
MR- ° ~
242d BAR¥lAt«--

DAR B IN IN KAS
LIETUVIAI PIRMOSE VIETOSE

v 1 r X7TT KT on SECOND-CLASS
Vol. L VII INr. 3U Postage-paid ai Brooklyn, N.Y. Penktadienis-Friday, Liepa-July 14, 1972 BROOKLYN, N.Y. 11221 15 centų

Maskvoje buvo trijų dienų 
“visasąjunginės” šokių varžybos, 
surengtos kultūros ministerijos. 
Viso buvo 91 pora, šokiai bu
vo surūšiuoti trejopai: sovieti
niai, užsieniniai, istoriniai.

“Buvo staigmena— rašė Char
lotte Saikowski, Chr. Sc. Moni
tor korespondentė Maskvoje,

ras su žmona iš Kauno ir antra 
pora iš Vilniaus.

“Buvo taip pat reikšminga, 
kad vakarietiško pobūdžio šo
kiai susilaukė žiūrovų didžiausio 
plojimo. Populiarus šokis buvo 
lietuviškas “Rilio” pagal nuosai- . 
ku “rock beat”.

TRECIAS SUSIDEGINO LIETUVOJE
Varėnoje, Vilniuje Lietuvos vėliavos

Times, Daily News liepos 6 pa
skelbė AP žinią apie trečią susi
deginusį Lietuvoje. AP rašė:

“Disidentiniai šaltiniai šian
dien pranešė, kad lietuvis dar
bininkas pereitą mėnesį apsi
pylė gazolinu ir susidegino pro
testui prieš sovietinę okupaciją; 
tai trečias susideginimas Lietu
vos respublikoje septynių savai
čių eigoje.”

IR KETVIRTAS . . .
“Po šešių dienų — toliau pra-

INDIJA -
Apžvelgę visus savo senus ir 

naujus ginčus, Pakistano prez. 
Bhutto ir Indijos premjerė In
dira Gandhi sutarė bandyti juos 
sutvarkyti be naujo karo, nes ke
turi jau buvę karai ypač Pakis- 
tanui padarė daug žalos. Paskuti
nysis ypač buvo nelaimingas 
Pakistanui, nes jis prarado apie 
pusę teritorijos, daugiau kaip 
pusę gyventojų ir dėl kai kurių 
žaliavų netekimo sugriuvo Pa
kistano ūkinė bazė.

Pasirašytu pirmuoju susita
rimu įsipareigojama atitraukti 
nuo pasienių ten karo metu su
telktas karines pajėgas, iki naujų 
derybų įšaldyti dabartinėse vie
tose karines pajėgas Kašmire ir 
pamažu eiti prie santykių 
normalinimo. Susitarimas 
būti ratifikuotas ir nuo to 
mento per 30 dienų turi 
pradėtas vykdyti. Indija jau lai
ko susitarinlą..j&igaliojusiu, bei_ 
Bhutto turiT>ūtinai eiti į savo par
lamentą pritarimo gauti. Tokį at- 
sarg 
bar < 
dėtis, nes Bhutto neturi visų po-

su
turi 
mo- 
būti

diktuoja Pakistane da-

Kašmiras lieka pati sunkiau
sia problema, ypač Pakistane. Jo
kia vyriausybė dabar negali ten

Ūkiniai faktai
Nedarbas Amerikoje su- 

birželio mėn., bet šitasmažėjo 
mėnuo 
nantis, 
nikliai 
Šitą aplinkybę turint galvoje, su
mažėjimas daug ką gali pasakyti 
rus< xiį: mokiniams grįžus į 
mokyklas, bedarbių sumažė
jimas apie rugsėjo galą gali pasi
rodyti labai žymus.

— Padidėjo maisto kainos elid- 
menų prekyboje, padidėjimas 
greit pradės rodytis ir krautuvė
se. Padidėjimas indekse pasi
rodė todėl, kad pakilo jautienos 
mėsos kainos, nes per pastarą
jį pusmetį labai padidėjo jautie
nos mėsos sunaudojimas. Kainų 

nes tada mokyklų jau- 
užplūsta darbo rinką.

kvotos mėsai iš užsienių įvež
ti. Tuo pasinaudos Australija ir 
N. Zelandija, bet turėtų pasi
mokyti ir Amerikos farmeris, 
kuris sumažino gyvulių augini

mą bandydamas gauti didesnę

— Grūdų pirkimo sutartį Ru
sija jau pasirašė Washingtone su 
Amerika. Objektas didelis — 
750 mil. dol. Pristatymas ir mo
kėjimas trims metams. Rusams 
duotas kreditas, bet turės mo
kėti 6,8 proc. Kai derybos vyko 
Maskvoje prez. Nixono ten buvi
mo metu, rusai siūlė mokėti tik 
3 proc.

— Nusavintos Irako naftos eks
portas pradėtas Sovietų tanklai
viais iš Sirijos uosto, kur nafta 
iš Kirkuko atplukdoma naftotie
kiu. Nusavintoj Iraq Oil Co. 
Prancūzija turėjo investavusi 
23.75 proc. ir tą dalį atsiims naf
ta, kurios transportas prasidės 
netrukus. Tokią dalį naftos Pran
cūzija pasiims per 10 metų. Ty
lima apie tai, kaip bus atsilygin
ta anglams, amerikiečiams ir 
olandams.

nešė AP — kitas darbininkas 
mėgino nusižudyti tokiu pat 
būdu, bet policija jį sugriebė

‘‘Disidentiniai šaltiniai mini, 
kad susideginęs lietuvis darbi
ninkas vadinasi. Andrius Kuka- 
vičius, 60 metų. Sako, kad susi
deginęs .birželio 3 aikštėje Kau
ne ir miręs sekančią dieną.

