patikima ži
nia, bet faktas, kad Pekinas už
mezgė diplomatinius santykius 
su Graikijos diktatūrine vyriau
sybe.
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LIETUVOS VYSKUPIJŲ VYSKUPŲ IR 
VALDYTOJŲ GANYTOJINIS LAIŠKAS 
TIKINTIESIEMS IR KUNIGAMS
Lietuvos vyskupijų vyskupai ir valdytojai 1972 m. 
balandžio 11 dieną yra išleidę ganytojinį laišką 
viršuje minėtu vardu. Laiške atsiliepiama į 17,000 
peticiją Brežnevui per J. Tautų gen. sekretorių 
K. Waldheimą.

Ganytojiniame laiške rašoma: 
“Mieli Broliai ir Sesės Kristuje' 
Neseniai švenfėmKristaus Pri

sikėlimo šventę — Velykas. Toje 
pergalės ir džiaugsmo dienoje 
visų mūsų vyskupijų bažnyčiose 
dalyvavo daug tikinčiųjų. Tai 
labai džiugu. Tai rodo mūsų mei
lę Išganytojui, katalikų tikėjimui 
ir Bažnyčiai.

Tačiau mūsų džiaugsmą 
temdo kai kurie rimti dalykai, 
nuodijantys bažnytinį gyvenimą, 
ardantys tikinčiųjų vienybę bei 
nešantys skaudžius padarinius 
pačiai Lietuvos Bažnyčiai. Šie 
faktai skatina mus prabilti šiuo 
bendru laišku“.

Toliau per keturiasdešimt 
penkias eilutes kalbama apie 
susiklausymo reikalą Bažnyčio
je, apie reikalą pasitikėti popie
žium ir vyskupais su išvada:

“Taigi, mes visi kartu: Popie
žius, vyskupai, kunigai ir tikin
tieji, sudarom Katalikų Bažny
čią. Mūsų Bažnyčios vienas iš

esminių bruožų buvo ir tebėra 
tvarka, vienybė, susiklausymas, 
tarpusavio pasitikėjimas, pasiti
kėjimas aukščiausiu Ganytojumi 
Popiežiumi ir atskirų Bažnyčių 
Ganytojais.

“Tačiau įvairūs faktai, išplau
kiantys iš ypatingo istorinio mo
mento, kuriame Bažnyčia gy
vena mūsų dienomis, kai kurių 
kunigų ir tikinčiųjų yra skubotai, 

lengva ranka, vertinami. Kai 
kas, matydamas atskirus Bažny
čios sunkumus, nusimena), daro 
trumparegiškas išvadas, pra
deda nepasitikėti net Dievo Ap
vaizda, pačiu Kristumi, lyg tai Jis 
nesirūpintų savo Sužadėtine 
Bažnyčia., Tokie asmenys, ne
turėdami jokios teisės, imasi ne
pateisinamų veiksmų, tarsi jiems 
nerūpėtų Bažnyčios ateitis, tarsi 
jie būtų pamiršę, kad Bažny
čia naudojasi vien tomis priemo
nėmis, kurios sutinka su Evange
lija ir bendruoju labu, atsižvel
giant į laiko ir vietos skirtingas

aplinkybes. ‘Kas tik pasišvenčia 
Dievo žodžio tarnybai, privalo 
naudotis Evangelijai būdingais 
keliais ir priemonėmis, kurios 
daugeliu atžvilgių skiriasi nuo 
žemiškos valstybės priemonių’ 
(Gaudium et Spės. . . toliau 
skaitmuo neįskaitomas).

“šia proga mes norime pri
minti Jums kai kurias negero
ves, pasitaikančias mūsų religi
niame gyvenime:

“1. Atsitinka, kad kai kuriose 
parapijose tikintieji nenori pri
pažinti tiesioginių savo ganytojų 
ir ‘apaštalavimo’ darbą parapi
joje ima dirbti šalia klebono ar 
net prieš kunigo pastoraciją.

“2. Neretai tikintieji pa
reiškia niekuo nepamatuotą ne
pasitenkinimą, kai jų kunigas ke
liamas į kitą parapiją. Vysku
pijų Valdytojai, turėdami prieš

akis visos jiems patikėtos 
Bažnyčios reikalus, kunigus taip 
skirsto, kad tikintiesiems būtų

LIETUVOJE PO 17,000 PETICIJOS IR VYSKUPŲ

kiek galint daugiau dvasinės 
naudos.

“3. Pagaliau, paskutiniu laiku 
kai kuriose parapijose neatsakin
gi asmenys, kunigų ir tikinčių
jų vardu, prie bažnyčių ar net 
pačiose bažnyčiose, o kartais 
lankydamiesi į namus, renka ant 
lakštų su tekstu ar net be jo
kio teksto parašus, neva tam, 
kad kleboną iškeltų, kad bažny
čios neuždarytų, kad paskirtų 
kunigą, kad klebono ar vikaro 
neiškeltų ir tt. Tie parašų rin
kėjai vėliau pakeičia ar parašo 
tekstą, prie jo pridėdami surink
tus parašus. Bet juk tai yra klas
tojimas. Mus labai stebina, kad 
pasitaiko tikinčiųjų, kurie pa
sirašo, nežinodami dėlko ir kam 
bei negalvodami, kokios bus to 
pasekmės.

“Mes neturėtume pamiršti, 
kad neatsakingų raštų pasiraši- 
nėjimas atsiliepia santykiams 
tarp Bažnyčios ir Valstybės, ke
lia nesusipratimus. Tokie daly
kai negali atnešti Bažnyčiai nie
ko gero.

“Mes norėtume atkreipti jūsų 
dėmesį į tai, jog kiekvienas ti
kintysis, o juo labiau kunigas 
privalo jausti atsakomybę už 
savo veiksmus prieš Bažnyčią 
ir Dievą.

“Baigdami norėtume jus visus 
paraginti II Vatikano Susi
rinkimo žodžiais: uoliau ugdyki
me pačioje Bažnyčioje tarpusa
vio pagarbą ir santaiką. Tebū
nie būtinuose dalykuose vieny
bė ir visur meilė (plg. Gaudium 
et Spės, 92).

LIETUVOS VYSKUPIJŲ 
VYSKUPAI IR VALDYTOJAI 
1972 m. balandžio 11d.
DD.GG. Klebonus ir bažnyčių

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

SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio matines — pigiausiai. Praneėkite kuo ^pteresuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. SAVELSKH5 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamr.’ca Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

JOSEPH QAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public, 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modernisas 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-643*

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave,, Woodhaven 1J421; VI 7-4477

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

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

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
j Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

-------------- ------- GANYTOJINIO LAIŠKO
Pagal sunkiai patikrinamas ži

nias, Lietuvoje padėtis tarp ti
kinčiųjų, kunigų, vyskupų, 
saugumo vis-labiau įsitempia.

— Dekanai buvo įpareigoti 
kiekvieną kunigą aplankyti, kad 
jis paskaitytų ganytojinį laišką. 
Su kai kuriais kunigais kalbėjo 
ir saugumo atstovai. Kai kurie 
dekanai buvo šaukiami į kuri
jas pasiaiškinti, kodėl jų dekana
tuose nebuvo skaitytas ganytoji- 
nis laiškas.

— Saugumo organai tiria, kas 
iš kunigų skaitė, kas ne vysku
pų laišką.

— Kapsuko rajone buvo 
sudarytos aktyvistų grupės po 
du, kad patikrintų kiekvieną 
bažnyčią, ar laiškas buvo skaity
tas.

— Aukštojoj Panemunėje 
prieš balandžio 30 dieną viduri
nėje mokykloje valdžios atsto
vas perspėjo mokinių tėvus, kad 
nepasirašinėtų jokių religinių 
skundų, ir ta proga paskaitė iš
trauką iš vyskupų ganytojinio 
laiško.

Kunigai 
baudžiami —
už ką?

— Girdžių parapijos klebonas 
š.m. balandžio 20 nubaustas ad
ministraciniu būdu 50 rublių už 
tai, kad leido mokiniam • daly
vauti procesijoje — nešti vėlia

Prel. J. Balkonas kalba demonstracijose gegužės 28 Times Square New Yorke, šalia Laisvės
Žiburio programos vedėjas Romas Kezys. Nuotr. R. Kisieliaus

vas, barstyti gėles.
— Kun. Gudanavičius taip pat 

nubaustas 50 rublių už tai, kad 
leido vaikam tarnauti prie mišių.

Jurbarko rajono liaudies teis
mas baudą uždarame posėdy 
patvirtino.

— Liubavo klebonui rajono 
pareigūnai ir įgaliotinis Iculto

Tikinčiųjų prašymai ir koki atsakymai
— Klaipėdos katalikai 1972 ko

vo mėn. pasiuntė Brežnevui 
prašymą, kad grąžintų tikintie
siems neteisėtai paimtą ir už
darytą bažnyčią. Pareiškimą 
pasirašė 3,023. Prašymas buvo 
pasiųstas bažnytinio komiteto 
nario Jono Saunoriaus vardu. Po 
kelių savaičių atėjo pranešimas, 
kad laiškas įteiktas adresatui, bet 
tuojau pat atvykę saugumo orga
nai pašto pranešimą atėmė ir 
keletą kartų tardė, kas buvo 
prašymo iniciatoriai.

— Kučiūnų parapijos (Lazdijų 
rajono) tikintieji 1971 gruodžio 
mėn. pasiuntė Brežnevui prašy

Naujų kunigų per metus 6, o mirė 12
Š. m. balandžio 16 kunigystės 

šventimus gavo 6 klierikai. O 
1971 m. visoje Lietuvoje mirė 
12 kunigų.

— 1971 m. kulto reikalų į- 
galiotinis Rugienis net du kartu 

tikrino kunigų seminarijos bi

reikalam Rugienis grasino pa
liksią parapiją be kunigo, jei 
klebonas leis vaikam tarnauti 
prie altoriaus.

— Valkininkų klebonui kun. 
Alg. Keinai atimtas pažymėji
mas ir paimtas į kariuomenę, 
į darbo batalijonus. Taip pat kun. 
L. Kunevičius.

mą, kad leistų užbaigti mūrinę 
bažnyčią, kurios sienos buvo pa
statytos dar prieš karą. Vietoj 
atsakymo Rugienis išsikvietė 
kleboną ir komitetą, raginda
mas nuraminti žmones. Kleboną 
išsikvietė dar ir. Lazdijų saugu
mas, pasakė, kad leidimo niekas 

. neduos, ir pagrasino: “Jei kas 
rašys skundus, pasodinsime, o 
medinę bažnyčią, atsiuntę gais
rininkus, uždarysime, gi mūrinę 
naktį išsprogdinsime“. Vėliau 
atvykę pareigūnai iš rajono pra
šė bažnytinį komitetą, kad mū
rinės bažnyčios sienas atiduotų 
restorano statybai. Tikintieji pro
testavo.

blioteką. Priekaištavo, kad klie
rikai neskaitą Lenino raštų. Ru
gienis terorizuoja kandidatus į 
seminariją. Kurių prašymus at
metė sykį, atmeta ir antru kartu 
paduotus, kad nesusidarytų di
desnis skaičius kandidatų.

Administratorius prašome šį raš
tą perskaityti iš sakyklos 1972 m. 
balandžio 30 dieną, sekmadienį, 
vietoje visų tą dieną sakomų 
pamokslų“.

ĮVYKIAI
LIETUVOJE 
VAKARŲ 
SPAUDOJE 
TEBEGYVI

Vakarų spaudoje tebesirodo 
atsiliepimai apie Lietuvos 17,000 
peticiją, apie Kalantos ir Varė
nos vyro susideginimą, Kauno 
demonstracijas. Atsiliepimuose 
tokios vertinamosios išvados:

1. Užkrečiamas tautinio patrio
tizmo pavyzdys:

“Nors Kremlius ištrėmė tūks
tančius lietuvių intelektualų į 
Sibirą, jam nepavyko sunaikinti 
tautinio pasireiškimo . . . Val
džia būgštauja, kad Lietuvos 
pavyzdys gali užkrėsti Sovietų 
Sąjungoje kitas tautybes, dėl to 
padarė viską, ką galėjo, jam dis
kredituoti“ (Newsweek).

2. Kitų tautybių fone:

Kitų vertinimuose (Monitor, 
N.Y. Times) Lietuvos įvykiai yra 
dalis to, kas dedasi ir kitose 
Sovietų valdomose srityse — 
auga tautinės sąmonės reiškiniai, 
kurie kelia rūpesčio Sovietų val
džiai; šalia Lietuvos dar Armėni
joje bei Ukrainoje.

Auga ir pačioje Rusijoje va
dinamų disidentų, nepatenkin
tųjų vieši ir nevieši pasireiški
mai; paskutiniu laiku net išpla
tintas atsišaukimas į darbininkus, 
prabilęs apie darbo žmogaus iš
naudojimą sovietinėje sistemoje, 
kuri visai nesanti socialistinė 
sistema. Tačiau jei Rusijoje drįs
tančių tokį nepasitenkinimą pa
reikšti galima skaičiuoti apie 
porą tūkstančių, tai 17,000 para
šų rodo, kokis masinis nepasi
tenkinimas yra Lietuvoje.

3. Rusui rūpimas lietuvių tolimas 
nuo rusų:

“Lietuviai katalikai yra gal re- 
ligingiausia tauta SSSR. Kata
likai turi savo galingą pasauli
nį centrą. Dėl to lietuviai po 
žydų yra antroji tautinė grupė 
Sovietų Sąjungoje, kuri tikisi 
pagalbos iš saviškių Vakaruose’*, 
rašo rusų emigrantų laikraštis Va
karuose “Posev” (1972 birželio

(nukelta į 4 psl.)

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421,-296-2502 ai ba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatorn i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
311 orders special price for- Weddings and Parties. 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 pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir fetus' mieštus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fot- 
?ataraavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tek HY 7-4677.

£ . - S
X Lietuviškam rajone — %g LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

i Alice’s 'Florist Shop i
© 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. ©

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

Lietuviško stiliaus paminki: 
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) DA venport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė
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To ir reikėjo laukti

LIETUVIŲ REIKALAI PER TELEVIZIJĄ

Kai 17,054 parašais Lietuvos 
tikinčiųjų peticija išėjo aikštėn, 
reikėjo laukti Maskvos reakcijos.

Maskvos reakcija įprastinė: ne 
pašalinti peticijos pagrindą, t.y. 
ne sudrausti valdžios pareigū

nus, kurie laužo sovietinę kons
tituciją ir Žmogaus teisių dek
laraciją, bet nutildyti tuos, ku
rie skundžiasi: nutildyti suėmi
mais, tardymais, grasinimais.

Kita Maskvos įprastinė reakci
ja — pasklidusią tiesą apie ti
kėjimo persekiojimą paneigti 
balsu tų, kurie turi stovėti tikėji
mo sargyboje — vyskupų balsu.

Vyskupų balsas turi nutildyti 
kunigus. Kunigų balsas turi nu
tildyti tikinčiuosius.

Vyskupų balsas turi kelti tikin
čiųjų nusivylimą ir nepasitikė
jimą vyskupais. Netekę tikinčių
jų pasitikėjimo, vyskupai bus 
lengviau padaromi klusniu ateis
tinės valdžios įrankiu, kaip jau 
yra nutikę su ortodoksų Bažny
čios ganytojais.

-o-

Rusų rašytojas Solženitsinas 
šių metų Velykų proga rašė 
laišką ortodoksų Bažnyčios gal
vai su priekaištu: “Laužoma tei
sė laikytis tėvų tikėjimo, tėvų 
teisė auklėti vaikus pagal savo 
pasaulėžiūrą, o jūs, bažnytiniai 
hierarchai, su tuo susitaikėte ir 
tam padedate . . .”

Gyvenantieji laisvėje netu
rime moralinės teisės vertinti, 
Lietuvos vyskupų laiško (kuris 
yra paskelbtas šio nr. 2 psl.). 
Tegalime reikšti visa širdimi 

užuojautą, kad jiem tenka ga
nytojų dalia toje diaboliškoje sis
temoje, kur nebaudžiama už į- 
statymo laužymą, bet baudžiama 
už įstatymo vykdymą. O tik to 
vykdymo ir norėjo Lietuvos ti

kintieji savo peticijoje.