“Birželio 10 — pranešėjai tę
sia — darbininkas Zalizh Kaus- 
kas (turbūt, Zališauskas), 62 me
tų, buvo policijos sugriebtas jau 

PAKISTANAS PASIRINKO TAIKĄ 
KAŠMIRAS LIEKA DIDŽIOJI KLIŪTIS

išsilaikyti, jeigu kaip nors su
silpnintų sąlygas Kašmirui prie 
Pakistano priglausti. Dabar pa
tvirtintas status quo nė vienai 
pusei nepriimtinas. Taigi, be 
Kašmiro problemos sutvarkymo

TRUMPAI 
AMERIKOJE

— Oro piratų siautėjimui padi
dėjus vidaus orinio susisiekimo 
linijose, prez. Nixonas įsakė 

ti visus į lėktuvus lipančius ke
leivius. Ikšiol buvo tikrinama tik 
10 proc. ir tai pasirodė, buvo la
bai neprotinga nuolaida.

— Slogai gydyti vaistai buvo 
tikrinami ir rasta, kad nė vie
nas nėra veiksmingas trek ir taip, 
kaip apie juos skelbia jų gamin- 

mokslų akademija.
— Demokratų partijos ginčų 

dėl konvencijos delegatų pa
skirstymo pretendentams į pre
zidentūrą spręsti buvo sukvies
tas iš atostogų Vyr. Teismas, bet 
šis atsisakė tą darbą atlikti pre
tekstu, kad tai turėtų sutvarkyti 
pati demokratų partijos konven
cija, kaip tai yra buvę ikšiol.

— Švarins New Yorką.— Mies
to vadovybė suplanavo išvalyti 
New Yorką ir tą darbą pavedė 
atlikti šiukšlių surinkimo'depar
tamentui. Kai šitoji dalis dar
bo bus atlikta, į tolimesnį švaros 
palaikymo darbą bandys įjungti 
rajonų privačią pagalbą.

— Abortai. — New Yorko ape
liacijos teismas atmetė vieno ju
risto nuomonę, kad motinos įs- 
čiuje pradėjęs vystytis busimasis 
žmogus jau turi visas žmogaus 
teises. Šitą nuomonę atmetus, at
mestas ir jo prašymas panaikinti 
New Yorko valstijos 1970 metų 
abortų įstatymą.

— Boeing lėktuvų statytojams 
duotas leidimas parduoti Kinijai

Boeing 707. Vyksta derybos dėl 
jų pardavimo, bet tai dar ne
reiškia, kad bus susitarta parduo
ti, nes dar neišspręstas kredito 
davimo klausimas.

— Iš daug kur sklinda gandai, 
kad liepos 13 atnaujinamos dery
bos dėl Vietnamo karo užbaigi
mo šį kartą gali pavykti.

KO HANOJUS BEGALI SULAUKTI?
Nuo pat taikos derybų Pary

žiuje Hanojaus komunistai savo 
užsiprašymuose nepadarė nė 
vienos esminės pataisos. Per tą 
laiką derybų stalą pasiekė bene 
keturi abiejų grupių (Hanojaus ir 
Vietkongo) taikos sąlygų pasiū
lymai, tačiau tai buvo tik pirmo
jo pasiūlymo kopijos su kelių 
sakinių vietų tekste pakeitimu. 
Turėdami Maskvos ir Pekino 
politinę bei karinę paramą, Ha
nojaus komunistai tikėjosi pri- 
alsinti amerikiečius ir pasiimti 
P. Vietnamą. Juk to jie niekad 
neslėpė, to siekia nuo pirmojo 
Ho Chi Min sukilimo prieš pran-

apsipylęs drabužius acetonu, 
labai degama medžiaga”.
SUIMTA 150 STUDENTŲ 
VILNIUJE

AP toliau pranešė: “šaltiniai 
sakė, kad po paskutinės mirties 
jokių riaušių nebuvo. Bet prane
šė, kad apie 150 studentų buvo 
suimti Lietuvos sostinėje Vilniu
je tarptautinėse krepšinio rung
tynėse birželio 11-18. Studentai 
švilpė sovietiniam žaidėjam ir 
plojo kitų kraštų žaidėjam; atsi
sakė sustoti grojant sovietinį 
himną. Jie taip pat, sako, plati
nę antisovietinius lapelius ir iš- 

taikos negali būti.
Liko kitam kartui tvarkyti ir 

Indijoj esančių Pakistano karo 
belaisvių klausimas. Jų ten yra 
bent 70,000. Bet Bangladešo 
premjeras Rahmanas užsimanė 
dalį jų teisti kaip karo nusikal
tėlius. Indira Gandhi nesutiko 
dabar to reikalo tvarkyti be Rah- 
mano pritarimo. Šis gi nenori 
su Bhutto tartis tol, kol anas 
nepripažins Bangladešo nepri
klausoma valstybe. Spėjama, kad 
greit gali atsirasti kompromi
sas: Bhutfo pripažins Bangladešą 
Indira prikalbins Rahmaną at
sisakyti teisti Pakistano karius.

dvi sutartys: 
ir mokslinio bei 

bendradarbiavimo, 
tiriamos galimybės

Trumpai 
pasaulyje

— Vengrijos vyriausybė labai
draugiškai priėmė JAV valsty
bės sekr. Rogers, kurs prez. 
Nixono pavedimu dabar keliauja 
per visus kontinentus. Ta proga 
pasirašytos 
konsularinė 
technikinio 
Toliau bus
dėl kultūrinių mainų . sutarties 
sudarymo. Vengrijos užs. reik, 
ministeris pakviestas lankytis 
Amerikoje.

—— Sudaryta nauja Italijos vy
riausybė ir jau gavo parlamen
to pasitikėjimą. Dar reikalingas 
senato pritarimas. Šį kartą nėra 

partijos, yra tik krikščionys de
mokratai, liberalai ir dešinieji 
socialistai. Komunistai pyksta, 
kad nepaklausyta patarimo į- 
jungti ir kompartiją.

— V. Vokietija pradėjo ruoš
tis parlamento rinkimams. 
Brandto vyriausybė subraškėjo 
ryšium su anglų svaro išjungi
mu iš paskutinio monetarinio su
sitarimo. Nesutikdamas su pro
blemomis, pasitraukė finansų ir 
ūkio ministeris Karl Schiller. Jo 
vieton iki rinkimų pareigas eis 
krašto apsaugos ministeris 
Schmidt.

— Ryšium su anglų svaro at
jungimu nuo sutarto pariteto, 
doleris Europos pinigų biržose 
svyravo kartu su svaru ir dar 
tebesvyruoja. Žalos ikšiol daug 
nepadaryta, nes kitų valstybių 
centriniai bankai tuojau įteisino 
priemones doleriui nuo speku
liantų apginti.

cūzus.
Šiandien sąlygos tiems troški

mams įvykdyti yra pasikeitu
sios jų nenaudai. Jiems beliko tik 
viena viltis — laukti gal McGo
vern bus išrinktas Amerikos pre
zidentu. Bet ar jie begali laukti? 
Kokia garantija, kad tapęs prezi
dentu jis padarys taip, kaip sa
ko dabar? Ir McGovern prezi
dentu tapęs gali partinio dema
gogo švarką pakeisti 
Šamo fraku . . .

Dėdės

Hano-
Po to, kai nė Maskva, 

kinas net nebandė ginti 
jaus nuo Amerikos blokados, jo

kabinę gatvėse Lietuvos vėlia
vas.”
APIE SUSIDEGINUSĮ 
VARĖNOJE

AP rašė: “Šaltiniai taip pat 
davė pirmas smulkmenas apie

rėnoje, pietų Lietuvoje. Jis vadi
nosi Stonis, 23 metų, šaltkalvis 
(plumber). Stonis rengėsi nusi
žudyti gegužės 28 miesto tur
gaus aikštėje. Jis ir trys draugai 
atėjo į aikštę ir iškabino Lietu
vos vėliavą, bet Stonis nespėjo

licija ir jo tris draugus suėmė. 
Stonis ištrūko ir susidegino aikš
tėje rytojaus dieną.”

Kun. J. Zdebskis, nubaustas 
vieneriais metais, laikomas Pra- 
vėniškėse.

Prez. Nixono žmona Patricija tarp lietuvių tautinių šokių šokėjų Chicagos šventėj. Nuotr. Z. Degučio

SENSACIJA, KURIOS NIEKAS NELAUKĖ — 
KORĖJOS PRADĖJO TAIKOS POKALBI

Slaptai viena pas kitą savo 
atstovus pasiuntusios, abiejų Ko
rėjų vyriausybės sutarė baigti 
ilgai trukusį piktą antagonizmą 
ir pradėti nė tik kalbėtis, bet ir 
bendrai dirbti siekiant susijungi
mo vienoje valstybėje.

Pirmasis draugiškumo mostas 
buvo sujungimas Seoulo ir Pyon
gyang© telefono linija.

Į šiaurę pokalbio vesti buvo 
nuvykęs artimas P. Korėjos prez. 
Park Chung Hee bendradarbis 
ir saugumo viršininkas Lee Hu 
Rak, Š. Korėjos premjeras Kim 
Il Sung pasiuntė į Seoulą įta
kingą politbiuro narį ir savo bro
lį Kim Young Ju. Kai tik ši žinia 

karinė padėtis pasidarė beviltiš
ka po to, kai prez. Nixonas pa
vedė karo laivynui ir aviacijai 
atlikti tą uždavinį, kuris turėjo 
būti atliktas bent prieš penkeris 
metus. Žiaurūs faktai šiuo metu 
tokie: kiekvienas svarbesnis 
karui vesti Š. Vietnamo pramo
nės objektas arba jau sugriau
tas arba laukia savo eilės, gele
žinkelių tinklas suardytas, gink
lų gavimas iš šalies sustojęs, 
naujoji šiauriečių ofenzyva į- 
klimpo norėto tikslo nepasie
kus, P. Vietnamo kariuomenė 
atsipeikėjo nuo pirmųjų smūgių, 
pradėjo rimtai kovoti ir pradeda 
šiauriečius atgal stumti.

Kas begalėtų Hanojui ranką iš
tiesti? Tik prez. Nixono paskuti
nis pasiūlymas: paliaubos visoje 
Indokinijoje tarptautinės kont
rolės priežiūroje, belaisvių grą
žinimas ir tuo pat laiku Ameri
kos dar likusių karinių dalinių 
iš P. Vietnamo išvykimas. Juk pa
sakyta oficialiai ir visam pasau
liui girdint, kad Washingtonas 
nepadės Hanojaus komunistams 
Hanojuje įsikurti. .

likos, kur jaunimas linkęs į Va
karų kultūros srovę, yra labiau 
pripratę prie balinių šokių ir var
žybose laimėjo daugumą garbės 
ženklų. Dvi poros pagrindinių 
laimėtojų buvo iš Lietuvos, vy-

BAUSMĖS KUNIGAM
Vadžgirio klebonas kun. Gus

tavas Gudanavičius š.m. balan
džio mėn. nubaustas 50 rublių 
administracine tvarka už tai, kad 
vaikai patarnauja mišiom.

Girdžių klebonas kun. Vikto
ras Šauklys nubaustas 50 rb., 
kad vaikai dalyvavo Velykų pro
cesijoje.

ta, kad procesiją tvarkė.
Kun. P. Bubnys, nubaustas 

vieneriais metais už vaikų kate- 
kizavimą, laikomas Marijam- 

skleidimo agentūras, J. Tautų 
gen. sekr. Waldheimas nuo sa
vęs pridėjo, kad jis buvęs pir
muoju tarpininku šitą susitikimą 
organizuojant. Telefonų apara
tai pastatyti slaptuosius pasitari
mus vedusių pareigūnų darbo 
kabinetuose. Susitikimai vyko 
gegužės-birželio mėn. Sutarta 
sudaryti bendrą komitetą Šiau
rės-Pietų problemoms svarstyti. 
Tie patys asmens jam pirminin-

Pats dialogas dar nėra taika. 
Tai tik priemonė taiką organi
zuoti. Pietiečiai mano, kad dia-

- Š. Korėjos Kim

P. Korėjos Park

MASKVOS ATSTOVAS
KAUNE IR
GANYTOJINIS LAIŠKAS

Po 17,000 peticijos iš Maskvos 
atvyko į Kauną kulto reikalų at
stovas Orlovas. 1972 balandžio 
11 Rugienis ir Orlovas sušaukė 
Kauno arkivyskupijos kurijos pa
talpose Lietuvos vyskupų ir 
valdytojų pasitarimą. Po šio pasi
tarimo pasirodė ganytojinis laiš
kas (be parašų) ta pačia data 
kaip ir pasitarimas.