Toje sistemoje iškyla ir ypatin
gas vaidmuo eilinio tikinčiojo 
tikėjimui išlaikyti ir jam ginti, 
kada, anot Solženitsino, jiem 
tenka gyventi pirmųjų amžių 
kankinių gyvenimu.

Liepos 4 y

Liepos 4-oji Amerikos lietu
viam yra brangi kaip brangi yra 
Vasario 16-oji. Pagarba bei iš
tikimybė priklauso dviem ne
priklausomybėm.

1776 liepos 4 paskelbta JAV 
nepriklausomybės deklaracija 
pradedama dviem princi
pais: Dievas leido visus žmones 
lygius su teise gyventi, būti lais
vam ir siekti laimės; antra, kada 
valdžia tas žmogaus teises pa
neigia, įvesdama tiraniją, des
potizmą, žmonių teisė ir pareiga 
tokią valdžią nušalinti.

Išskaičiavus Anglijos Karūnos 
daromas nuoskaudas, deklaracija 
ir skelbia atsiskyrimą nuo Angli
jos.

Skaitydamas tuos deklaracijos 
žodžius, jauti pagarbą 13 kolo
nijų atstovam, kurie turėjo drąsos 
ir pasiryžimo rizikuoti savo 
laisve ir. gyvybe, nes Anglijos 
akyse jie tapo maištininkais, nu
sikaltėliais, išdavikais. Bet 
jie rizikavo, tikėdami^kad vykdo 
Dievo leistą tvarką..

Negali nepastebėki, kaip toli 
nuo deklaracijos dvasios dabar
tiniai Amerikos didesni ar ma
žesni administratoriai, teismai, 
kurie iš gyvenimo stengiasi iš
stumti Dievo tvarką ir įvesti tik 
savąją.

Negali taip pat nepastebėti, 
kad lietuviui šiame krašte sve
timas vėliavų deginimas; sveti
mas noras Amerikos nepriklau
somybę atiduoti Maskvai ar anti
valstybinei valdžiai,

Jis stoja už Amerikos nepri
klausomybę bei laisvę, nes pa
garba Vasario 16-ajai jį išmokė 
branginti ir Liepos 4-osios idealą.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Aš manau, kad tas buvo 

padaryta tyčia savaitę prieš pre
zidento Nixono važiavimą Mask
von. Sakyčiau, tai buvo lyg 
lengvosios kavalerijos brigados 
puolimas. Parodyti, bandyti 
parodyti, kad nors mes ir už
miršti, bet darysime viską, kad 
būtumėm išgirsti. Aš tą pavadin
čiau Lietuvos pavasariu, pana
šiai, kaip esate turėję Pragos pa
vasarį. Tai tą mes norime prisi
minti. Nusprendėm demonstra
cijų nedaryti. Mums atrodo, kad 
Rochesteris demonstracijų 
nelabai mėgsta. Tų demonstra
cijų čia jau daug esame turėję. 
Žinoma, taikių, ramių demon
stracijų. Todėl pagalvojom, jeigu 
paskelbsim bado dieną, gal net 
ir amerikiečiai prie mūsų prisi
jungs pasninku ir maldomis, gal 
parašys laiškų laikraščiams, o gal 
net ir sovietų ambasadai. Įsivaiz
duokite, jei sovietų ambasada 
gautų tūkstančius protesto laiš
kų. Jie tam yra jautrūs. Mes ži
nome, kad viešoji nuomonė ir 
jiem daug reiškia. Jie jau dabar 
pila purvą ant to jaunuolio ir 
tūkstančių demonstravusių, va
dindami juos vandalais. Jie 
nebuvo ir nėra vandalai. Jie tik 
jaunuoliai, aukštesniųjų mokyk
lų mokiniai, universiteto studen
tai.

Apie protesto pareiškimus Lie
tuvoje

E.M. Ką, Antanai, Lietuvos re
liginiai sambūriai yra darę pro
testo vardan prieš priespaudą?

A.K. Seniau bijojo ką nors da
ryti. Bet prieš trejetą metų pra
sidėjo judėjimas. Daugelis pa
rapijų pradėjo siųsti Kremliui 
peticijas, slapta surinkdami net 
po 2000 parašų. Bet Kremlius į 
tai nereagavo. Tada protestus 
siuntė ir kunigai. Tiesa, daugelis 
.kunigų atsidūrė kalėjime ir už 
peticijas ir už mokymą vaikus 
tikybos. Net keturi vyskupai 
buvo nukankinti. •Iš .dvylikos 
vyskupų dabar Lietuvoje tėra li
kę tik du. Daug bažnyčių už
daryta. Tikybos mokymas už
draustas ' visiškai. Neleidžiama 
jokių religinių spaudinių. Kaip 
paskutinį žygį galiu pami
nėti, kad praėjusį kovo mėn. 
po peticija buvo surinkta 17,000 
parašų, kai kiekvienam pasira
šiusiam grėsė ištrėmimas ar kan
kinimas. Daugelis parašų rinkė
jų buvo areštuota, o parašai kon
fiskuoti ir sunaikinti. Tai tos pe
ticijos kopija buvo nusiųsta 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Kurt Waldheim su 
prašymu, kad ją jis pats persiųs-

Jurgis Jankus informuoja apie prof. A. 
Klimo pasikalbėjimą su E. Meath 
Rochesterio televizijoje
tų ponui Brežnevui. Ir jeigu jis 
atsisakytų ką nors daryti, jie 
kreipsiąsi į pačias Jung. Tautas, į 
tarptautinę spaudą ir Popiežių. 
Kiekvienas, kuris pasirašė tą pe
ticiją, rizikavo savo gyvenimu. 
Man pačiam tokio darbo padary
mas atrodo tikras stebuklas, nes 
anoj sistemoj kiekvienas tavo 
kaimynas kartu gali būti ir oku
panto slaptosios policijos šnipas. 
Tokiose sąlygose 17,000 parašų 
gali drąsiai atstovauti 95 proc. 
visos tautos. Jie tą padarė, o šalia 
to, žinoma, dar siunčia informa
cijų laiškais ir kitokiais keliais, 
bet šio krašto dėmesį pagauti 
yra nepaprastai sunku. Aš neži
nau, kas tą sulaiko, nors, apskri
tai, aperikiečiai visada stoja 

•skriaudžiamųjų pusėj.

Apie lietuvius Amerikoje
E.M. Ar yra šiame krašte tokia 

vieta, kur būtų daugiausia susi
būrusių lietuvių?

A.K. Chicagoj.
E.M. Chicagoj?
A.K. Tikrai Chicagoj. . Ten 

leidžiami du lietuviški dienraš
čiai. Jie jau eina 60 metų. Pas
kum, sakyčiau, New York, Phila
delphia ir Boston. Bostone, pav., 
išleista lietuviškai 36 tomų en
ciklopedija, o dabar leidžiama 
angliškai šešių tomų Encyclo
pedia Lituanica. Bet Chicaga yra 
centras. Ten turime dvi aukš
tesniąsias mokyklas, dvi ligo
nines, keturis bankus, lietuviš

Prof. Antanas Klimas kalba per Rochesterio, N.Y. televi
ziją birželio 13 Eddie Meath programoj. Jis papasakojo apie 
išvežimus Lietuvoj ir paskutines demonstracijas.

ką operą, daugelį žurnalų ir 1.1.
E. M. Kodėl jie susitelkė Chi

cagoj?
A.K. Aš manau, kad patraukė 

skerdyklos ir daugelis kitų dar
bų. Chicagoj susitelkė apie 
200,000 lietuvių.

Apie Bendruomenę ir ryšius su 
Lietuva

E.M. Žinau, kad esi" veiklus 
Lietuvių Bendruomenėje. Ar tai 
yra inkorporuotas sambūris?

A.K. Taip. Tai sambūris, kuris 
stengiasi jungti visus JAV lietu
vius, išsaugoti ir puoselėti lietu
vių kultūrinį palikimą ir padėti 
okupuotai Lietuvai atgauti lais
vę.

E.M. Ar čia gyveną lietuviai 
kartais nebijo laisvai reikšti sa
vo nuomonę iš baimės, kad 
Lietuvoje jo artimieji gali nuken
tėti?

A.K. Visiškai teisybė. Kai 
kurie, turėdami artimų giminių, 
tikrai prisibijo. Aš irgi turiu ar
timųjų, bet žinau, kad esu ge
rai žinomas K.B.G., ir todėl nesi
varžau. Ir nematau tam jokios 
priežasties. Mano tėvai išbuvo 
dešimt metų Sibire. Ką blogiau 
jiems dar begali padaryti. Bet 
yra žmonių, kurie nedrįstų pasi
rašyti laiškų net JAV laikraščių 
redakcijoms.

E.M. Ar turi ryšių su tėvais?
A.K. Turiu. Retkarčiais gal 

vieną sykį per metus, gaunu 

iš jų laišką apie orą ir apie svei
katą. Tėvas tuo tarpu mirė, tik 
dar motina gyva.

Ko lietuviai nori iš amerikiečių
E.M. Ką žmonės tikisi laimėti, 

dalyvaudami toje maldos ir 
gedulo dienoj?

A.K. Pirmiausia, pone Meath, 
norime iškelti reikalą viešumon, 
paskleisti žinią, nes tikime, kad 
kai kurie jungsis prie mūsų, 
parašys į laikraščius, parašys So
vietų ambasadai, gal net spau
da, radijas ir televizija dau
giau pavergtųjų reikalą pami
nės, nes, matote, lietuviai yra dar 
ir ypatingesnėje bėdoje. Lietuva 
yra katalikų kraštas, apskritai 
jų ten apie 80 proc. visų gyven
tojų, ir rusų tikslas yra juos ne 
tik susovietinti, bet ir palaužti 
katalikų tikėjimą. Man atrodo, 
kad kiekvienam nesunku 
suprasti, jog lietuviai yra dvigu
boj bėdoj — kaip lietuviai ir 
kaip katalikai. Todėl norime 
amerikiečiams tą ypatingai išryš
kinti. Mes net galvojame, kad 
amerikiečių bažnyčios galėtų pa
skelbti maldos dieną. Nebūtinai 
penkioliktą. Mėginame susi
siekti su savo vyskupu, kad jis 
visoje diecezijoje paskelbtų 
kurį sekmadienį maldos dieną 
už Lietuvą. Pavyzdžiui, Šv. Jur
gio parapija jau paskelbė tokią 
dieną birželio 18. Apskritai mes 
norime atkreipti žmonių dėmesį 
ir sulaukti jų moralinės paramos.

E. M. Kartais mes net neįsi
vaizduojame, . kaip laimingi 
esame.

A.K. Taip. Su tuo visiškai su
tinku. Mes žinome, kad JAV iš
gelbėjo mus ir už tą esame joms 
tikrai dėkingi, o iš savo pusės 
norime padaryti viską, kad su- 
teiktumėm jų žmonėms žinių, 
kaip tikrai viskas yra.

E. M. Smagu buvo turėti jus 
svečiu.

A.K. Ačiū.
-o-

Tuo pasikalbėjimas ir pasi
baigė. Bet jo aidai tebeskam
ba. Šiandien pasiteiravus 
WHEC stoties (kanalas 10) į- 
staigoje, sužinota, kad telefoni
niai atsiliepimai dar tebeplau- 
kia ir kol kas visi palankūs. Be 
to, prof. Klimas yra gavęs asme
niškai sveikinimų iš estų, latvių, 
•ukrainiečių ir iš nemažo skai
čiaus amerikiečių.
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KIEK REIKIA SUMOKĖTI
UŽ LAISVĘ? Baltijos valstybių 

likimas — 
kaip įspėjimas

Žvalgybiniai šarvuočiai:
Suomija ?; Estija 12; Latvija 6; 
Lietuva 12.

Patrankos: Suomija 397; Es
tija 60; Latvija apie 150; Lie
tuva apie 120.

Priešlėktuvinė: Suomija 122; 
Estija 20; Latvija 80; Lietuva 
apie 162 (tarp jų 150orlikonų).

Pakrančių artilerija: Suomija 
apie 100; Estija 30; Latvija apie 
30; Lietuva jokios.

Prieštankinė: Suomija 112; 
Estija keletas; Latvija keletas; 
Lietuva keletas.

Sunkiųjų ginklų trys Baltijos 
valstybės turėjo drauge apie tiek 
pat patrankų, šarvuočių kaip 
suomiai; kaip suomių, ginklai 
daugiausia buvo iš 1918 metų 
laikų.

Ginklavimosi pramonė
Suomija ir trys Baltijos valsty

bės galėjo pasigaminti šautuvų, 
kulkosvydžių, jiem amunicijos, 
amunicijos artilerijai, minų, 
sprogstamųjų medžiagų taikos 
metui. Estija pati gaminosi ir 
žvalgybinius šarvuočius. Lėk
tuvus gaminosi Lietuva ir Lat
vija, tačiau tik mažais kiekiais ir 

tik taikos aplinkybėm. Laivus ga
lėjo gamintis Estija ir Latvija. Iš 
prekybinio laivyno visos valsty
bės galėjo sumobilizuoti pa
kankamai pagelbinių laivų. Sun
kioji karo medžiaga turėjo būti 
importuota, lengvoji galėjo būti 
pasigaminta viduje taikos me
tui. Karo medžiagų, amunicijos 
atsargos buvo nedidelės, nes 
trūko tam reikalui pinigų. Artile
rijos pabūklai ir pėstininkų 
ginklai buvo nevienodo tipo ir 
kalibro.

(tvirtinimai
Nekalbant apie įtvirtinimus 

jūroje ir pakrančių baterijas, 
kurios sausumos kovai tik iš da
lies galėjo būti panaudojamos, 
tik Suomija turėjo įtvirtinimų 
liniją Karelijoje, vadinamą 
Mannerheimo liniją, su 119 iš 
dalies senstelėjusių bun
kerių 140 kilometrų ilgio. Balti
jos valstybėse buvo tik 1939- 
40 pradėtos mažų bunkerių li
nijos — tokių bunkerių Estija 
turėjo 50.

KARINĖS PAJĖGOS
Suomiai 1939 galėjo pastatyti 

8, paskiau 9, o iki 1940 kovo dar 

dvi divizijas; taigi viso apie 400, 
000 apmokytų karių. Tačiau 
ginklų turėjo tik 275,000 vyrų. 
Žiemos kare tad suomių karių 
buvo vidutiniškai apie 200,000.

Estai apmokytų karių turėjo 
per 121,000 ir dar 40,000, kurie 
nebuvo apmokyti. Karo atveju 
buvo numatyta viso 1-4 pėstinin
kų pulkų po 3,331 vyrą; tai bū
tų įrikiuota į 7 brigadas trijose 
divizijose. Buvo numatyta orga
nizuoti dr. «ntrą kavalerijos 
pulką.

Vadinamom “savisaugos” or
ganizacijom priklausė apie 
60,000, kurie iš dalies galėjo 
tikti karo reikalui. Buvo numaty
ta, kad bus galima sumobilizuo
ti iki 100,000. Mobilizacija turė
jo trukti nuo vienos iki dešimt 
dienų. Amunicijos karui būtų 
užtekę tik 14 dienų.

Latviai apmokytų turėjo apie 
170,000. Karo ątvejui buvo nu
matyta 130,000 vyrų — 3 pės
tininkų divizijos, 3 motorizuotos 
brigados, 2 kavalerijos pulkai, 
3 ar 4 dviratininkų batalijonai, 
3 ar 4 sunkiosios artilerijos ba
terijos, o taip pat įgulų ir tieki
mo daliniai.

Latvių “savisaugos” buvo 19 
pulkų, o taip pat specialūs dali
niai kaip kavalerijos, dvirati
ninkų, geležinkeliečių, lakūnų 
sų 250 aktyvių karininkų bei pus
karininkių; tai turėjo sudaryti 
bendrą skaičių 12,000 moterų ir 
60,000 vyrų. Dar buvo apie 
20,000 atsarginių neapmokytų. 
Aktyviosios divizijos galėjo bū
ti parengtos veiksmam per 24 

valandas, o atsarginių divizijos 
galėjo būti atsiųstos į frontą po 
30-60 dienų, nors teoriškai 
mobilizacija turėjo būti įvykdyta 
per 72 valandas. Amunicijos ir 
Latvija teturėjo tik 14 karo 
dienų.