POGRINDINĖ SPAUDA
“Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 

kronika” — tokiu vardu pasi- 

mo faktais. Atrodo, pasirinktas 
tokis kelias, kokis praktikuoja
mas Rusijoje leidžiant “Eina
mųjų įvykių kroniką”, kuri pasi
rodo kas mėnuo.

logas su šiaure bus labai sun
kus, todėl P. Korėjos vyriau
sybė nemažins greit savo saugu
mo, kuriuo padeda rūpintis ir ten 
esančių 40,000 Amerikos karių. 
Prez. Nixonas neskubės jų iš
vežti — pirma bus žiūrima pasi-

J. Tautose vyks didelis spau
dimas juos atsiimti, nes ameri
kiečius ten dengia J. Tautų vėlia
va.

Kas paskatino tokią įvykių 
kryptį? Veik visi mano, kad prez. 
Nixono pradėtas dialogas su Pe
kinu ir Maskva. Pažymėtina ir 
tai, kad žinią apie susitarimą 
pradėti dialogą pranęšančiame 
komunikate nebėra Kim H Stin
go sąlygos, jog būsią galima pra
dėti kalbėtis su Seoulu tik ta
da, kada bus ištraukta visa Ame
rikos kariuomenė. Išeitų, kad 
susitarta pradėti dialogą be 
jokių sąlygų.

Ryšium su tais pasitarimais su
tarta leisti abiejų Korėjų Raud. 
Kryžiams pradėti pasitarimus 
dėl karo ir Korėjos padalinimo 
išskirtoms šeimoms padėti susi
jungti. Šituo reikalu derybos 
vyko 10 mėnesių be jokių re
zultatų. Dabar ir šis klausimas 
bus aptariamas pasikeitusiose 
aplinkybėse.

Inž. Lionginas Ramanauskas 
(Lionei Roman) liepos 8 žuvo 
automobilio katastrofoj. Gyveno 
Allentown, Pa. Palaidotas liepos 
12 Šv. Gertrūdos kapinėse, Rah

way, N. J. Nuliūdime liko žmona 
Valentina, sūnūs Linas ir Vitas, 
duktė Rene, seserys L. Jankaus
kienė, J. Bagdanavičienė, I. 
Laučkienė Amerikoj ir sesuo I. 
Pogumirskienė Lietuvoj, šeima 
pageidauja, kad vietoj gėlių ir 
užuojautų būtų skiriama auka 
Kultūros Židinio statybai.
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UŽTERŠTAS KLIMATAS, 
GANYTOJINIS LAIŠKAS

KURIAME IŠAUGO

Keistas sutapimas: pra
ėjusiame numery teko infor
muoti apie Lietuvos vyskupų ga- 
nytojinį laišką, dabar apie arčiau- 
siojo ir tiesioginio ganytojo laiš
ką.

Brooklyn© vyskupijos bažny
čiose liepos 2 buvo skaitytas 
arkivyskupo Fr. J. Mugavero 
ganytojinis laiškas. Laiškas buvo 
paskelbtas ir The Tablet birželio 
30 su gausiais komentarais, ei
nančiais toliau už laišką.

Ganytojiniame laiške ragi
nama veikti legaliom priemo
nėm,

1. kad iš Vietnamo Amerikos 
karinės jėgos “kiek galint grei
čiau’’ būtų atšauktos ir Amerika 
nusiangažuotų nuo “nesėkmin
gos avantiūros”;

2. kad būtų neimami karinei 
tarnybai tie, kurių sąžinės prie
šingos karui apskritai ar specia
liai karo rūšiai.

Pasisakymas prieš Amerikos 
dalyvavimą^ Vietnamo kare re
miamas pirmiausia morale. Esą 
Vietnamo karas, o ypačiai “da
bartinis bombardavimo sustip
rinimas ir uostų blokavimas yra 
tęsinys veiklos, kuri seniai yra 
išėjusi iš moralės ribų”.

Moralinis argumentas dar spe
cifikuojamas: esą milijonai žuvu
sių ar nukentėjusių yra dides
nis blogis už tą gėrį, kurio sie
kia Amerikos intervencija Viet
name.

-o-
Pasisakymai prieš vyriausybės 

politiką Vietname yra senas rei
kalas. Ir suminėti argumentai 
apie “moralę”, apie “blogį” ne
nauji. Juos seniai vartoja “libe
ralinė” spauda. Juos kartoja 
nuolat ir The Tablet. (Pastara
sis susilaukė ir skaitytojų laiš
kų, priekaištaujančių, kad jis 
remia labiau komunistus negu 
nuo komunistų pabėgusius kata
likus).

Kas buvo atskirų laikraščių ar 
grupių skelbtą, dabar. Jas iš .ša
lies atneštas idėjas ganytojas pri
dengė savo autoritetu. Pačiame 
laiške apie tai užsimenama: esą 
“paskutiniu laiku daugelis Ame
rikos bažnytinių grupių pasisakė 
prieš Amerikos karinį įsikišimą į 
Indokiniją. Prie jų mes pride
dame savo balsą.” Laikraštis, ko
mentuodamas, pasakė, kad šitas 
balsas atsirado “po pasitarimo su 
vyskupijos komisija taikos ir tei
singumo reikalam”.