Lietuva neturėjo su Sovie
tais bendrų sienų ligi 1939 
metų, ligi Sovietai okupavo ry
tinę Lenkijos dalį. Teoriškai su
mobilizuoti galima buvo 250,000. 
Tačiau finansiniai sumetimai 
buvo privertę apsispręsti karo at
veju sumobilizuoti daugiau
sia 135,000. “Savisaugos” buvo 
12 pėstininkų ir vienas dragū
nų pulkas, o taip pat specia
lūs daliniai — viso 50,000. Mo
bilizacija ligi 1935 m. turėjo truk
ti nuo 7 iki 12 dienų, po to tik 
14-72 valandas. Karo atveju ka
riuomenės turėjo būti 5 pėsti
ninkų divizijos ir dvi kavaleri
jos brigados, o taip pat įgulų 
ir specialiniai daliniai. Ir Lietu
va amunicijos teturėjo maždaug 
dviem savaitėm.

Reikia dar pridurti, kad Esti
ja turėjo su Sovietais bendrą 
sieną 258 km (tame skaičiuje 
per Peipuso ežerą 145 km). Lat
vijos bendra siena su Sovietais 
buvo 351.3 km. Lietuva, kai 
1939 m. Sovietai jai “dovanojo” 
Vilniaus sritį (buvusią Lenkijos), 
gavo bendrų sienų su Sovietais 
272 km.

Taigi • trys Baltijos valstybės 
drauge bendrų sienų su Sovie
tais turėjo 882 km (įskaitant 
145 km per Peipuso ežerą).

Duomenys rodė, kad Suomija 
su. savo 4 mil. gyventojų at
sarginių turėjo 400,000, bet 
mobilizuoti tegalėjo 275,000, iš 
kurių buvo sudarytos 11 divi
zijų. Siena su Sovietais 1939 
m. buvo per 1,000 km. Trys 
Baltijos valstybės drauge turė
jo 1939 m. per 5.6 mil. gyvento
jų, taigi būtų galėję mobili
zuoti per 560,000. Tačiau apmo
kytų atsarginių Estija turėjo tik 
apie 120,000, Latvija 170,000, 
Lietuva apie 200,000 — drauge 
490,000. Karo atveju apginkluoti 
ir Estija tegalėjo 100,000, Latvija 
130,000, Lietuva 135,000 — 
drauge 365,000, kurie būtų su
darę apie 15 pėstininkų divizijų, 
4 kavalerijos brigadas, 4 moto
rizuotas brigadas ir eilę specia- 
linių dalinių. Sunkieji ginklai, 
kaip ir Suomijos, buvo pasenę; 
šarvuočių, priešlėktuvinių, 
prieštankinių pabūklų, o ir lėk
tuvų nepakankamai.

Tačiau reikia aiškiai pasaky
ti, kad trys Baltijos valstybės 
drauge turėjo daugiau gyventojų, 
daugiau kareivių, daugiau divi
zijų trumpesnėm sienom su So
vietais ginti, negu suomiai.

Jei iš pirmo žvilgsnio bendra 
karinė Baltijos valstybių padėtis 
nebuvo nepatogesnė kaip Suo
mijos, tai vis dėlto Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos vyriausybės 
1939 metų rudenį priėmė So
vietų įgulas ir tokiu būdu paruo
šė Sovietus visiškai šių šalių oku
pacijai 1940.

KODĖL BUVO 
KAPITULIUOTA?

Tokiam apsisprendimui buvo 
šios pagrindinės priežastys:

• Nepalanki užsienio politikos pa
dėtis

Baltijos valstybės 1918-1920 
išsikovojo nepriklausomybę su 
anglų prancūzų pagalba — jų 
ginklų pristatymu, politine bei 
ūkine parama. Lietuva susikivir
čijo ilgainiui su Prancūzija, kai 
Lietuvos kariuomenė įžygiavo į 
Klaipėdą, kurią laikė okupavę 
prancūzai, ir ją “išlaisvino iš 
prancūzų prievartos”; prancūzai 
be to, turėjo nuostolių. Anglija 
pasitraukė taip pat nuo Baltijos 
valstybių likimo ir, kai prasidė
jo antrasis pasaulio karas, anglų 
karinė parama nebuvo įmanoma 
pro Danijos sąsiaurius ir pro 
vokiečių lėktuvus, kurie domi
navo viršum jūros. Nebegalėjo 
Anglija ginklų pristatyti nė per

Švediją, nes tada jai pačiai 
ginklų trūko. Tuo tarpu visa Bal
tijos užsienių politika rėmėsi 
prielaida, kad Vokietija ir Rusi
ja yra priešai ir jie vienas kitam 
neužleis Baltijos valstybių, o be 
to, jei užpultų Sovietai, Anglija 
vis dėlto rastų būdų paremti 
Baltijos valstybes pinigais, gink
lais; į pagalbą atvyktų marinai, 
o gal ir lėktuvų daliniai. Prielai
da buvo klaidinga, nes Vokietija 
atsisakė nuo intereso Baltijos 
valstybėse Sovietų naudai; juo 
labiau, kad Vokietija negalėjo

- (bus daugiau)
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ATIDARYTOS JAUNIMO
KONGRESO PARODOS
Jaunimo kongresui skirtos pa

rodos atidarytos birželio 24 Jau
nimo centre Chicagoj. Per ati
darymų kalbėjo: poetas Kazys 
Bradūnas — Draugo dienraščio 
kultūrinio priedo redaktorius, 
Romas Sakadolskis — jaunimo 
kongreso komiteto pirmininkas.

Atidarytos šios parodos:
Jaunųjų - dailininkų paroda. 

Joje dalyvauja: G. Minkus, J. 
Eidukaitė, D. Stončiūtė, V. Sa
kalauskas, J. Mikonienė, D. Zi- 
kienė, D. Reklytė-Aleknienė, G. 
Maleckaitė, A. Balukas, R. Kru- 
tulytė, A. Mataitis, S. Pinkus, 
R. Arbaitė, D. Gelažiūtė, V. Moc
kutė, A. Vailokaitytė, I. Mit
kutė, R. Baukytė, K. Lapšys.

Jauniesiem dailininkam pa
skirtos ir premijos: I-ji premija 
— 350 dol. Kęstučiui Lapšiui už 
litografijų — “Keturiems dide
liems lietuviams“. Jis yra 24
metų, menų studijuoja Vie
noj, Austrijoj. Dalyvavęs penkio
se parodose Vokietijoj, Austrijoj, 
Italijoj.

PAVERGTŲ TAUTŲ ATSTOVAI PAS 
KONGRESMANUS IR SENATORIUS

Nepaisant, kad Laisvosios 
Europos Komitetas nuo š.m. ge
gužės 1 yra nutraukęs savo pa
ramų Pavergtųjų. Europos Tautų 
Seimui, pats Seimas savo veik
los dėl to nesustabdė. Birželio 
21-22 Bendrųjų Reikalų Komi
teto nariai (Lietuvai tame Ko
mitete atstovauja V. Sidzikaus
kas) su generaliniu sekretorium 
vizitavo JAV kongresų. Vizito 
tikslas: išdėstyti Pavergtųjų
Seimo nusistatymus ir prašyti 
JAV senatorius ir kongresma
nus tuos nusistatymus paremti 
šiais aktualiais klausimais:

(1) Senate ir Atstovų Rūmuose 
galimai įspūdingiau atžymėti Pa
vergtųjų Tautų Savaitę, kurios 
proga-vevkiausiai'ir šiemet prezi
dentas Nixon išleis atitinkamų 
p roklamacijų;

(2) Ryšium su JAV pasirengi
mais Sovietų peršamai europinio 
saugumo konferencijai pa
skatinti Sovietų pavergtųjų tautų 
draugus senatorius ir kongres- 
manus kiek galint aktyviau tais 
pasirengimais domėtis, kad 
vyriausybė kartais nepadarytų 
sovietam nuolaidų pavergtųjų 
tautu sąskaita;

(3) Ryšium su ruošiama rinki
mų programa prezidentiniam 
kandidatam paskatinti Sovietų 
pavergtųjų tautų draugus senato
rius ir kongresmanus, ypač tuos 
jų. kurie turi tiesioginės įtakos 
tų programų redakcijai, kad tose 
programose nebūtų pamiršti ir

ĮVYKIAI LIETUVOJE
(atkelta iš 2 psl.)

nr.). “Gal būt, dėl to tautinis 
pasipriešinimas Lietuvoje gauna 
jėgų greičiau negu kitose res
publikose, o jo religinis turi
nys randa masinės atramos masė
se. Dėl to suprantama, kad tuo 
metu, kai Maskvoje eilinis pro
testas pasirašomas 20-30žmonių, 
Lietuvoje 104 katalikų kunigai 
rašė SSSR komunistų partijos 
centro komitetui, o tuo metu, kai 
mūsiškių (rusų ortodoksų. Red.) 
religinio turinio proteste buvo 
per tūkstantį parašų, — protestą, 
kuriuo buvo ginamas kunigas 
Zdebskis, pasirašė 17,000 lietu
vių

Rusų laikraštis baiminasi, kad 
“lietuviai — istoriškai labiau
siai iš Baltijos tautų susiję su 
Rusija, dabar eina per tokį isto
rijos periodą, kuris gali juos vi
siem laikam atitolinti nuo ru
su”. Bet reiškia viltį, kad to 
neįvyks del dviejų priežasčių: 
dėl to, kad Kauno įgulai, rusų ka
riuomenei, negalima buvo įsaky
ti šaudyti į lietuvius demonst
rantus; dėl to, kad apie įvykius 
Kaune pasaulis sužinojo tarpi
ninkaujant rusam “disidentam”.
4. Vatikano-Kremliaus santykių 
fone:

Jei ne matyti spaudoje klau
simo. ar Lietuvos įvykiai gali ras
ti kokio atgarsio Vakarų valsty

Antroji premija — 250 dol. pa
skirta Irenai Mitkutei už lietu
vių liaudies keiksmažodžių ilius
travimų. Ji yra 23 metų Chica
go s Meno Instituto studentė.

Trečioji premija — 150 dol. 
paskirta Ri matai Baukytei už 
paveikslų — be pavadinimo. 
Ji 20 metų, lanko Chicagos Meno 
Institutų.

Jury komisiją sudarė dail. A. 
Kurauskas, dail. Z. Sodeikienė ir 
dail. H. Bliskis.

Vyresniųjų dailininkų parodoj 
dalyvauja: V. Ignas, V. Rameika, 
V. Krištolaitytė, A. Elskus, Z. So
deikienė, S. Smalinskienė, V. 
Balukienė, O. Sabaliauskienė, 
R. Mozoliauskas, J. Kelečius, V. 
Kasiulis.

Foto parodoj išstatyti kvies
tiniai ir jury komisijos atrinkti 
darbai. Viso dalyvių yra per 50. 
Paroda rūpinasi kun. Algimantas 
Kezys, S.J.

Fotografijos pirmoji premija 
350 dol. paskirta Rimantui Žu-

Sovietų pavergtųjų tautų rei
kalai.

Pavergtųjų Seimo atstovai, 
pasidalinę po du, aplankė 15 
kongresmanų ir 14 senatorių, 
tarp jų: Atstovų Rūmų pirmi
ninką Carl Albert, daugumos ly
derį Hole Boggs, ir jo pava
duotoją (Whip) Thomas P. 
O’Neil, Atstovų Rūmų užsienių 
reikalų komisijos pirmininką 
Thomas E. Morgan ir tos ko
misijos narius (Clement 
Zablocki, L. H. Fountain, Da
niel B. Fascell, John S. Mona- 
gan, Lester L. Wolff, Peter H.B. 
Freilinghyusen, Irving L.i 
Wholey, Edward J. Derwinski, 
John Buchanan), taip pat dide-; 
lį Lietuvos draugą Daniel J. 
Flood ir Samuel Stratton; senato 
laikinį prezidentą senatorių 
Allen J. Ellender, mažumos 
lyderį senatorių Hugh Scott ir jo 
pavaduotoją senat. R. Griffin, 
respublikonų politinio komiteto 
pirmininką sen. Gordon Allot, 
prezidentinius kandidatus sen. 
Hubert H. Humphrey ir sen. 
Edmund S. Muskie, taip pat se
natorius: Roman Hruska, Jacob 
K.Javits, James J. Buckley, Geor
ge S. Tower, Peter H. Dominick, 
Richard R. Schweiker, Clairbor- 
ne Pell, Clifford Case, Robert 
Taft.

Pasikalbėjimai buvo labai 
nuoširdūs ir su dideliu suprati
mu Sovietų pavergtųjų tautų rei
kalų-iš abiejų pusių.

LLK

bių santykiam su Sovietais, tai 
kai kur keliamas klausimas, ar 
tie įvykiai neturės įtakos santy
kiam tarp Vatikano ir Sovietų. 
“Paris Match” kaip- tik žiūri į 
tuos įvykius Vatikano ir 
Kremliaus santykių fone. Esą po
piežius Paulius VI siekia dialo
go su komunistiniais režimais. 
Ėjo derybos su Jugoslavija, 
Vengrija, Čekoslovakija. Mon
sinjoras Casaroli, Vatikano vie
šųjų reikalų komisijos sekreto
rius, šešias dienas praleido 
Maskvoje. Tai buvo pirma tokio 
oficialaus Vatikano žmogaus ke
lionė į komunistinę Rusiją. Ne
seniai, keliaudamas į tolimuo
sius rytus, ir jėzuitų generolas 
Arrupe 4 dienas praleido Sovie
tuose. Iš kitos pusės Vatikane 
lankėsi sovietiniai Podgomy, 
Gromyko. Popiežius Paulius 
siekia vienybės su ortodoksų 
Bažnyčia. “Nuvykti tuo reikalu į 
Maskvą ir surasti susipratimą su 
ortodoksais yra Pauliaus svajo
nė”. Sovietų vadai taip pat la
biau norėtų matyti popiežių pas 
save negu Lenkijoje. Bet kai 
krikščionys kenčia ir miršta už 
tikėjimą, ar nebūtų tai per didelė 
kaina už Bažnyčių vienybę? Ir 
laikraštis visą informaciją 
pavadino: ar Lietuvos katalikų 
manifestas sukliudys Pauliaus VI 
kelionę į Maskvą?

kui — už jaunos šeimos portre
tą. Jis yra 20 metų amžiaus, 
iš Hawthorne, Calif.

Antroji premija — 250 dol. 
Auksuoliui Valiūnui už spal
votą nuotrauką. Jis yra 20 metų, 
studentas iš Toronto.

Trečioji premija — 150 dol. 
Gary Minkus už nuotraukų mon
tažą — lauko muziejus. Jis 20 
metų, trečios kartos lietuvis, 
studijuoja fotografiją Illinois In
stitute.

Architektūros numatyta pa
roda neįvyko, nes neatsirado no
rinčių dalyvauti. Taikomojo 
meno parodoje norinčių daly
vauti buvo labai maža. Keli šios 
srities darbai išstatyti bendroj 
parodoj.

Vyksta ir tautodailės paro
da, kur išstatyti medžio droži- 
žiniai, lėlės, papuošalai. Rū
pinasi Pranas Zapolis. Literatū
ros leidinių paroda atidaryta ant
radienį. Ją tvarkė Donatas Biels-
kus. Išstatytos knygos, išleistos 
po praeito jaunimo kongreso.

MALDOS GALYBĖ IR 
LIETUVOS LAISVĖ

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, kaip anksčiau Darbininke 
buvo skelbta, šiemet suorgani
zavo maldos ir aukos vajų ko
munistų rusų okupuotai Lietuvai 
ir lietuviam gelbėti. Kiekvienai 
dienai priskiriama kita vietovė. 
Šį kartą skelbiame liepos mėne
sio maldų kalendorių.

1. Šv. Petro ir Šv. Povilo pa
rapija, Hazleton, Pa.

2. Kalvarijos — visi meldžiasi.

3 Šv. Petro ir Šv. Povilo parapi
ja, Tamaqua, Pa.

4. Šv. Petro ir Šv. Povilo 
parapija, Westville, Ill.

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSK1ENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškiniihų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi-* 
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

KAS ATSAKINGAS?
Klausimas

Pavasarį mus ištiko labai skau
di nelaimė. Mūsų sūnus, 13 me
tų amžiaus, žaisdamas amerikie
čių taip pamėgtą “baseball”, 
buvo skaudžiai sužeištas. Kaip 
akmuo kietas sviedinys sužeidė 
mūsų vaiko akį. Dar nėra žinios, 
ar jis apaks, ar ne. Šalia rū
pesčių ir širdgėlos, mes išleidom 
beveik visas savo santaupas, 
stengdamiesi išgelbėti vaiko akį. 
Žmona turėjo šiokį tokį drau
dimą, bet toli gražu jo neuž
teko apmokėti specialistam ir 
kitiem dalykam.