Dar daugiau: Honolulu buvo 
Amerikos ir Japonijos bažnyti
nių vadovų konferencija: budis
tų, metodistų, šinto, presbiteri- 
jonų, kvakerių, katalikų, žydų, 
Christian Science. Dalyviai su 
optimizmu kalbėjo apie Jung
tines Tautas ir tarptautinį teis
mą taikai išlaikyti ir teisingumui 
vykdyti. Iš kitos pusės jie smerkė 
Nixono politiką, ragindami Ame
rikos Kongresą nutraukti lėšas 
karo reikalam Vietnamo nuo 
1972 gruodžio 31 dienos (žr. 
The Chr. Sc. Monitor liepos 5).

Taigi opinijai prieš Amerikos 
vyriausybės politiką Vietname 
naudojamasi kunigais, vysku
pais, tarpvalstybinėm Bažny
čių konferencijom.

Tokiame klimate išaugo ir ar
kivyskupo Mugavero ganytojinis 
laiškas.

-o-
Negalima nenustebti, kad vi

soj šioje akcijoje prieš Amerikos 
dalyvavimą Vietname terodoma 
tiesos viena pusė — terodoma, 
kiek kentėjimo civiliniam gy
ventojam Amerika atnešė į Viet
namą; kiek žiaurumo, žudynių 
ir tt.

Nustebimas juo didesnis, kada 
ne Tablet, bet N.Y. Times randi 
nušviestą antrą pusę, —ką į Pietų 
Vietnamą atnešė agresoriai 
Šiaurės Vietnamo komunistai ir 
jų talkininkai Vietkongai.

Visai neseniai, tik birželio 15, 
NYT paskelbė Sir Robert 
Thompson, Britų partizaninio 
karo eksperto, specialiai keliavu
sio po Vietnamą ir padėtį stu
dijavusio, straipsnį. Jis rašė:

“Vakarų sąžinę bado Amerikos 
įvykdyti žiaurumai — toki kaip 
Mylai, ir civiliniai asmenys, 
nukentėję nuo bombardavimo 
Šiaurėje (nors toki nuostoliai da
bar mažesni negu 1965-68, nes 
vartojamos nepaprastai taiklios 
“smart” bombos).

“Tačiau mažai ar jokio dėme
sio ar bent palyginti mažiau — 
susilaukia panašūs Vietkongo ar 
šiaurės Vietnamo žiaurumai, 
kurie buvo tokio masto, kad My
lai daros beveik nežymus. Ir tai 
atsitiko ne dėl neapsižiūrėjimo, 
netikslaus bombardavimo. Tai 
buvo daroma — tiek atrankos 
būdu, tiek be jokios atodairos 
— kaip sąmoningas politikos 
veiksmas.

“Tuo metu, kai Hanoi skel
bė žuvus šešis civilius nuo pir
mo amerikiečių skrydžio į šiau
rę invazijai prasidėjus, jie 
(šiauriečiai) pasiuntė 122 mm. 
raketas į Saigoną ir Pnompenh, 
užmušdami didesnį kaip dešimt 
kart tokį skaičių.

“Jų rusiškos patrankos 130 
mm. daužė Anloc ir Quangtri. 
Jie tai darys Kontum ir Hue, 
visai nepaisydami civilinių gy
ventojų.

“Visi girdėjo apie Mylai, bet 
kas girdėjo apie Caibe, kurį pa
ėmę Vietkongai išžudė visą vie- 
*tos miliciją, palikdami tik jų mo
teris ir vaikus? Ar apie kalniečių 
kaimą Dakson, kur jie (viet
kongai) ėjo nuo trobos prie tro
bos su deglais, sudegindami 
daugiau kaip 250 gyventojų; tarp 
jų du trečdaliai buvo moterys ir 
vaikai?

“Daugelis girdėjo apie sker
dynes Hue, kurį paėmę Viet
kongai ir Šiaurės vietnamiečiai 
išžudė 5,700 žmonių (kaip tai 
paaiškėjo iš masinių kapų). Bet 
kas žino, kad iš rastų dokumen
tų aiškėjo, jog jie gėrėjosi šiais 
skaičiais ir tik apgailestavo, kad 
nepakankamai daug išžudė? Tai 
nebuvo apsirikimas, nei žvėriš
kumas dėl žvėriškumo, nei dar
bas nedisciplinuotų kareivių, 
kurie laužė instrukcijas, bet tai 
buvo dalis beatodairiškos są
moningos politikos — sunaikin
ti žmones, kurie kitu būdu nenu
silenktų jų valiai.

“Pasaulis negali teisintis to 
nežinojimu, nes tai gerai doku
mentuota. Įrodymai autoritetin
gai paruošti ir — nuostabu — 
skirti Jungtinių Valstybių sena
to teisių komisijai (tas patieka-

tas gal per žalias, nesuvirškina
mas senatoriui Fulbright ui ir už
sienio reikalų komisijai).”

Šią antrą tiesos pusę iškėlė 
N.Y. Times. Tad nežinojimu ne
gali teisintis tie, kurie kalba apie 
Amerikos žiaurumus, o tyli apie 
komunistų. Kai jie kalba tik apie 
tiesos vieną pusę ir tai daro są
moningai savo sąžinės ir mora
lės vardu, galima suabejoti jų 
“moralės” ir “sąžinės” samprata. 
Tas jų vartojamas “moralės” žo
dis padaromas pigiai tampomu 
guminiu siūleliu. Moralės žodis 
suprofanuojamas. Taip komunis
tai yra suprofanavę “demokrati
jos” žodį.

Argumentuose už pasitrau
kimą, už Vietnamo palikimą 
“savo valiai”, kad būtų išveng
ta dabar daromo didelio “blogio”, 
užmerkiamos akys prieš tą blo
gį, kuriam siūloma atidaryti duris 
į Pietų Vietnamą, perleidžiant 
Pietų Vietnamą komunistam.

Tas pats britų pulkininkas, ne 
kabinete, bet pačiame Vietname 
padėtį specialiai tyręs, rašė apie 
galimą P. Vietnamo ateitį:

“Jei invazija pasiseka ir Šiau
rės Vietnamas paima Pietus, ko
kis bus kraujo praliejimas? Prieš 
ketveris metus aš vertinau, kad 
tai bus keli šimtai tūkstančių. 
Dabar aš noriu tą skaičių pa
didinti iki milijono (iš 18 mili
jonų gyventojų).