Buvom nuėję pas vietinį ad
vokatą. Jis ne lietuvis, bet mes 
angliškai visi gerai susikalbam. 
Advokatas visuomet šaltas ir 
neprieinamas. Mūsų visiškai 
neužjaučia ir, jam paskam
binus, dažnai atsisako telefonu 
kalbėti. Kai nuėjom pas jį pirmą 
kartą ir papasakojom, kas įvyko, 
jis mum atsakė nei šiaip, nei 
taip. Sakėsi pažiūrėsiąs, ką bus 
galima padaryti. Daug kartų jį 
klausėm, bet jis vis delsė ir, 
matyti, nieko nedari. Dabar jis 
pranešė laišku, kad nieko nega
lįs padaryti. Girdi, apsvarsčius 
reikalą, jam pasirodė, kad mes 
nieko negalėsim gauti.

Tiesa, tas vaikpalaikis, kuris 
metė sviedinį į mūsų vaiką, yra 
turtingų tėvų vaikas. Jo tėvai 
turi mūsų miestelyje visokio 
turto.

Ar Tamsta galėtum mum pa
sakyti per laikraštį, kodėl mes 
gavom tokį beširdišką atsakymą, 
ir kas mum turėtų apmokėti 
gydymo išlaidas ir rūpesčius? 
Svarbiausia — jei mūsų vargšas 
vaikas pasiliks su viena akim, 
kas jam padės užsidirbti pragy

venimą, kai mūsų jau nebebus?
Tėvai, Massachusetts

Batuno metinėj konferencijoj. Iš k. į d. Rein Virkmaa — estas, iždininkas, prel. J. Balkūnas, kal
ba Kęstutis Miklas, naujai perrinktas prezidentas, Helen Kulber. Nuotr. V. Maželio

5. Ateitininkai, New York, 
N.Y.

6. Ateitininkai, New Haven, 
Conn.

7. Karalienės Angelų parapija, 
St. Catharines Kanada.

8. Ateitininkai, Worcester, 
Mass.

9. šv. Petro parapija, Detroit, 
Mich.

10. Ateitininkai, So. Boston, 
Mass.

11. Ateitininkai, Brockton, 
Mass.

12. Ateitininkai, Cleveland, 
Ohio.

13. Ateitininkai, Rochester, 
N. Y.

Atsakymas
Kai žmogui ką skauda, būtų 

sunku jam pasakyti, kad nėra 
nuo to skausmo vaisto. Tačiau 
dažnai pasitaiko ligų, kurių ir 
mūsų dienų medicina nepajė
gia išgydyti. Skaudus, bet 
neišvengiamas faktas, kad tokių 
dalykų kasdien pasitaiko ir me
dicinoj, ir teisėj.

Pirmiausia, tėvai nėra atsakin
gi už savo vaikų elgesį, kuris 
gali turėti teisinių pasekmių 
(torts). Jei ir galėtumėt įrodyti, 
kad Tamstų vaiką sužeidęs ber
niukas buvo “neatsargus” (negli
gent) ir kad dėl jo neatsargumo 
Tamstų vaikas buvo sužeistas, 
— jo tėvai vis tiek nebūtų at
sakingi. Kiekvienas asmuo, nors 
ir nepilnametis, pagal anglo
saksų teisės pr ' tinius dės
nius, yra atsakingas tik už savo 
paties veiksmus.

Antra, jei šis reikalas ir atsi
durtų teisme, prisiekusieji 
(jury ) vargu ar būtų tos nuomo
nės, kad sviedinį metęs vaikas 
buvo “neatsargus” teisine pras
me. Jei jis nenorėjo Tamstų vai
ko sužeisti ir metė sviedinį pa
gal žaidimo taisykles, tai kur 
čia galima būtų rasti “kaltę”?

Tamstų vaikas, dalyvauda
mas žaidime, privalėjo žinoti, 
kaip ir kiti žaidimo dalyviai, kad 
yra tam tikros rizikos, susijusios 
su žaidimu. Teisiškai tai vadina
si — assumption of risk.

Tamstų advokatas, mano nuo
mone, Tamstas teisingai pain
formavo Jei pradžioj sakė reika
lą apsvarstysiąs prieš duodamas 
atsakymą, tai jis pasielgė teisin
gai. Juk jis nieko konkretaus 
Tamstom nežadėjo, o norėjo su
rinkti žinias ir reikalą gerai ap
svarstyti. Man rodosi, kad už 
tai neturėtumėt jo kaltinti. Esu 
tikra, kad jis Tamstas užjaučia, 
nors to ir nergdo. Deja, jo užuo
jauta reikalo nepakeičia.

14. Ateitininkai, Detroit, 
Mich.

15. Ateitininkai, Chicago, Ill.
16. Šv. Pranciškaus parapija, 

Lawrence, Mass.
17. Ateitininkai, Los Angeles, 

Calif.
18. Ateitininkai, Toronto, 

Kanada.
19. Ateitininkai, Hamilton, Ka

nada.
20. Ateitininkai, New Jersey.
21. Lietuvių Romos . Katalikų 

Federacijos centro valdyba, Chi
cago, Ill.

22. Šv. Kazimiero seserys, mo
kykla (Šv. Kazimiero pąrap.), 
Philadelphia, Pa.

SCRANTON, PA.
ATJAUČIA PERSEKIOJAMĄ 

BAŽNYČIĄ LIETUVOJE

Lietuvių parapijos Scrantono 
vyskupijoj kasmet atsimena ti
kinčiuosius Lietuvoj. Vysk. J. 
Carroll McCormick parašė giliai 
prasmingą laišką lietuviam kuni
gam ir p*5irapiečiam. Jis jautriai 
iškėlė persekiojamos Bažnyčios 
Lietuvoj nedalią: “Kasdien 
mūsų katalikiška spauda pra
neša, kaip sustiprintas religijos 
persekiojimas trijų milijonų tau
toj, kuri yra daugumoj katali
kiška. Ten yra tiek maža kuni
gų, kad dažnai vienas kunigas tu
ri dirbti dviejose ar trijose pa
rapijose. Turi dirbti seni ir ligoti 
kunigai”. .

Jis priminė lietuvių tikinčiųjų 
prašymą Jungtinėm Ta’utom. Be 
to, ragina melstis ir aukotis, kad 
pagelbėtų persekiojamiesiem.

Balandžio 23 buvo skirta mal
dos ir aukos diena už Lietuvą. 
Visose lietuvių parapijose mel
dėsi ir dosniai parėmė auko
mis.

Aukojo: Šv. Juozapo, Scranton, 
kun. kleb. M. Ožalas — 472 
dol., Švč. Trejybės, Wilkes-Bar
re, kun. kleb. prel. J. Boll — 
451 dol., Švč. Mergelės Marijos, 
Kingston, kun. kleb. A. Norkū
nas — 310 dol., Šv. Petro ir Po
vilo, Hazleton, kun. kleb. J. Das- 
tick — 303 dol., Šv. Kazimiero, 
Lyndwood-Wilkes Barre, kun. 
kleb. J. Kazlauskas — 250 dol.; 
Šv. Onos, Luzerne, kun. kleb. V. 
Shimkonis — 225.42 dol.; Šv. 
Kazimiero, Pittston, kun. kleb. 
P. Ališauskas — 217 dol.; Šv. An
tano, Forest City, kun. kleb. P. 
B. Paukštis — 200 dol.; Šv.

r

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESAS

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

Vardas Pavardė. 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

23. Šiluvos Švč. Mergelės pa
rapija, London, Kanada.

24. Lietuvių misija, Melboum,

25. Šv. Onos parapija, Luzer
ne, Pa.

26. šv. Onos parapija, Jersey 
City, N. J.

27. Šv. Onos parapija, Spring 
Valley, Ill.

28. Lietuvių misija, Adelaide, 
Australija.

29. Aušros Vartų parapija, Ha
milton, Kanada.

30. Šv. Kazimiero parapija, Los 
Angeles, Calif.

31. Lietuvių misija, Kensing
ton, Australija.

Pranciškaus, Miners Mills- 
Wilkes Barre, kun. kleb. J. Aku- 
lonis — 121 dol.; Šv. Juozapo, 
Duryea, kun. kleb. G. Truš- 
kauskas — 115.25 dol.; Šv. Mer
gelės Marijos, Wanamie, kun. 
kleb. J. Lasky — 101 dol.; Šv. 
Mykolo, Scranton, kun. kleb. L. 
Gillis — 64 dol.; Švč. Mergelės ' 
Marijos, Eynon, kun. kleb. G. 
Stalavicz — 63.60 dol.; Šv. Pet
ro ir Povilo, Sugar Notch, kun. 
klėb. V. Žemaitis 35 dpi.

Prel. Jonas Boll labai sėkmin
gai vadovavo visam vajui, ir vysk. 
V. Brizgys buvo jo svečias.

Vysk. V. Brizgys asmeniškai 
tarėsi su lietuviais kunigais 
Scrantono vyskupijoj gegužės 3. 
Visiem asmeniškai padėkojo už 
pasiaukojimą, prašė savo vardu 
padėkoti aukotojam. Taip pat 
aplankė vyskupą ir jam pareiš
kė savo ir Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos padėką.

Vyskupijos laikraštis ‘“The 
Catholic Light” gegužės 11 pir
mame puslapyje įdėjo vysk. V. 
Blizgio, vysk. J. C. McCormick 
ir prel. J. Boll fotografiją su 
trumpu, bet reikšmingu įrašu.

LKRŠ valdyba

— Vladas Mieželis, Phoenix, 
Arizona, Phoenix LB apylinkės 
valdybos pirmininkas, parašė iš
samų laišką to miesto amerikie
čių dienraščiui The Arizona Re
public Lietuvos bylos reika
lu. Teisininko ir kartu Lietuvos 

kariuomenės generolo Vlado 
Mieželio laiškas buvo įdėtas 
birželio 21. Vi. Mieželis ir kiti 
tos LB ' apylinkės vadovybės 
nariai panaudojo gautą iš JAV- 
bių LB centro informacijos tarny
bos Lietuvos bylos reikalu pa
ruoštą medžiagą.
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PO CHICAGOS DANGUM
Lietuvių Romos Katalikų Lab

darių Sąjunga, įsisteigusi 1914 
Chicagoje, yra atlikusi labai di
delių darbų. Įkūrė šv. Kryžiaus 
ligoninę Marquette Parke ir pa
statė Šv. šeimos vilą seneliam. 
Liepos 4 šv. šeimos vilai sueina 
25 metai. Šv. Kryžiaus ligoninė 
yra pavesta valdyti seselėm ka- 
zimierietėm. Šv. Šeimos vilai 
— senelių prieglaudai Le- 
monto pakrašty vadovauja kun. 
St. Adominas.

Gintaro balius, kurį jau 12 me
tų kasmet rengia Chicagos Lie
tuvių Moterų klubas, įvyko 
birželio 24 Conrad Hilton vieš
buty. Atsilankė daugiau kaip 
400 mūsų tautiečių su svečiais.

SKAUTŲ-ČIŲ 
VASAROS
STOVYKLA

* Šių metų vasaros stovykla pra
sideda rugpiūčio 26, šeštadienį, 
ir baigiasi rugsėjo 4, pirmadienį. 
Ji įvyks BSA stovyklavietėj 
Adams Point, New Hampshire. 
Ši vieta yra taip įrengta, kad ne
reikės vežti savo lovelių nei pa
lapinių. Nors stovykla yra gana 
toli šiaurėj, tačiau naktys netu
rėtų būti šaltos, nes palapinės 
yra pastatytos ant medinių grin
dų dugno. Kaip dabar atrodo, 
gal nereikės imtis nei savo in
dų. Be to, yra didžiulis ežeras 
su puikia pakrante maudymuisi 
ir yra apie 20 laivelių, kuriais 
bus galima naudotis.

Šiai stovyklai yra parinktas 
Aitvaro vardas ir jos vadovybė 
susideda iš stovyklos viršinin
ko — s. M. Subačio, Brolijos pa- 
stovyklės viršininko — ps. K. 
Matonio ir Seserijos pastovyklės 
viršininkės — s. G. Matonienės. 
Smulkesnis stovyklos štabas 
bus paskelbtas vėliau.

Stovyklos mokestis: pirmam 
vaikui — 35 dol., antram — 32.50 
dol., trečiam — 30 dol., ketvir
tam — 27.50 dol. ir penktam 
25 dol..Registracija yra pabran
ginta 5 dol., kurie bus skirstomi 
tolimesnių vietovių kelionių iš
laidom sumažinti. Savaitgali
niai stovyklautojai bus priimti, 
jei užsiregistruos kartu su viene
tu reguliariu registracijos laiku. 
Registracija baigiama rugpiūčio 
5.

Kadangi šioj vietoj nėra arti 
jokių valgyklų ar viešbučių, tai 
tėveliam vaikučių lankymas pa
sidaro labai komplikuotas, nes 
stovykloje jie negalės prisi
glausti, o atvažiuoti, pabūti ir 
grįžti atgal, pasidarys labai ilga 
kelionė. Stovykla baigiasi pirma
dienį, ir stovyklautojų negalima 
atsiimti prieš stovyklos pabaigą.

Ligi pasimatymo Aitvaro sto
vykloje!

U.

Kun. B. Dagilis

Šiais sąmyšio ir vertybių besikeičian
čiais laikais, jis mums primintų — 
Stovėkite kaip saulė amžiais tvirti, 
mylėdami Dievą ir dirbdami Tėvynei.

Liepos 9 d. bus ketveri metai, kai mus paliko 
liūdesyje šviesios atminties vienas Dainavos jaunimo 
stovyklos steigėjų ir pirmasis jos administratorius, 
mūsų mylimas

A. A.
Kun. BRONIUS. DAGILIS.

Jo mirties sukaktį minint, liepos 9 d. bus auko
jamos šv. Mišios už jo vėlę:

10:30 va. šv. Antano lietuvių bažnyčioje, Detroite, 
Gregorinės šv. Mišios pas Tėvus Pranciškonus, Greene, 
Maine, ir Kaune, Lietuvoje.

Nuoširdžiai prašome jo draugus bei pažįstamus 
prisiminti a. a. kun. Bronių savo maldose, kuris 
su meile ir atsidavimu dirbo lengvindamas lietuvio 
tremties gyvenimą, prašant Viešpaties gailestingumo 
jo vėlei.

Baliuje pristatoma visuomenei 
jaunos mergaitės debiutantės. 
šiemet jų pristatyta 11. Salė 
buvo spalvingai išpuošta. Gie
dant himnus, gražiai buvo ap
šviestos abiejų kraštų vėliavos. 
Baltutės debiutantės rankose tu
rėjo trispalvių gėlių puokštes. 
Lietuviškas orkestras grojo lietu
viškas meliodijas. Debiutan
tės vienos ir su berniukais šoko 
tautinius šokius. Konsulė J. 
Daužvardienė, pakviesta ba
liaus pirm. A. Brazio, lietuviš
kai ir angliškai sveikino ir pri
statė debiutantės. M. Rudienė 
įteikė I. Seibutytei ir A. Mar- 
tinkutei stipendijas. Programa 
truko 50 minučių. Po vakarienės 
ji tęsėsi su valsais, suktiniais, 
kur įsijungė visi svečiai, gro
jant K. Steponavičiaus veda
mam orkestrui. Prof. J. Ma- 
luškos, orkestro ir viso moterų 
komiteto dėka vakaras praėjo 
nuostabiai gražiai. Gintaro vaka
ro pradininkė yra garbės kon
sule J. Daužvardienė. .

Lietuvos nelaimes ir sovietų 
parodą mini amerikiečių radijas, 
televizija ir spauda. Tribune bal- 
tiečius kiek pakritikavo už pa
rodos piketavimą, nes komu
nistai, esą, atsikeršysią Amerikos 
parodom. Tačiau TV 44 kanalas 
stojo lietuvių pusėn, per LB at
stovą Vai. Sadauską nu
šviesdamas, kaip lietuviai trokš
ta laisvės, nesibijodami net kalė
jimų ir susideginimų. Paroda 
tebevyksta, bet jai pakenkė te- 
bevykstančios demonstracijos ir 
piketai. TV 7 kanalas irgi ro
dė viską.

Styginis kvartetas susidarė iš 
K. Valaitienės, N. Linkevičiūtės, 
Vyt. Nako ir Bem. Prapuolenio. 
Vadovė — D. Juknevičiūtė.

Apie testamentus. Šia tema 
birželio 25 A. Šlutas ir adv. 
P. Kai kalbėjosi lietuvių televi
zijoj. Adv. Kai perspėjo: jei daro
te testamentus ir palikimus Lie- 5 
tuvoj gyvenantiem artimiesiem, 
jie turi būti patvirtinti notaro ir 
kelių patikėtinių. Jei nėra pa
tikėtinių, tai Sovietų Rusijos 
agentai ir advokatai lengvai pasi
ima visą turtą iš Amerikos pilie
čio. Per trumpą laiką Sovietų 
Rusija išgavo daugiau kaip mili
joną dolerių iš testamentų ne
sudariusių mirusių asmenų, kilu-: 
šių iš jos pavergtų tautų.

LTV rengiama Lietuvių diena 
bus liepos 9 Bučo sodyboj. Bus 
įdomi programa su dovanom. 
Gros didelis Šniukštos orkestras. 
Visi kviečiami atsilankymu pa
remti LTV programą. Tą pačią 
dieną 8;30 y.v. LTV programoj 
dalyvaus Anglijos lietuvių klu
bo jaunimo talentai su linksma 
programa.

Bal. Brazdžionis

Liūdintieji giminės ■

Brocktono Šv. Kazimiero lietuvių parapijos choras koncertavo Hartforde. Po koncerto solistas 
Stasys Liepas sveikina dirigentą kompozitorių Julių Gaidelį, M. Petrauskienė (d.) dėkoja 
už programą. Nuotr. A. Jaro

HARTFORD, CONN.
Gražiai ir gerai pavykęs 

koncertas
Solistas Stasys Liepas ir 

Brocktono Šv. Kazimiero para
pijos choras, vedamas kompo
zitoriaus J. Gaidelio, gegužės 
27 su dideliu pasisekimu kon
certavo Hartforde.

Koncertą atidarė M. Pet
rauskienė. Programai vadovauti 
pakvietė Virginiją Aleksandra
vičiūtę, Hartfordo LB jaunimo 
sekcijos vadovę.

Be vietinės publikos, į kon
certą buvo atvykusių svečių iš 
Bostono, New Haveno, Water- 
burio, New Britaino ir kitų 
vietovių. Koncerto dalyviai buvo 
sutikti linksmai ir šiltai.

Pirmoj programos daly buvo 
atlikti religiniai kūriniai: O ge
ras Jėzau — Palestrina, O didis 
Viešpatie — J. Gaidelio. Gies
mes giedojo choras. Panis an- 
gelicus — C. Franck, giedojo 
sol. S. Liepas ir choras, akompa
navo Saulius Cibas. Toliau buvo 
atliktos mišių giesmės: J. Gai
delio — Viešpatie, pasigailėk, 
Garbė Dievui aukštybėse, Tikiu 
į vieną Dievą, Šventas, Tėve 
mūsų, Dievo Avinėli ir VI. Ja- 
kubėno Prisikėlimo kantata. 
Giedųjo choras, akomponavo 
S. Cibas.

Po pertraukos, antroj progra
mos daly, solistas S. Liepas dai
navo: Nuplasnok — J. Tallat- 
Kelpšos, Don Žuano serenadą 
ir Tomskio ariją iš operos Pikų 
dama — P. Čaikovskio. Vėliau 
choras atliko: Kur giria žaliuo
ja — J. Gudavičiaus, Po aukš
tus kalnus ir Paskutinis vakarė
lis — K. V. Banaičio, Pavasario 
daina — J. Gaidelio, Apynė
lis — S. Šimkaus. Ir vėl sol. S. 
Liepas dainavo: Figaro ariją iš 
op. Figaro vestuvės ir Don Žua
no ariją iš op. Don Žuonas — 
W. A. Mozarto. Bisui: Kur mano 
tėvelis gėrė — J. Žilevičiaus ir 
Gerk, gerk, kaimynėli, pilną — 
A. Kačanausko.

Pabaigoj choras padainavo*: 
Anoj pusėj Nemunėlio — J. Šve
do, Šienapiūtė — J. Gaidelio, 
Vakarinė daina — S. Šimkaus, 
Kurteliai sulojo — J. Gaidelio ir 
daugiau dainų bisui.

Koncertui praėjus, M. Pet
rauskienė ir klubo šeimininkas 
A. Maslauskas padėkojo meni
ninkam už puikią programą. Vy
tas Tijūnėlis atnešė į sceną di
delį krepšį gėlių, skirtų visam 
chorui. Programos vadovė V.
Aleksandraviči ūtė (ap
sirengusi tautiniais drabu- 
(apsirengusi tautiniais drabu
žiais) papuošė baltais gvazdikais 
kompozitorių Julių Gaidelį, so
listą Stasį Liepą, akompaniatorių 
Cibą ir choro valdybos pirm. 
Viktorą Brandtnerį.

Vakaronės vaišės
Vaišėse su programos atlikė

jais dalyvavo ir svečiai.
Klubo šeimininkas A. Mas

lauskas, visus pasveikinęs ir pa
dėkojęs, pristatė kalbėtojus. 
Komp. J. Gaidelis linksmai ir 
maloniai padėkojo už pa
kvietimą ir gražų priėmimą. 
Muz. Jurgis Petkaitis sveikin
damas pasakė: dabar mūsų cho
rai mažėja ir silpnėja, o Brock
tono Šv. Kazimiero choras auga 
ir tobulėja. Choro valdybos 
pirm. V. Brandtneris dėkoda
mas išsireiškė, kad hartfordie- 
čiai šį chorą ypatingai nuošir
džiai ir gražiai priėmė. Liongi
nas Kapeckas prisiminė savo 
20 m. dalyvavimą chore: anks
čiau — Lowell, Mass, dabar

Hartfordo Aido chore; pabrėžė, 
jog choristam reikia didelio 
pasišventimo ir būna daug var
go su repeticijom, bet dainai ir 
lietuvybei išlaikyti tai privalo
ma ... M. Petrauskienė trumpu 
žodžiu pasidžiaugė visų bendru 
suėjimu į vieną lietuvišką šei
mą ir linkėjo su daina išlikti 
lietuviais visą gyvenimą.

Po vaišių ir kalbų choristai su 
svečiais linksmai ir gražiai pa
dainavo, o prieš 12 v. atsisvei
kinę išvažiavo.

Šiam puikiam koncertui pra
ėjus, nuoširdžiai dėkojam 
kompozitoriui Juliui Gaideliui, 
solistui Stasiui Liepui, akom
paniatoriui Sauliui Cibui, 
choristam, choro valdybos pirm. 
V i k t o r u i Brandtneriui, 
programos vadovei Virginijai 
Aleksandravičiūtei, Birutei ir A. 
Zdanytėm ir Vytui Tijūnėliui už 
visokią pagalbą.

Ačiū klebonui kun. Juozui Ma
tučiui už koncerto garsinimą 
biuleteny ir už dalyvavimą 
koncerte, muz. Jurgiui Petkai- 
čiui ir jo žmonai už dalyvavi
mą ir pagalbą, Tėvynės Garsų

WORtESTER, MASS.
Tragiškuosius tautos įvykius 

minėjom birželio 11. Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj už 
visus žuvusius buvo aukojamos 
mišios. Prieš jas, muz. A. Matei
kai grojant gedulo maršą, buvo į- 
neštos vėliavos, padėtas vaini
kas ir gėlės'. Mišias aukojo 
kleb. kun. A. Miciūnas, MIC. Pa
moksle jis priminė, kad Lietuvoj 
gyveną dantis sukandę kenčia 
vergiją daugiau kaip 30 metų. 
Mes, turėdami laisvas rankas ir 
bumas, dirbkim ir budėkim už 
juos. Per mišias giedojo muz. 
A. Mateikos vadovaujamas 
choras ir solo V. Roževičius.

Maironio parke minėjimą 
popiet atidarė LB apylinkės 
pirm. V. Židžiūrias, pažymėda
mas, kad šimtmečiais lietuvis 
kovojo ir kovoja. Ne be pagrin
do ir vytis laiko iškėlęs kardą, 
nes egzistencija galima tik ko
va. Žuvę kovotojai pagerbti ty
los minute. Prelegentas skau
tininkas Venclauskas pažymėjo, 
kad šaltasis vasaris atnešė mūsų 
tėvynei laisvę ir nepriklauso
mybę, karštasis birželis — vergi
ją. Tūkstančiai partizanų per de
šimt metų tęsė kovą prieš bolše
vikus. Kudirka, Kalanta ir kiti 
skelbia visam pasauliui lietuvių 
troškimą būti laisvais.

Meninei daliai vesti buvo 
pakviestas parengimų vadovas 
P. Račiukaitis. V. Roževičius pa
dainavo Vežė mane iš namų, 
Mamytei ir Pilėnų operos iš
trauką. Akomponavo muz. A. 
Mateika. Šeštadieninės mokyk
los mokinys T. Savickas pa
deklamavo eilėraštį. L. Pauliu- 
konytės vadovaujama tautinių 
šokių grupė Spindulys pašoko 
Gyvatarą ir Malūną. Pabaigoj su
giedota Marija, Marija.

šv. Kazimiero mokyklos bai
gimo iškilmės buvo birželio 11. 
Graduantų intencija kun. J. Ba- 
kanas aukojo mišias ir pasakė 
pamokslą. Po mišių parapijos 
svetainėj Motinų Gildą su tė
vais suruošė pusryčius. Kleb. 
kun. A. Miciūnas sveikino 
graduantus ir įteikė po rožan
čių, parvežtą iš Romos, pa
laimintą Šy. Tėvo. Sveikino dar 
seselė Gracia ir mokyklos vedė- 

radijo valandėlės vedėjui A. 
Dragūnevičiui ir Zitai Dap
kienei už pranešimus, nuola
tiniam lietuviškų reikalų rėmė
jui A. Jarui, padariusiam nuo
traukas nemokamai, bičiuliui 
Andriui Pateckui, paaukojusiam 
bilietus, geram tautiečiui Juo
zui Bakšiui daug pasi
darbavusiam tvarkant sceną, 
inž. Benediktui Dapkui už pui
kiai padary tą plakatą, bilietų pla
tintojam ir vietos klubui, mus pa- 
rėmusiem, mielom šeiminin
kėm, paruošusiom vaišes, 
Kotrynai Casman, P. Kulienei, 
dar ir už tortą — E. Minukie- 
nei, M. Maslauskienei už 
dovanas laimėjimam bei vaišėm, 
ir kitom. Nuoširdus lietuviškas 
ačiū visiem.

Ypatingai dėkojam svečiam- 
vietiniam ir atvykusiem į kon
certą iš kitur.

Pelno, atskaičius susidariusias 
išlaidas, liko 200 dol. Jis. paskir
tas pusiau: 100 dol. pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui ir 100 
Lietuvių A.P. klubui. . .

Lietuvių moterų grupės 
vardu:

M. Petrauskienė

ja seselė Elena Caroline, kilusi 
iš šios parapijos ir baigusi šią 
mokyklą. Graduantai atliko pro
gramėlę. Mokyklą baigė 15 mo
kinių. Iš jų Z. Abromavičius, T. 
Miliauskaitė, A. Šarkaus- 
kaitė ir P. Vaitkus yra po antrojo 
pasaulinio karo atvykusių tėvų 
vaikai. Visi graduantai tęs moks
lą aukštesnėse mokyklose, be
veik visi katalikiškose.

Kun. J. Bakanas nuo bir
želio 1 pasitraukė į pensiją, bet 
dar padeda Šv. Kazimiero para
pijos kunigam.

Pranas Račiukaitis, sulaukęs 
63 m. amžiaus, birželio 12 anksti 

rytą buvo staiga’ nuvežtas į Šv. 
Vincento ligoninę ir ten mirė. 
Dieną prieš tai gražiai pravedė 
Maironio Parke tragiškųjų birže
lio įvykių minėjimo meninę dalį. 
Velionis gimė Kalvarijoj. 1944 su 
šeima pasitraukė Vokietijon, o 
1951 apsigyveno Worcestery. 
Meno Mėgėjų Rately buvo ne tik 
geras choristas, bet ir rėži šori us. 
Būdamas LB apylinkės valdybos 
narys, daug metų ėjo parengimų 
vadovo pareigas. Keletą dienų 
prieš mirtį įsirašė į Dr. V. Ku
dirkos šaulių kuopą. Nuo'jaunų 
dienų priklausė ateitininkam ir 
jų idealam pasiliko ištikimas iki 
mirties. Gražiai suderino lietu
vio patrijoto ir uolaus kataliko 
pareigas. Buvo rūpestingas 
šeimos tėvas. Nuliūdime liko 
žmona Elena, sūnus studentas 
Gediminas ir duktė studentė 
Birutė. Palaidotas birželio 15 iš 
Aušros Vartų parapijos bažny
čios, kurioj buvo vienas pirmų
jų lektorių lietuvių kalba. Ge
dulingas mišias aukojo kleb. 
kun. A. Volungis, asistuojamas 
kun. J. Steponaičio ir kun. J. 
Bakano. Nors buvo darbo diena, 
žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Giedojo muz. V. Burdulis ir muz. 
A. Mateika, talkinami V. Roževi- 
čiaus. J. M.

— Dainininkai Asta ir Alfredas 
Šalčiai, sėkmingai gastroliavę 
JAV, grįžę į Vokietiją ruošiasi iš
leisti naują folklorinio žanro 
šlagerių plokštelę.

— 17,000 okupuotos Lietuvos 
katalikų pasirašytas memoran
dumas dėl tikybos persekiojimo 
ir pasiųstas L. Brežnevui ir me
morandumas su atitinkamu pa
reiškimu K. VValdheimui, Jungt. 
Tautų gen, sekretoriui, Vliko yra 
išverstas į anglų kalbą ir at
spausdintas didesnis jo kiekis. 
Yra ir parašų pavyzdžiai. Jei kas 
norėtų įsigyti, prašoma rašyti: 
Vlikas, 29 W. 57th St., New York, 
N.Y. 10019. (E)

— Briusely sudarytas tarp
tautinis komitetas žmogaus tei
sėm Sovietų Rusijoje ginti. Ko
miteto pirm. — Rene Cassin. 
Kiti nariai: italai, olandai, bel
gai, liuksemburgietis ir kt. (E)

—Italų dienraštis “H Secolo d’ 
Italia” gegužės 24 paskelbė ži
nią, jog dėl įvykių Lietuvoje “Al- 
bertelli” technikos institute Ro
moje studentų tarpe buvo įvyku
sios muštynės dėl Lietuvos. (E)

— Eltos biuletenio prancūzų 
k. Paryžiuje redaktorė B. Vens- 
kuvienė ir Europos lietuvių 
krikščionių demokratų tarybos 
pirmininkas A. Venskus š.m. bir
želio 14 buvo pakviesti į Pran
cūzijos senato pirmininko A. 
Poher suruoštą metinį priėmi
mą, kuriame dalyvavo Pran
cūzijos respublikos prezidentas 
G. Pompidou ir ponia, minis- 
teris pirmininkas J. Chaban-Del- 
mas, parlamento pirmininkas A. 
Peretti, eilė kitų žymių Prancū
zijos vyriausybės. narių, parla
mentarų, senatorių bei politikų. 
Gegužės 13 inž. A. Venskus 
eilės tarptautinių organ-jų, ku
riose atstovauja Lietuvai, veikė
jas, taip pat dalyvavo Vokieti
jos bundestago pirmininko K. 
von Hassel priėmime Bonnoje(E)

— JAV LB centro valdybos 
įgaliotinis A. Budreckis birželio 
22 pateikė demokratų “plat
formos komitetui” pageida
vimus: 1. platformoje pakartoti 
JAV dėsnį, kad jos nepripažįs
ta Lietuvos prievartinio įjungi- 

. mo į Sovietų Sąjungą; 2. siek
ti Rytų-Vakarų santykių sunor- 
mavimo, atstatant laisvę bei 
žmogaus teises Lietuvai ir kitom 
pavergtom tautom; 3. Lietu
vos klausimą kelti pasitarimuose 
su Sovietais; 4. komunistinių re
žimų atžvilgiu vykdyti tokią 
politiką (ypač ūkiniu požiūriu), 
kuri rytų ir vidurio Europos tau
tom patikrintų žmogaus teises 
bei politinę laisvę. (E.).