“Karą kritikuojantieji gali sa
kyti, kad numatymai perdėti. Bet 
pulkininkas Tran Van Dac, Šiau
rės Vietnamo pareigūnas, kuris 
pabėgo po 24 metų buvimo ko
munistų partijoje, pareiškė, kad 

(nukelta į 4 psl.)

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Piinąą patarnavimas įdedant naujas dalis. A p tarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 12 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

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

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

J. B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Arc. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-BaltrOnas, 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. Moderniszs 
koplyčia ft^rmpnims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434

RIMOS ir JUOZO BRU2Ų siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas paiarnavLuas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712>

JUOZO ANDRUŠ1O 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 
dieniąja iki 6 v. pp. 87-09 .Tamaicy Ave,, Woodhaven įN.Y., 11421; VI 7-44,77

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bel! Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daka 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.

Saviti veidai
Čia pažvelgiama į šiuo metu 

susitelkusius paskutinius eilės 
žurnalų numerius vienu požiū
riu — kiek juose ryškėja saviti 
veidai; kiek įie atlieka savo ypa
tingą paskirtį lietuvi škpj e išeivi
joje, kuri dar pajėgia paskaityti.

-o-
Aidai, mėnesinis, redaguo

jamas dr. J. Girniaus, 1972 m. 
Nr. 4 įveda skaitytoją į šios die
nos filosofinių bei socialinių idė
jų pasaulį ir jį kritiškai vertina 
krikščioniškosios pasaulėžiūros 
matu. Šį vaidmenį atlieka vy
resnės kartos mintytojas Pr. Gai
da Gaidamavičius (Str. “Krikščio- . 
nis tarp kolektyvizmo ir indivi
dualizmo”).

Idėjų kritikos- vaidmenį atlie
ka ir jaunosios ar jaunesnės kar
tos atstovai — Kęstutis K. Gir
nius (str. “Jaunimo revoliucija 
— išganymas?”) ir K. Skrupske- 
lis, vertindamas Lietuvoje išleis
tą Irmijos Zakso knygą “Huma
nizmą ir religiją”.

Su džiaugsmu teko sutikti jau
nosios kartos atstovus, sėkmin
gai pasireiškusius literatūrinėje 
kritikoje. Su tokiu pat sentimen
tu tenka sutikti ir prieauglį filo
sofinėje srityje. Ojų darbas labai 
reikalingas. Jie gali atsijoti tei
singas idėjas nuo klaidingų ir 
orientuoti skaitytoją šiuometi
niame idėjų chaose.

—■ Aiduose, į Laisvę, Ateity
SPAUDA

Tai atlikdami Aidai teisingai 
vykdo savo paskirtį.

Į Laisvę, redaguojamas J. Ko
jelio,^Los Angeles, 1972 Nr. 54 
kritiškai prieina prie kito lietu
vių gyvenimo sektoriaus — vi
suomeninio politinio — svarsty
damas išeivijos santykius su 
Lietuvos okupacija, santykius su 
okupacijoje esančiais lietuviais. 
Tie santykiai dabar nevienodai 
suprantami, ypačiai tarp vyres
nės ir jaunesnės kartos veikėjų. 
Žurnalo liniją šiuo klausimu la
biausiai išreiškia paties redak
toriaus J. Kojelio rašinys “Te
zės, aksiomos ir pagundos lietu
viškame dialoge”. Čia žurnalas 
laikosi aiškios rezistencinės lini
jos. Atmeta iš vienos pusės “kom- 
formistinės liberalios kairės” ka- 
pituliacinį nusistatymą, kad emi
gracija nieko negali padaryti 
kraštui išlaisvinti. Atmeta ir 
“konservatyvios dešinės” nusi
statymą, kad kova dėl laisvės 
tegali būti sėkmingai vadovau
jama tik tradicinių, turinčių pa
tirties firmų vardu. Čia turima 
galvoje Amerikos Lietuvių Ta
rybos konstrukcija ir nusiteiki
mai.

Ir vienas ir antras nusistaty

Nastutė Umbrazaitė demonstracijose gegužės 28 Times Square New Yorke dalija informaci
nius lapelius praeiviam. Nuotr. R. Kisieliaus

mas, žurnalo supratimu, tėra 
iliuzijos. Prieš jas žurnalas stato 
“realią rezistenciją”, paremtą 
“gyvaisiais lietuviais ir gyvųjų 
lietuvių organizaciniais jungi

amais”. Tokių žurnalas matj tarp 
'‘•vidurinės kartos veikėjų —- di
namiškų, kūrybingų, nenutrau
kusių ryšių su 1941 metų sukili- 
-mo karta, tačiau atvirų ir šių die
nų realybei”.

Pažiūra reali ta prasme, kad 
kiekviena generacija yra suaugu
si su savo meto nuotaikom, ir 
nelengva prisiderinti prie paki
tusios aplinkos ir kovą tęsti iš 
naujų pozicijų, nors tai būtina 
kovos sėkmei.

Tačiau tiek vienos, tiek kitos 
kartos žmonės yra linkę pasiduo
ti pagundom. Šiuo metu autorius 
mato trejopas pagundas: verkš
lenimo — vietoj veiklos; laimės 
pagundos, išreiškiamos anuo Ta
boro kalno žodžiu: “Mums gera 
čia būti”; tai pasitenkinimas sa
vim vietoj rūpesčio Lietuva irjoje 
esančiais; apgaulingos vienybės 
pagunda, t.y. kalbų apie vie
nybę — vietoj vieningų darbų.

(Šiuos žodžius skaitydamas, 
prisimeni Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Bendruomenės re
zoliucijas, susitarimus, pasiskel- 
bimus tartis, bet prie sutarimo 
neprieinančias ir darbų vienybės 
nepa rodančias).

Ateitis, jaunimo laikraštis, nuo 
1972 redaguojamas jau iš Toronto 
kolektyvo, kuriam vadovauja 
kun. Jonas Staškevičius.