— Antanas Zarskus, teisių dak
taras, nuvykęs iš Los Angeles, 
Calif., gydytis į Vokietiją, mirė 
birželio 24. Palaidotas Vokietijoj.

— Newarko arkivyskupas 
Boland laišku paragino klebonus 
ir administratorius birželio 17 
ir 18 skirti maldas už persekio
jamą Lietuvą. Arkivyskupo laiš
kas paskelbtas arkivyskupijos 
laikrašty The Advocate birželio 
22. Tame pat nr. dar du rašiniai 
apie padėtį Lietuvoje. Tuo rei
kalu į arkivyskupą ir į laikraštį 
buvo kreipęsis kun. V. Dabušis.

Chicago Opera Company and 
Workshop iniciatyva 1973 sausio 
gale Marijos auditorijoj bus stato
ma lietuvių kalba G. Puccini 
opera La Boheme. Tris spek
taklius su trim solistų sąs
tatais palydės pilnas simfoninis 
orkestras. Jaunieji dainininkai, 

norį spektakliuose dalyvauti, 
prašomi registruotis iki liepos 20 
adresu: Chicago Opera Compa
ny and Workshop, 7121 So. Tal- 
man Ave., Chicago, Ill. 60629. 
Po dainininkų patikrinimo bus 
paskelbti solistų sąstatai. Rug
piūčio 17 prasidės choro repeti- 

"cijos, kurios pramatomos ketvir
tadieniais.

— Korp! Neo-Lituania stovyk
la įvyks rugpiūčio 27 — rugsėjo 
4 Thunderbird Lodge, Mt. Snow, 
Vermont.
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TO PLAOB
YOUB ADEt OR CHANGE

SERVICE _ DISPLAY
’^Tarran

PENKIOLIKA METŲ, LYG 15 DIENŲ

SERVICE

ROCHESTER FLOOR WAXING
449 Linden Blvd. Bklyn 

All Work Guaranteed
Floor Scrapping, Painting & 

Waxing, for Homes 
Call SL 6-6204

‘ 2112 STARLING AVENUE
Near Parkchester Housing Develop- 

< . ment, Modern Elevator Building
2 , 3.3 ,4 Room Apartments 

See Supt, or Call MU 7-0870

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

Y. 10029 369-5665

DR. LUIS FERNANDEZ 
Medical Internist 

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

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

L’NPAINTED FURNiTURE

asmuo
Hamp-

HOME OWNERS 
REAL ESTATE COMPANYS 

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

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

THE EUROPEAN CUT 
MEN’S HAIR STYLISTS 
740 State Highway no. 17 

Paramus, New Jersey 
Hair Pieces, Hair Coloring, Hair 

Straightening. For Appointment Call 
(201) 445-2460

ELI KENNEDY AUTO BODY
Collision Experts 

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

Call 201 869-3937

PM

HANNONS FURNITURE 
Modem & Period

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

71 Roosevelt Ave. 
Carteret, N. J.

Call 201 541-4680

MARINA PAINTING
Specialists interior & exterior 

Commercial-industrial & homes 
24 Hour Service, Free Estimates 

Guaranteed Work 
Call 516 928-1707 

Ask for Mr. Art Kery

CAPTAIN'S $CQ 
SED only OU

Ha?« Solectio*
Desks, Ckairs. Rockers, Childrens 

Choirs, Wardrobes, Parsons Tables, 
Cubes, Shutters. Uak Beds, Formica 

Work, Trundle Beds, Bookcases, 
Stereo Cabinets

Ready Made or Made to Order

GOTHIC 5SST
101 3rd Ave. (cor. 13th St.) B74-10W 

mm OPEN DAILY & SAT. ♦ to 1

Regular Monday Evening 6:30
Auction. Ken Miller’s Auction Barn. 
Warwick Ave. Northfield Mass. Antiques, 
Victorian Articles, Furniture & Other 
Collectables. Auction Inspection Early. 
AM till 5 PM. Flea Market. Open every 
Sunday till 5 P.M. Public Admitted 
Free.

šiandien, rūpestingai peržiū
rėdama taip gražiai spausdinamą 
Darbininką, staiga atsiminiau, 
paraginimą ką nors į jį parašy
ti. Todėl ir noriu pasidalinti su 
lietuviais kaip tik šios dienos 
pergyvenimais. Mat, kaip tik 
šiandien (gegužės 25) yra 15 
metų, kai suradom “dvarelį” 
Bedforde, nors dieną prieš tai 
vienas kompetentingas 
mudvi vežiojo po New
shire, rodydamas tokias vietas, 
kuriom aprašyti reikėtų atskiro 
straipsnio, ir gana linksmo.

Kai rengėmės grįžti į Bosto
ną ir laukti, kol tas pats asmuo 
suras mum geresnes vietas, stai
ga buvom atvežtos prie to gra
žaus namelio (už kurį mokam 
jau 15 metų bankui) su trim ki
tais pastatais ant 30 akrų gražios 
žemės. Todėl nenuostabu, kad, 
važiuojant prie to balto namelio 
senų ir didelių klevų alėja, man 
atėjo į mintį daugelis mano

troškimų (kad daugiau ir geriau 
galėtume padėti savo ir kitom se
selėm) ir staiga sušukau: “Tai 
mūsų namelis!” Ir, nors mudvie
jų pabėgėliškose kišenėse buvo 
tik apie 1,000 dol., mudvi na
melį užpirkom, ir pardavimo 
iškaba (laukusi pirkėjų virš me
tų) buvo padėta į šalį.

Tada prasidėjo tikra “darby- 
metė” ieškant pagalbos: reika
lingų laiškų ir bent kelių po
rų rankų. Ir pačios vargiai galė
jom tuo tikėti, kai po trijų mė
nesių ta “gražiausia nuosavybė 

^ŠACHMATAI

REAL ESTATE

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-

H. W. FEMALE

90 Acres 10 miles South of Houl
ton, Maine on Rt. no. 2, Beautiful view. 
Situation on Hard Rd. with Power & 
Telephone. $7,900. Call (609) 494-3382 
Ask for Les.

LLOYD JOHNSON
Truck with 3 Men will do General

Hauling & Removing 
4422 Snyder Ave. 
Welfare Accepted 

Call 693-5219

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

WELFARE 
MOVING
SPECIALISTS

SE HABLA ESPANOL

ELM MOVING INC.

498-8601

Exp. Operators, Section Complete on 
Dresses, Can Earn $15-20 a Day also 
Trainees. Ence Dress Co. 938 E. 180th 
St. Bronx, Comer Southern Blvd. & Vyse 
Call 364-9714 ask for Mary.

350 Acres in Maine. 150 acre of 
Plowable field, 600 ft. Mountain, stream, 
wild fruit. Approximately 2 miles along 
Canadian Border, with 75 mile view 
in all Direction. $48,000. Call (609) 
494-3382 Ask for Les.

Operators, Exp.
on Dresses, Section or Piece work, 
Steady, Union Shop. Benefits. Nick Di 
Luzzo, 80-10 Lefferts Blvd., Kew Gar
dens, N.Y. 441-8722.

34 Acres on Rt. 178 in Bradley Mai
ne, Old House Field and Apple trees. 
Hard Rd. with Power and Telephone 
S9,500. Call (609) 494-3382. Ask for Les.

4th OF JULY GREETINGS HELP W. MALE

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

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

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Po 5 dol.: S. Latvinas, Wol
cott, Ct., J. Ambrozaitis, Middle
bury, Ct., S. Jučas, D. Garbon- 
kys, Hot Springs, Ark., S. Ju
ras, Chicago, Ill. -

Po 4 dol.: V. Geibavičius, S. 
Slikas, J. Jasinskas, Brook
lyn, N.Y., K. Karečka, O. Zaba- 
rauskas, Jamaica, N.Y., A. Karpa
vičius, A. Pestinik, A. Varick, 
Woodhaven, N.Y.

Po 3 dol.: D. Tilvikas, A. Žu
džius, Richmond Hill, N.Y., P. 
Kerdock, V. Jasinskas, J. Oren- 
tas, Brooklyn, N.Y.

Po 2 dol.: M. Kleiza, V. Ber- 
zetes, J. Strazdas, J. Vanagas, 
S. Kreivėnas, K. Uknevičienė, 
P. Aleksandravičius, E. Bublai- 
tis, O. Lukoševičienė, H. But
kus, H. Reventas, O. Danisevi- 
čius, E. Karmazinas, A. Šidlaus-

Veda Kazys Merkia
— Islandija stropiai pasiruošė 

Fischerio-Spaskio matčui dėl 
pasaulio karūnos Islandijos Tau
tiniam teatre, Reykjavike, kuris 
talpina 2500 žiūrovų. Matčas tu
rėjo prasidėti liepos 2, žaidžiant 
po 3-6 dienas savaitėj, poros mė
nesių laike. Į Reykjaviką suvažia
vo keli šimtai korespondentų, 
kad informuotų savo miestų skai
tytojus apie to matčo eigą. Tre-

Fischerio asistentas didmeistris

klausimus apie Fischerio at
vykimą atsakė, kad konkrečiai 
negalįs pasakyti, matomai jis 
žaidžia nervų karą. Tuo tarpu 
Islandijos šachmatų federacija 
gavo iš Fischerio naują reikala
vimą 30% nuo įėjimo pajamų ir 
nepasitenkinimą rungtynių refe- 
ry didmeistriu Lothar Schmid. 
Ketvirtadienį Fischer buvo ma
tomas N. Yorko aerodrome, bet 
jis neskrido. Penktadienį vargu

Bedforde” tapo tikrai mūsų ir ant 
greitųjų įrengtoj koplytėlėj pats 
Manchesterio vyskupas M. 
Brady panorėjo aukoti pirmas 
mišias ir pasakyti tą neužmirš
tamą pamokslą, kuriame gražiai 
aiškino mūsų, pabėgėlių, ilgą 
kelionę, pirminė visiem (kurie 
tą dieną buvo pripildę mūsų na
melį), kiek iš to galima pasimo
kyti, ir užbaigė šiais gražiais žo
džiais: “. . .and, I am sure, from 
this little beginning there will 
be a splendid future”.

Ir, kai mūsų svečiai žvelgė 
į mus šypsodamies, lyg žadėda
mi pagalbą, mudvi slėpėm 
džiaugsmo ašaras, maldauda
mos Visagalį, kad ir šis name
lis “nepabėgtų” iš mūsų rankų, 
kaip kiti septyni prieš tai, ku
riuos mum norėta dovanoti. Ir, 
nors mano dvi giminaitės stu
dentės ir kitos mergaitės turė
jo “bėgti” namo, kai mūsų “drai- 
veris” buvo prikalbėtas grįžti į 
Bostoną; nors mūsų šeiminin
kė ir kitos geradarės “turėjo” 
mus palikti, — namelis tebėra 
ir bus mūsų, nežiūrint visų ban
dymų ir gąsdinimų iki šiol.

Čia tikriausiai ateina kiekvie
nam skaitytojui mintis: kodėl ne
prisidėti prie kitų ten, kur vis
kas taip gražu ir tikra; kur bu
vom labai prašomos, laukiamos 
ir net verčiamos vienu ar kitu

tiek vargti vienom.. Mes bandėm 
ii vargom daug daugiau — to
dėl Dievas padėjo surasti ir lai
kyti šią pastogę iki šiol. O jeigu 
mūsų vienuoliškas gyvenimas 
buvo ar yra klaidingai nušvie
čiamas ne visai ištikimų asme-

WEST SIDE LIVERY STABLES 
Cabs for All Occasions 

538 West 38th St. 
Call LO 5-3659

Michigan 2-4130

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

Woodhaven, N.Y. 11421

LITO KELIONIŲ BIURAS

OLYMPI

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

E. Northport. New York 11731 
Tel. (516) 757-0055
Chicago 476 7399 vakare

Kazlauskas, B. Jalinskas, O.~Swe- 
dish, L. Žarskus, A. Macionis, P. 
Siemaska, A. Sakaitis, J. Sodaitis, 
A. Skarulis, dr. R. Saldaitis, A. 
Steponis, A. Arūnas, H. Andruš-

gaitis, A. Spačys, Woodhaven, 
N.Y., J. Ambrazas, S. Miliauskas, 
Chicago, Ill., I.R.O. Fielding, 
Naperville, Ill.; A. Gylys, Olym
pia, Wash., A. Dainius, B. Bal
nius, Detroit, Mich., R. Serapi
nas, Z. Venclauskas, Los 
Angeles, Calif., A. Vaskas, 
Nashua, N. H., V.S. Mockus, 
W. Warwick, R.I., J. Jaram, War-

LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 
SVEIKINS JUS, NUVYKUS 

į LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

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

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

Lieposmėn. 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

Specialus 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

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

New Jersey — “Musi© of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vaL vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotj 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

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

BOSTON, wo:

BOSTON, MASS. — Vedėjas Stop. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vok p.p. — 502 E. Broadway, South

Labai svarbu! 
AUTOMOBILIAI 
tik trumpam laikui

Greitas pristatymas.
Ilgai lauktas^ visiškai naujas 
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
lais
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 klijentų!

lys, Cleveland, - O., dr. J. Bal
čiūnas, Strasburg, O., S. Astraus
kas, Willowick, O., A. Meidū- 
nas, Baltimore, Md., A.J. Vasai- 
tis, Hyattsville, Md., E. Masai- 
tis, Havre De Grace, Md., A: 
Johnson, Lake Grove, Ore., 
Msgr. J. Buikus, Roma, Italija, 

!dr. V. Giriūnas, Montreal, Kana
da, Z. Dobilas, Toronto, Kana
da, I. Sragauskas,Hamburg, V. 
Vokietija, M. Sklandžiūnaitė, 
Memmingen, V. Vokietija.

Po 1 dol.: M. Surakruskas, Car- 
bandale, Pa., V. Šilėnas, Erie, 
Pa., A. Navikas, Dalias, Pa., A. 
Juzaitis, Plymouth Meeting, Pa., 
V. Bražėnas, Ft. Myers, Fla., 
J. Staniškis, Cape Coral, Fla., 
A. Paleckis, St. Petersburg, Fla., 
F. Samulėnas, Winter Pk., Fla., 
V. Balčiūnas, V. Dovydaitis, 
Lake Worth, Fla., kun. I. Ur
bonas, Gary, Ind., G. Babraus- 
kienė, Cicero, Ill., A. Rinius, 
Springfield, Ill., J. Kavuliaus- 
kas, A. Panuskis, M. Liulevi- 
čienė; K. Šidlauskas, A. Zigai- 
tis, V. Ramonas, P. Žibūnas, 
Chicago, Ill., P. Dzimidas, To
ledo, Ohio, kun. V. Katarskis, 
Vandalia, Ohio, I. Janavičius, 
Akron, Ohio, G. Juškėnas, V. De
gutis, Cleveland, Ohio, K. Keb- 

, lys, Southfield, Mich., V. Ha- 
• synic, Grayling, Mich., J. Valu- 
konis, M. Tyla, A. Cesekas, O. 
Andriuškevičius, M. Vitkus, P. 
Za ranka, J. Staugas, Detroit, 
Mich.

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bą. Laukiame ir Įeitų skaitytojų 
prisidedant prie kalendoriaus iš
laidų sumažinimo.

tvirtai pareiškė, jei Bobby Fi
scher nepasirodys sekmadienio 
rungtynėse prieš pasaulio čem
pioną Spaskį,' praras teisę ant vi
sados rungtis dėl pasaulio karū
nos. “Jis yra geras žaidėjas, 
bet jo kasdieniniai ultimatumai 
jau įgriso mum visiem”.

— Nona Gaprindašvili apgynė 
pasaulio moterų čempionės ti
tulą, laimėdama matčą prieš 
maskvietę Alą Kušnir 8-7. Du 
ankstesni matčai buvo laimėti

teisingos pagalbos, tai visa pa
aiškės ateity, ir Dievas atlygins 
už visus bandymus savo laiku, o 
gal kaip tik žadėtu “splendid 
future”.

Laikas yra geriausias mokyto
jas daugeliu atžvilgių, tačiau tu
rim rimtai melstis, kad tam laikui

“pamokų”. Todėl padėkit ir 
mum, brangūs lietuviai,*kol ne
vėlu.

M. Raphaela, OSB,vyresnioji

8 su puse — 4 su puse tš. 
Šiuokart Kušnir stipriau pasi
priešino.

— Bobby Fischer prašant, 
rungtynės atidėtos. Jis turi būti
nai pribūti iki antradienio vi
dudienio.

Lietuvių kompozitorių dainų 
rečitalis, Sol. S. Klimaitės: 
Kaitink, šviesi saulute, Koks 
ten lengvas poilsėlis, Mamyte, 
Serenada, Vakaras. Obelių žie
dai, Rūta, Kad širdį tau 
skausmas, Ežerėlis, Dukružėle, 
Debesėlis, Siuntė anyta, Rods, 
parpulsiu ir Tulpės. Mono, 5 
dol.

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'uotis:

Franclscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel.: (207) 967-2011
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Kun. Jonas Rusteika aplan
kė savo motiną ir gimines So. 
Bostone ir birželio 27 grįžo at
gal į Colwich, Kansas, kur jis 
klebonauja Jėzaus Širdies para
pijoj. Kardinolas Cushing jį į 
kunigus įšventino prieš 27 metus -• 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioj So. 
Bostone. Tai buvo vienintelis 
įšventinimas į kunigus šioj 
bažnyčioj. Kun. Rusteika rengia
si šią vasarą aplankyti Šventąją 
Žemę.

Longinas Švelnis, Naujosios 
Anglijos vyčių apskrities pir
mininkas, išvyko su vyčių eks
kursija į Pietų Ameriką. Grįš 
liepos 7.

Mūsų pensininkai Juozas Lu
binas, Steponas Kontautas, 
Charles Prakapas, Veronika Ske- 
pinienė, Antanina Seidienė ir 
Julija Kvartavičienė gyvena 
Bayside Nursing Home, 804 
East Seventh St., So. Bostone. 
O. Akunevičienė ir Povilas Balt- 
rušūnas yra Forest Hills Nursing 
Home Bostone. Linkime jiem 
sustiprėti.

Jonas Norkūnas, vos susitvė- - 
rus Lietuvių Fondui, įsirašė na
riu ir įnešė 100.25 dol. Jis tada 
pareiškė, kad tie 25 c. reiškia 
pradžią antros šimtinės. Deja, jis 
birželio 1 mirė ir antrą žadėtą 
šimtinę sudėjo jo giminės ir 
draugai. Šermenų proga LF 
aukojo: 30 dol. S. ir B. Mude- 
nas, 25 dol. S. Rimša, po 20 dol. 
Regina Leveckis, G. ir A. Le- 
veckis, 15 dol. J. ir M. Overka, 
po 10 dol. K. ir S. Grūzdai, 
J. Starinskas, po 5 dol. M. Vaitke
vičienė, J. ir V. Starinskas. Ve
lionis palaidotas Forest Hills ka
pinėse. LF Bostono vajaus komi
tetas našlei Mildai ir visiem ar
timiesiem reiškia nuoširdžią 
užuojautą ir dėkoja už aukas.

Tautinių Šokių sambūris, va
dovaujamas Onos Ivaškienės, 
pereitą tre.čiadienį išvyko Chi- 
cagon į tautinių šokių šventę. 
Išvyko 50 berniukų ir mergaičių.

Bostono židiniečių naują val
dybą šiais metais sudaro Irena 
Veitienė ir Gražina Dana- 
sienė.

NAUJOS PLOKŠTELES _
Lengvos muzikos ir Šokių 

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

leva ir Albinas Trečiokai siun
čia sveikinimus iš Miami Beach, 
Fla., kur vyksta SLA seimas. 
Viso yra 116 delegatų. Iš New 
Jersey yra 8 atstovai.

Per Kultūros Židinį 
lietuvybę didini!

“Skambėkite dainos** — tai 
naujausia Juozės Krištolaitytės 
įdainuota plokštelė. Kaina 5 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj.

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

Dr. Antanui Žarskui

mirus, dukrai Laimai ir visiems jo artimiesiems reiškiu gi
lią užuojautą.

Vytautas Čėsna

F. ' ---------- - - ------------------------------

Df‘augsmą, poilsį Ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių Svetainės šėrininkų 

metinė gegužinė įvyko liepos 2 
Conrad Ruth Villa parke. Gro
jant Edvardo Karčiausko or-* 
kestrui gausiai atsilankę svečiai 
gražiai pasilinksmino.

Lietuviai, dirbą įvairiose Bal- 
timorės siuvyklose, šiuo metu 
džiaugiasi vasaros atostogomis. 
Daugelis jas praleidžia prie 
Chesapeake Bay vandenų sa
vuose vasarnamiuose.

Lietuvių Atletų klubas, įsikū
ręs pereitais metais, tinklinio 
rungtynes baigė su antra vieta 
lentelėj. Lavinamasi kiekvieną 
ketvirtadienį Stewart Hill mo
kyklos salėj. Klubo pirmininkas 
yra energingas Vaclovas Laukai
tis. Šiais metais tinklinio rung
tynėse klubas turės dvi koman
das.

Baseball vakaras, rengiamas ’ 
Šv. Vardo Draugijos, šiemet 
bus liepos 11, antradienį. Susi
tiks Baltimorės Orioles komanda 
su Kansas City Royals. Draugi
jos nariai kviečiami rungtynėse 
dalyvauti ir įsigyti bilietus pas 
pirmininką Algirdą Veliuoną. 
Pelnas skiriamas stipendijom 
jaunuoliam, siekiantiem aukš
tesnio mokslo.

Lietuvių Posto 154 nariai ir jų 
padėjėjos dalyvaus Amerikos le

gionierių organizacijos me
tiniame valstijos seime Ocean 
City, Maryland, prie Atlanto 
vandenyno liepos 11-15. Dalis 
narių planuoja dalyvauti visos 
Amerikos legionierių seime Chi- 
cagoj rugpjūčio mėn.

Potvyniai birželio 21-24 pa
darė mieste daug nuostolių. Ne
maža žmonių liko be pastogės, 
yra ir žuvusių. Daug namų labai 
apgadinta.

Jonas Obelinis

lietuvių SLYVYNU vasarvietėje

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

K A T.NT J 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. Iš New York Thruyray Exit 24, j 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. 1 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

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

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

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

- Ocean City, N. J. 08226

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

1972 m. balandžio 8 d., Woodhaven, N.Y., sulau
kęs 75 m. amžiaus, mirė mano brolis

A. A.
VINCAS GUDELIS.

Palaidotas balandžio 12 d. Cypress Hills kapinėse.
Su giliu nuoširdumu Apreiškimo parapijos klebonas 

kun. P. Raugalas suteikėjam paskutinį religinį patarnavi
mą ligoninėje, atliko religines apeigas koplyčioje, atlaikė 
gedulingas mišias bažnyčioje ir kun. A. Račkauskas su
kalbėjo maldas kapinėse.

Pagerbdami velionį Vincą, gimines, draugai ir pažįs
tami aplankė Jį laidotuvių namuose, prisiuntė gėlių, gau
siai aukojo šv. Mišioms, palydėjo Jį į amžino poilsio vietą, 
dalyvavo gedulo vaišėse, jautriais paguodos žodžiais, 
laiškais ir per spaudą mus užjautė ir darbais bei patari
mais daug padėjo sunkiose liūdesio dienose.

Visa tai giliai vertindami, visiems visiems
Nuoširdžiausiai dėkojame

Brolis Jonas su šeima

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, Ill. 60629

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių — tax deductible

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

— Dešimt JAV lėgislatorių bir
želio 19-22 prisidėjo prie Lietu
vos laisvės kovos. Daugiausia 
pasinaudodami JAV LB vadovy
bės pristatyta informacine me
džiaga, pareiškimus padarė ir į 
Congressional Record žurnalą 
įtraukė: kongr. John E. Hunt 
(r.-N.J.), kongr. Louise Day 
Hicks (d.-Mass.), sen. Strom 
Thurmond (r.-S.C.), kongr. Sam 
Steiger(r.-Ariz-), mažumos vadas 
atstovų rūmuose Gerald R. Ford 
(Mich.), sen. H. Scott (r.-Pa.), 
sen. R. Taft, Jr. (r.-Ohio), kongr. 
M.W. Griffiths (d.-Mich.), kongr. 
F.J. Brasco (d. N.Y.), kongr. P. 
W. Rodino, Jr. (d.-N.J.).

—Lietuvių Šaulių Sąjungos 
tremtyje centro valdyba šiem 
.metam patvirtino naują komisiją, 
kuri turi atrinkti tris iškiliausius 
šaulius laikraštininkus. Jiems 
bus skiriamos 100, 75 ir 50 dol. 
premijos. Naują komisiją sudaro: 
Stasys Paltus, Algirdas Gustaitis 
ir Vaclovas Prižgintas (visi iš 
Los Angeles, Calif.). Šauliai, norį 
pasiūlyti apdovanojimuikan- 
didatų, prašomi rašyti adresu: 
Algirdas Gustaitis, 1207 N. Det
roit St., Los Angeles, Calif.

— Hartford, Conn. Autobusas į 
Putnamo seserų tradicinę Lietu
vių susitikimo šventę, kuri į- 
vyks liepos 23, sekmadienį, iš
eis 9 vai. ryto nuo Lietuvių Pi
liečių klubo, 227 Lawrence St. 
Bus sustojama ir prie Švč. Tre
jybės bažnyčios apie 9:15 vai. 
ryto. Autobusas išvyks punktua
liai. Kaina 4 dol. asmeniui. Au
tobusas į Hartfordą grįš apie 7 
vai. vak. Dėl rezervacijų skam
binti: Mrs. A. Yusinas 524-5445, 
Danutė Grajauskienė 688-1552.

— IV JAV ir Kanados lietu
vių mokytojų studijų savaitės 
rengėjai kviečia svečius iš už
sienio dalyvauti studijų savaitėj, 
kuri bus rugpiūčio 6-13 Daina
voj. Bus baridtyha visus" priimti 
nemokamai. Svarbu, kad norį da
lyvauti užsiregistruotų iki liepos 
20 adresu: J. Kazlauskas, 26331 
Briardale Ave., Cleveland, Ohio 
44132. Programoj: tautinis 
auklėjimas, vadovėlių mo- 
deminimas, moksleivių parengi
mų ir minėjimų programos, dar
bas mažoj mokykloj, mokyklos 
drausmė, lietuviškai nemo
kančių mokymas, mokinio žody
no turtinimas ir modemini- 
mas, skaityba, lietuvių literatū
ros dėstymas ir dvasia, lietuvio 
jaunuolio asmenybės ugdymas, 
kelias į lietuvybę ir kitos aktua
lios temos. Kartu vyks jaunimui 
pasitobulinimas lituanistikoje. 
Sėkmingai pradėtos tautinių 
šokių pamokos bus tęsiamos ir 
šiais metais.

— Pranas Būdvytis iki šiol yra 
surinkęs 10,000 parašų po 
Jaunimo peticija beveik išimti
nai kitataučių tarpe.

— Prie Encyclopedia Lituani- 
ca trečiojo tomo dirbą redakto
riai ir bendradarbiai susilaukė 
pagalbos: į redakcijos sudėtį bu
vo pakviesti dr. Antanas Mustei
kis, profesorius sociologas iš D’ 
Youville College, Buffalo, N. Y., 
ir teisininkas Vytautas Vaitiekū
nas iš New Jersey. Jie sutiko 
parengti po žymią dalį trečiojo 
tomo temų. Birželio 20 d. encik
lopedijos redakcijos posėdyje 
buvo sudarytas atitinkamas nau
jas temų pasidalinimo planas, 
pagal kurį siekiama visus tre
čiojo tomo tekstus užbaigti iki 
lapkričio pradžios, kad trečiasis 
tomas galėtų būti spausdinamas 
1973 pradžioj.

— Vasario 16 gimnazijoj 
pagerbtas didysis geradaris a.a. 
kun. B. Sugintas. Gegužės 11 
Huettenfeldo bažnyčioj mišias 
koncelebravo kun. A. Berna
tonis, kun. Br. Liubinas ir kun. 
V. Domijonaitis. Pamokslą pa
sakė kun. A. Bernatonis, ap
žvelgdamas velionio atliktus 
svarbiausius darbus. Giedojo 
gimnazijos mokinių choras. 
Akademija įvyko Romuvos pi
lies salėj, papuoštoj velionio 
paveikslu. Paskaitą apie kun. B. 
Sugintą skaitė gimnazijos direk
torius V. Natkevičius.
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Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
O.F.M., pranciškonų spaustuvės 
vedėjas, birželio 30 išvyko atos
togų į Kanadą. Į darbą grįžta 
liepos 24.

Pranciškonų spaustuvė nuo 
liepos 1 pradėjo atostogas. Pasi
liko tik būtini žmonės Darbinin
kui leisti. Pilnas darbas prade
damas liepos 24.

Balfo valdybos posėdis buvo 
birželio 26 Balfo centre. 
Svarstyti einamieji reikalai, pa
skirstyta šalpa. Paskirta pašalpa 
ir Vokietijos vaikų vasaros sto
vyklai. Kalbėta apie šių metų 
Balfo seimą, kuris bus spalio 28 
Detroite.

Jadvyga Grigienė, Balfo cent
ro raštinės sekretorė, su savo 
dukra Liuda Gudeliene ir jos šei-- 
ma išvyko dviejų savaičių atosto
gų į Kanadą.

Putname liepos 23 bus tradici
nė lietuvių susitikimo šventė ir 
piknikas. Mišios bus 11 vai., 
pietūs — 12:30 v. Po pietų bus 
dail. Adomo Galdiko kūrinių pa
roda, gi 3:30 v. mergaičių stovyk
los programa. Iš New Yorko į pik
niką Tėv. Petras Baniūnas, Dar
bininko administratorius, orga
nizuoja autobusą. Užsirašyti 
skambinant: GL 2-2923.

Juozas Kapočius, Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas, birželio 26 
lankėsi Darbininko redakcijoj ir 
administracijoj ir kalbėjosi apie 
Lietuviškos Enciklopedijos 
anglų kalba leidimą bei platini
mą. Jis buvo išvykęs į Pennsyl -
vaniją, kur norėjo susieiti.su lie
tuvių parapijų Tdebonais ir pa
kalbėti dėl enciklopedijos pla
tinimo. Bet tuo metu buvo siau
tęs uraganas, ir daugely vietų 
visi keliai buvo uždaryti.

Kun. Juozas Petraitis, MIC, 
Aušros Vartų lietuvių parapijos 
klebonas Buenos Aires, Argenti
noj, birželio 29 išskrido iš New 
Yorko atgal į Argentiną. Jis čia 
buvo atvykęs birželio pradžioj ir 
dalyvavo marijonų vienuolijos 
kapituloj, kuri buvo birželio 
13-16 Marianapolyje.

Kun. Antanas Račkauskas, Ap
reiškimo parapijos vikaras, su vy
čių ekskursija išvyko į Pietų 
Ameriką.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn, 
liepos 23. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryto, nuo pran
ciškonų vienuolyno 680 Bush
wick Ave., Bklyn, N.Y. 7 vai. 
sustoja prie Shalins Funeral 
Home 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
12 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje GL 2-2923, 
vakarais GL 4-7068, pas M. Ša- 
linskienę 296-2244. Gautas mo
demus ir patogus kelionei auto
busas. Prašoma užsirašyti iš 
anksto ir nesivėlinti laiku atvyk
ti.

Apreiškimo Parapijos kunigai 
nuoširdžiai kviečia visus parapiečius 
bei visus lietuvius 
dalyvauti

TRADICINIAM PIKNIKE,

kuris įvyks

SEKMADIENĮ, LIEPOS 30 d.
gražiame PLATTDEUTSCHE Parke

• Franklin Square, L. I.

Pradžia — 2 vai. p. p. Šokiai — nuo 5 vai.

Gros JOE THOMAS orkestras

Autobusai nuo bažnyčios išvyksta 1 vai. p. p. 
Nuo p. Šalinsklenės Įstaigos — 1:30 vai.
Autobusuose prašom Iš anksto užsisakyti vietas

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

LB New Yorko apygardos val
dybos susirinkimas šaukiamas 
liepos 7 Kultūros Židinyje. Pra
džia 8 v.v. Kviečiami posėdyje 
dalyvauti ir apylinkių pirminin
kai. Yra svarbių reikalų aptarti.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
tris paveikslus paėmė Philadel- 
phijos muziejus į savo pardavi
mo ir skolinimo galeriją. Pa
veikslai paimti metam laiko.