Kitados Ateitis mėgino sėdė
ti ant “trijų kėdžių” — būti or
ganu moksleivių, studentų ir 
sendraugių. Savo aiškaus vien
tiso veido pritrūkdavo. Gal sėk
mingiausiai nuo A. Sabalio re
dakcinio kolektyvo apsistota prie 
vienos “kėdės” — Ateitis turi bū
ti jaunimo laikraštis — jaunimo 

skaitomas, jaunimo rašomas, jau
ni mo redaguojamas.

Dėl šios krypties nebekyla 
abejonių ir naujam kolektyvui- 
perėmus redagavimą. Ir juo 
labiau ji bus sustiprinta, juo bus 
geriau. Išaugs vienas kitas ir lie
tuviškai sugebančių savas min
tis, sava, laiko dvasią atitinkan
čia forma pareikšti. Šiame pir
mame nr. pvz. tuo pasižymi Emi
lijos Pakštaitės reportažas “Mie
las drauge”. Naudingi ir patrauk
lios formos L. Dambriūno kal
bos “galvosūkiai”.

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N-Y. 11421, 296-2502 a.i ba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom į namus iicUtviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Furlies. 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 į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ię kiti fot- 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237: TeL HY 7-4677.
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Lietuviškam rajone — x
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s 'Florist Shop i

107-04 Jamaica A.ve. Richmond Hill, N. Y. 8

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

v------------------------------------------------------------------------------------------8

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI f Cruises » 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS 
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Krauju paliudytas šauksmas
Lietuvoje kartojasi tragiški į- 

vykiai — susideginimai. Suside
gindami tikintieji, jauni ir seni, 
liudija pagalbos ir įspėjimo 
šauksmą.

Pagalbos — nes Lietuvoje te
bėra vilties, kad Vakaruose kilęs 
opinijos balsas palengvins jų pa
dėtį.

Įspėjimo — nes jų šauksmas 
Vakaram reiškia: jūs tebesate tas, 
kas mes buvome; jūs būsite tas, 
kas mes esame, jeigu . . .

Įspėjimas ir lietuviam Vaka
ruose: nebūkite silpno tikėjimo 
(jei tokių pasitaiko tarp jūsų); 
neišduokite laisvės bei nepri
klausomybės už lęšiukų dubenį 
— už “satelito status”, už iliu
ziją, kad, nutildami apie nepri
klausomybę, sustiprinsite gali
mybes tautai išlikti gyvai; mes 
tapome degančiais žibintais, ku
rie išdegintų ir jūsų galimus su
svyravimus, nes nėra pakaitalo 
žmogaus Laisvei.

Aklieji ir praregėję
Lietuvos žmonių viltis buvo 

Jungtinės Tautos, kurios skelbia
si saugojančios Žmogų, Tei
singumą, Laisvę; Bažnyčia, kuri 
yra Tikėjimo tvirtovė, išpažįstan
ti tikinčiųjų bendravimą bei so
lidarumą; Jungtinės Valstybės, 
kurios pavergtųjų akyse yra lais
vės rėmėjų simbolis.

J. Tautos šiemet surengė tarp
tautines konferencijas vandenim, 
žemei, orui, žuvim, banginiam, 
ereliam ginti nuo sunaikinimo. 
Bet ginti Žmogų nuo sunaikini
mo — tam šauksmui jos pasirodė 
kurčios.

Jungtinės Valstybės savo pozi
ciją išreiškė per valstybės de
partamentą. Atsakydamas į Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninko rūpestį dėl įvykių Lie
tuvoje, departamentas tepasakė 
neturįs apie įvykius autentiškų 
žinių iš asmenų, kurie įvykius 
matę. Tai lyg ir vėl pasiaiški
nimas “komunikacijos stoka”.

Bet departamentas pabrėžė, 
kad Amerikos “nepripažinimo 

politika” besitęsia ir po Niko- 
no kelionės. Tai ypačiai ryškiai 
pabrėžė atsakyme į Baltijos Lais
vės Tarybos raštą prezidentui. 
Pabrėžė, kad “per prezidento 
lankymąsi Sovietų Sąjungoje 
nebuvo jokio veiksmo mūsų ne
pripažinimui prievartinės Balti
jos valstybių agresijos pakeis
ti” . . . “Ir jūs galite būti tikri, 
kad mūsų tvirtas užsiangažavi
mas Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos principam Sovie
tam buvo aiškiai pareikštas”.

Bažnyčia girdėjo šauksmą iš 
Lietuvos, bet vieno vieningo 
balso nepajėgė pakelti. Lietuvių 
Kunigų Vienybės iniciatyva 
Bostono kunigų senatas priėmė 
balsą dėl tikėjimo persekiojimo 
Lietuvoje. Bet prie to balso at
sisakė prisidėti Amerikos kuni
gų tarybų federacijos konven
cija (Denver kovo 12-16).

Gal tų kunigų nebūtų paveikę, 
jei šauksmą būtų sustiprinę ir 
stebuklai, kaip net Kristaus 
stebuklai neveikė ano meto žydų 
kunigų. Laimė, padėtį gelbėjo 
atskiri kardinolai, vyskupai, 
kunigai, pakeldami balsą savo 
ribose.

Nevienodu aidu nuaidėjo ir 
Lietuvos šauksmas Amerikos 
katalikų spaudoje. Iš redakci
ją pasiekusios spaudos atrodo 
— stipriu aidu nuaidėjo vadina
moje konservatyvioje spaudoje, 
tyliau toje, kuri vadinama libera
line.

Kai katalikų liberalinė spauda 
buvo apykurtė, už tat juo nuos
tabiau, kad prabilo tokis libera
lų laikraštis kaip N. Y. Times 
vedamuoju. Atrodo, šauksmas iš 
Lietuvos jį įtikino, kad Sovietai 
vykdo rusifikaciją ir tikėjimo nai
kinimą; šauksmas jį nustebino, 
kad nepriklausomybės nema
čiusi karta trokšta nepriklauso
mybės. Lyg šauksmas iš Lietu
vos sugriovė ankstesnes liberalų 
iliuzijas apie režimo švelnėjimą, 
demokratėjimą, žmogaus teisių 
pagerbimą.