Ekskursijos autobusais vyks į 
Putnąm, Conn., pas seseles 
liepos 23 ir į Kennebunkport, 
Maine, pas pranciškonus Darbo 
dienos proga rugsėjo 2-3-4. In
formacijai skambinti Darbininko 
administracijai, tel. GL2-2923.

ELIZABETH, N. J.

Elizabetho V. Kudirkos litua
nistinė mokykla mokslo metus 
baigė gegužės 20.

Per praėjusius mokslo metus 
mokyklos veiklai paremti aukojo 
šios organizacijos ir pavieniai 
asmenys: S.L.A. 3-čia kuopa iš 
Roselle, N.J. — 15 dol.; Linde- 
no apylinkės L.B. (pirm. VI. Tur
sa) — 60 dol.; Jersey City L.B. 
(pirm. A. Žukauskas) — 50 dol.;
ALT Sąjungos Elizabetho sky
rius (pirm. P. Lanys) — 25 dol.; 
L.V.S. Ramovė N.J. skyrius — 20 
dol. Iš N. J. Lietuvių Bend-

MIRTIES PRANEŠIMAS
“Išnyksiu kaip durnas, 
neblaškomas vėjo . .

Š. m. birželio 24 d. Hemer 
ligoninėj, Vokietijoj, mirė dr. 
Antanas Žarskus.

Vasario 28 jam buvo pada
ryta sunki plaučių operacija, po 
kurios jau nepavyko daugiau 
atsigauti.

Antanas Žarskus buvo gimęs 
1912 Lietuvoj, Anykščiuose. Mo
kėsi Anykščiuose, Dotnuvoj, 
Kaune. Teisę pradėjo studijuo
ti Vilniaus universitete. Ru
sam antrą kartą užėmus Lietu
vą, ir jis su šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Gyvendamas tremty, 
Vokietijoj, Bonnos universitete 
toliau studijavo teisę. Sąlygos 
buvo sunkios, bet pasiryžimas — 
didelis. Teisę baigė daktaro 
laipsniu. Dėl sveikatos emigraci
ja į Ameriką užtruko. 1960 pa
galiau atvyko į Ameriką ir pra
dėjo kurtis naujam krašte. Pa
gyvenęs kurį laiką New Yorke ir 
ieškodamas geresnio klimato, 
persikėlė į Santa Monica, Ca
lifornia, kur ilgesnį laiką ir gy
veno. Sveikatai vėl sušlubavus, 
išvyko atgal į Vokietiją ope
racijai.

Gyvendamas Lietuvoj, An
tanas Žarskus ėjo įvairias parei-

Prie Apreiškimo parapijos bažnyčios iš k. kun. A. Račkauskas, klebonas kun. P. Raugalas, vysk. 
J. Denning, kun. J. Aleksiūnas.

ruomenės apygardos ir visų apy
linkių valdybų gauta po 
10 dol. mokinių kalėdinėm ir 
mokslo metų pabaigimo dova
nom apmokėti. New Jersey L.B. 
apygardos valdyba ir Lietu
vių Veteranų Sąjunga— Ramovė 
N. J. skyrius kartu paaukojo — 
124.61-dol. Visiem gerai žinomos 
lietuviškos duonos gamintojas 
Pranas Kupinskas yra nuolatinis 
V. Kudirkos mokyklos rėmėjas. 
Jo ir kun. Juozo Pragulbicko 
pastangomis, kaip ir kiekvienais 
metais, mokykla gavo 200 dol.

V. Kudirkos mokyklos tėvų 
komitetas dėkoja visiem, kurie 
parėmė lietuviškos mokyklos 
darbą.

G.A.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

Dr. Antanas Žarskus

gas. Dirbo malūnų treste: buvo 
Biržų valstybinio malūno, vėliau 
Vilniaus 4-to malūno direkto
riumi. Vėliau perėjo į adminis
traciją ir buvo perkeltas į Ute
ną apskrities viršininko padėjėju, 
o vėliau — apskrities viršininku. 
Tose pareigose ir išbuvo iki pa
sitraukimo iš Lietuvos.

Ir Lietuvoj ir tremty gyven
damas, velionis buvo jautrus 
tautos reikalam. Lietuvos okupa
cijos metu dirbo “Geležinio Vil
ko’’ pogrindyje ir visa širdimi 
tikėjo, kad laisvė vėl nušvis mū
sų tautai.

Palaidotas buvo birželio 28 d. 
9 v. Hemer katalikų kapinėse Vo
kietijoj, Vestfalijoj. Tą pačią die
ną, dalyvaujant jo šeimai ir bū
reliui giminių bei draugų, pran
ciškonų koplyčioj už jo sielą 
buvo atlaikytos gedulingos šv. 
mišios. Mišias atlaikė Tėv. Kor
nelijus Bučmys, OFM.

Nuliūdime liko duktė Laima, 
gyvenanti Woodhavene, N.Y., 
motina Lietuvoje, pusbrolis ag
ronomas Mikas Juodviršis Kana
doj, pusbrolis dr. Pranas Juod
viršis Chicagoje, pusseserė An
tanina Žarskus-Binkins Brookly- 
ne, pusseserė Helen Vizius-Kul- 
ber Brooklyne ir kiti giminės 
Lietuvoj.

Tegul būna Antanui lengva, 
nors ir svetima, Vestfalijos 
žemė.

Ilsėkis ramybėj.
šeima

Rockville Centre, L.I., apy
linkėj parduodamas mūrinis na
mas su 4 miegamais, gražiai į- 
rengtas rūsys. Kaina šios didelės 
nuosavybės 47,500 dol. Informa
cijai tel. (516) IV 9-6198.

TAUTOS FONDAS KVIEČIA
Į TALKĄ
Tautos Fondas telkia lėšas Vli- 

ko veiklai. Kad ta Vliko veikla 
būtų sėkmingesnė, reikia nema
ža pinigų. Štai Vliko darbai.

1. Vlikas išlaiko keturias radi
jo valandėlęs, kurios kasdien 
transliuoja programą į Lietuvą. 
Tos radijo valandėles yra Romo
je, Vatikane, Madride ir Mani
loje. Paskutinioji yra skirta Si
bire gyvenantiem lietuviam.

2. Leidžia Eltos biuletenį. 
Toks biuletenis reguliariai iš
eina lietuvių kalba New Yorke.
Be to, Elta dar leidžiama šiomis 
kalbomis: anglų kalba New Yor
ke, vokiečių kalba Miunchene, 
Vokietijoj, italų kalba Romoj, Ita
lijoj, ispanų kalba Argentinoj, 
portugalų kalba Sao Paulo, Bra
zilijoj, prancūzų kalba Paryžiuj, 
Prancūzijoje, ir arabų kalba New 
Yorke. Viso yra leidžiamos 8 El
tos laidos, kurios perduoda ži
nias apie Lietuvą, prisitaiky
damos prie to kraštų papročių 
ir spaudos stiliaus.

3. Kontaktuoja ir palaiko ry
šius su įvairių valstybių vyriau
sybėmis. Vliko pirmininkas ar 
kiti Vliko nariai dažnai turi lan
kytis pas įvairių valstybių vy-

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Newark, N.J. — Vietos 29 kuo

pa birželio 20 turėjo savo susi
rinkimą Švč. Trejybės parapijos 
salėj. Sukvietė pirm. Kazys Ši- 
paila, malda pradėjo kun. Pet
ras Totoraitis.

Helen Radish padarė pra
nešimą apie apskrities susirin
kimą, kuris buvo birželio 4. Kun. 
P. Totoraitis kalbėjo apie pasku
tinius įvykius Lietuvoj. Jonas 
Remeika perskaitė Newarko 
majoro Kenneth A. Gibsono 
proklamaciją, kuria skelbia bir
želio 15 lietuvių tautos gedulo 
diena.

Buvo pranešta, kad vysk. V. 
Brizgys spalio 17 lankysis New- 
arke ir parodys filmą, kaip 1970

LEMPŲ PARODA NEW YORKĘ
Tokių parodų New Yorke, ži

noma, vyksta kasdien. Jos 
rengiamos įvairių pavienių as
menų, studijų ar bendrovių.

Aplankyta paroda, surengta 
Statler Hilton viešbuty birže
lio 25-29 — “N.Y. Lamp and 
Shade Manufacturers Asst., 
Inc.”, lietuviam įdomi tuo, kad 
“Signature Lighting LTD De
signers and Manufacturers of 
Modem Lighting Fixtures” yra 
lietuvių vadovaujama. Jos savi
ninkai yra D. Šulaitis ir A. Alks
ninis, neseniai pradėję dirbti 
šioj srity. Nors jų ištekliai riboti, 
palyginus su didžiosiomis šios 
rūšies bendrovėmis, bet jie pa
siekė daug, prilygo ar net pra
lenkė senas mažesnes firmas. 
Toks lietuvių veržlumas yra 
džiugus ir sveikintinas.

Parodoj dalyvavo apie 50 fir
mų. Ir lietuvių vadovaujama 
firma išsiskiria iš kitų firmų sa
vo lempomis. Parodos plotas 

riausybes, informuoti, prašyti, 
kad Lietuvos byla nebūtų už
miršta.

. 4. Turkijoj dar nėra baigta Bra
žinskų išlaisvinimo byla. Ji irgi 
reikalauja nuolatinių lėšų,

5. Vlikas leidžia anglų kalba 
dokumentų knygą apie Rusijos ir 
Vokietijos agresiją.

Visi tie darbai reikalingi lėšų.
Tad Fondo vadovybė ir skel

bia vajų, skelbia net birželio mė
nesį Tautos Fondo mėnesiu, 
kviečia visus bet kokia auka pri
sidėti ir paremti Lietuvos lais
vinimo darbus. Kviečia visus 
aktyviau įsijungti į Tautos Fon
do talkininkus, nes juk Lietuvoj, 
tokią priespaudą iškentę, ir da
bar šaukiasi: laisvės, laisvės, lais
vės! Išgirskime tų demonstrantų 
balsą, kiekvienas bet kokiu būdu 
prisidėkime prie Lietuvos 
laisvinimo dabų.

Aukas siųsti Tautos Fondo 
adresu. Čekius rašyti — Lithua
nian National Fund, 64-14 56th 
Road, Maspeth, N.Y., 11378.

Tautos Fondo pirmininku yra 
prel. Jonas Balkūnas. Praeitą 
savaitę Fondo vadovybė išsiun
tinėjo daugybę laiškų, kviesda
ma aukoti ir remti Fondo veiklą.

buvo pašventinta lietuvių koply
čia Romoj.

Delegatais į šių metų vyčių 
seimą išrinkta Mary Stonis ir 
Mrs. Regina Schmidt. Seimas 
bus rugpiūčio 23-27 Cleveland, 
Ohio.

Metiniai kuopos pietūs ir šo
kiai bus spalio 14 Švč. Trejy
bės parapijos salėj.

Susirinkimas baigtas kun. To
toraičio sukalbėta malda ir Lie
tuvos himnu.

Tai buvo paskutinis susirinki
mas prieš vasaros atostogas. Ki
tas mėnesinis susirinkimas bus 
rugsėjo mėnesį.

Šių eilučių autorius ir visa 
kuopa Darbininko skaitytojam ir 
vyčių draugam linki kuo gražiau
sios vasaros.

F.V.

buvo kiek mažokas, ypač kai vi
sos lempos buvo lubų lempos. 
Didesniam plote būtų atrodę dar 
geriau.

Lempų medžiaga: kamštis, 
oda, medis, plastika. Tokio po
būdžio lempom dar labiau pra
šosi daugiau erdvės.

Lietuvių projektuose 
lempose buvo jaučiami lietuviš
kos ornamentikos pradai. Tai 
ypač patraukė lankytojų dėmesį.

Darbas atliktas švariai, su 
tikra specialistų nuovoka. Iš viso, 
įspūdis labai geras, tik norėtų
si didesnio įvairumo, kalbant 
grynai parodine prasme, o gal tas 
taikintina ir rinkos prasme. To, 
žinoma, bus pasiekta augant ir į 
lempų projektavimą įtraukiant 
daugiau žmonių.

Tokia paroda, man rodos, būtų 
įdomi ir lietuviškom kolonijom, 
nes pritaikomojo meno parodos 
ima taip pat įsipilietinti. t

Jonas Rūtenis

šauly, tėvynė nors toli, 
Bet daug padėti jai gali!

New Yorko šauliai, susi
organizavę į Simo Kudirkos 
vardo kuopą, stiprėja ir auga. 
Į jų gretas įsijungia ir jauni
mas.

Vėliavą įsigijo New Yorko 
šaulių kuopa. Vėliavos mece
natai — dabartinė valdyba. 
Vėliavą užsakė šaulių centro 
valdyboje Detroite.

New Yorko Simo Kudir
kos kuopos valdybą sudaro: 
pirmininkas A. Reventas, vi- 
cepirm. Z. Dičpinigaitis, vice- 
pirm. V. Butkys, informaci
jos reikalam J. Kumpikas, iž
dininkas K. Bačauskas, 
sportinio šaudymo vadovas J. 
Sirgedas, sekretorė E. Po- 
derienė. >

Sportiniam šaudymui gauta 
šaudykla — skautų stovyk
lavietė, esanti Conn, valstybėj. 
Ten bus greitai suorganizuotos 
sportinio šaudymo varžybos.

Šauliai organizuojasi ir 
New Jersey valstybėj. Jiem 
kuo geriausios sėkmės! Kvie
čiami organizuotis ir kitose 
vietose — Philadelphijoj, Bal- 
timorėj ir kitur. Pirma įjun
kite buvusius šaulius,- paskui 
pritraukite jaunimą.

New Yorke, kas nori įsi
jungti į šaulių kuopą, prašom 
kreiptis į pirmininką A. Re- 
ventą: 87-66 95 St. Wood
haven, N. Y. 11421, tel. 441- 
9725.

Į kultūrinę veiklą jungiasi 
New Yorko šauliai. Pirma 
buvo sumanę kurti savo teatrą. 
Dabar, įsikūrus LB teatrui, jie 
atsisako nuo šios idėjos. New 
Yorke norima iškilmingiau pa
minėti rugsėjo 8.

Šaulių tikslas
Daug kam atrodo beprasmiš

ka, kad toli nuo tėvynės at
sikūrė šauliai, kurie buvo taip 
glaudžiai sutapę su Lietuvos ne
priklausomu gyvenimu, tiesiog 
prie jos žemelės prigludę, pa
laikė patriotinę nuotaiką, draus
mę, buvo tie žmonės, kurie 
formavo naują Lietuvą. Šaulių 
daugybė jungėsi į laisvės ko
votojų eiles ir žuvo kaip par
tizanai!

Kokia prasmė čia Ameriko
je juos atgaivinti? Ar buvo 
verta? — Ir čia šauliai turi 
kuo ištikimiausiai tarnauti 
Lietuvai, visur palaikyti svei
ką patriotinę dvasią, kovoti 
prieš plintantį ištižimą, anar
chiją, nihilizmą. Turi pada
ryti gyvenimą šviesesnį ir vi
sus patriotiškai nuteikti.

Daugelis pasimeta dabarties 
gyvenime, praranda tikėjimą 
Lietuva, paskęsta materializ
me. Čia šaulys turi budėti ir 
visiem ir visada priminti — 
visas jėgas skirti Lietuvos 
laisvei atgauti.

Šauly, ar dalyvauji kitose 
patriotinėse organizacijose, ar 
jas remi?

Šauly, ar esi aktyvus LB 
narys, jos ugdytojas, statyto
jas?

Šauly, įtrauk daugiau narių 
į šią sveiką patriotinę orga
nizaciją, įtrauk jaunimą, kurį 
taip glemžia ir žaloja anarchi
ja ir dvasinis skurdas.

Šauly, — būk savo gatvės, 
savo apylinkės, savo miesto 
šviesus žmogus, kovotojas, sta
tytojas, palaikytojas.

Gana palaidumo ir apsileidi
mo! , Daugiau darbų, daugiau 
aukos Lietuvai! (Inf.)

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.

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

susieiti.su