(nukelta į 8 psl.)

1972 birželio 3 Maironio mo
kykla užbaigė 22-uosius darbo 
metus. Po dvidešimties metų
darbo lietuviškos Apreiškimo 
parapijos Brooklyne pastogėj 
paskutinieji dveji prabėgo sklan
džiai ir darbingai amerikietiškos
Šv. Kūdikėlio Jėzaus parapijos 

! Richmond Hill, Queens mokyk- 
. los patalpose. Iki šiol savo darbu 
ir tvarka mokykla yra spėjusi į- 
sigyti parapijos klebono Msgr. 

i Raymond Leonard didelio prie- 
i lankumo ir gražaus įvertinimo.

1971-72 m.m. mokykla dirbo 
33 šeštadienius. Mokslo metų 
pradžioj buvo užsiregistravę ir 
mokyklą lankė 187 mokiniai (103 

įvairių priežasčių negrįžo 11. 
Mokslo metam baigiantis, mo
kykloje buvo 178 mokiniai.

Pažymėtina, kad kai kur li
tuanistinių mokyklų mokinių 
skaičiui kelinti metai iš eilės ma
žėjant, Maironio mokyklos moki
nių skaičius auga.

Šio augimo priežastimis tektų 
laikyti mokyklos perkėlimą į lie
tuvių gausiai apgyventą rajoną 
ir pagalbinės klasės lietuviškai 
nemokantiem įsteigimą.

Iš kur tie mokiniai?
Mokyklos statistiniai 

menys tą patvirtina: mokyklą 
lankančių mokinių didžiausia 
dalis gyvena Richmond Hill ra
jone — 45 ir gretimame Wood- 
havene — 29. Iš Nassau įvairių 
vietovių (įskaitant Great Neck) 
atvažiuoja 26 mokiniai, apie 30 
mokinių gyvena 30-60 mylių 
nuotolyje (Suffolk, Westchester,

duo-

Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai, dirbę 1971-72 mokslo metais. Iš k. I-je eilėje: K. 
Šventoraitienė, mokyklos vedėja E. Ošlapienė, kapelionas Tėv. Paulius Baltakis, OFM, ved. 
pavad. J. Kregždienė, stovi: R. Navickaitė, A. Kregždytė, G. Ivaškienė, L. Gudelienė, R. Če
pulytė, D. Bobelienė, E. Ruzgienė, G. Nutautaitė, M. Sandanavičiūtė. Trūksta O. Balčiū
nienės, A. Ruzgaitės, E. Urbelienės. Nuotr. R. Kisieliaus

MAIRONIO MOKYKLOS METAI
Maironio lituanistinės 
metų trumpa apžvalga

riuose Queens rajonuose, ir bū
relis, 14, gyvena Brooklyne.

Įsteigus pagelbinę klasę, stai
ga susidarė tinkamos sąlygos mo
kyklą lankyti ir tiem vaikam,

kalbos mokėjimo anksčiau mo
kykloje negalėjo pritapti. Joje 
sau vietą surado ne vienos miš

prieauglis. Iki pavasario tokios 
klasės pamokas lankė 29 moki
niai.

Mokytojai
šiais mokslo metais mokyklo

je dirbo 18 mokytojų: Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM, ir Tėv. Ta
das Degutis, OFM, (balandžio

ba; 
vos 
sk.; 
sk.;

Danutė Bobelienė — Lietu- 
istorija ir geografija VI-VIII 
Ona Balčiūnienė — VIII 
Gintarė I Vaškienė — VII 
Jadvyga Kregždienė — VI

sk., Kazimiera Šventoraitienė — 
, V šk., Genė Nutautaitė — IV 

sk., Elvyra Ošlapienė — III 
sk., Liuda Gudelienė — II sk., 

Elena Ruzgienė — I sk., Aušra 
Kregždytė ir Eleonora Urbelienė
— vaikų darželis, Marija Sanda
navičiūtė — pagalbinė klasė (vy
resnioji grupė), Rita Čepulytė
— pagalbinė klasė (jaunesnioji 
grupė), Rasa Navickaitė — dai-

mokyklos New Yorke 1971-1972 mokslo

nos II-V sk., Astra Ruzgaitė — 
tėvynės pažinimas I-IV sk. ir Auš
ra Vaitužienė (dirbusi tik I-jį 
pusmetį) — tautiniai šokiai.

Septynios iš šių mokytojų yra 
pačios baigusios Maironio mo
kyklą. Visus metus savo šešta
dienius mokyklai savanoriškai 
skyrė trys jaunos pagalbinin
kės, taipgi buvusios mokinės, 
Ligija Birutytė, Dalia Jasaitytė 
ir Aura Ošlapaitė. Mokyklos 
vedėjo pavaduotojos pareigas ėjo 
mok. J. Kregždienė. Mokslo 
metų pradžioje mokyklai talkino 
ir laikinai jai vadovavo Alf. Sa- 
mušis, kol spalio mėn. gale į savo 
pareigas sugrįžo mokyklos vedė
ja E. Ošlapienė.

Šalia nuolatinio darbo su 
savais skyriais Liuda Gudelienė 

gavo “Vilnelę”, lituanistinės 
mokyklos skyrių “Darbininke”, 
o Marija Sandanavičiūtė, pasi
kvietusi įvairių skyrių mokinius, 
rūpinosi ir ruošė programėles 
“Lietuvos atsiminimų” radijo 
valandai.

Tėvų komitetas
Tėvų Komiteto darbo našta 

buvo atitekusi šiem su dideliu 
atsidavimu dirbusiem tėvam: Ni
jolei Baltrulionienei — pirm., 
Ivonai Banelienei — vicepirm., 
Gražinai Janušienei — sekr. ir 

Jonui Vazbiui — ižd. Jų rū
pesčiu gruodžio 19 mokiniam 
buvo suruošta kalėdinė eglutė 
su vaišėmis ir dovanomis; sau
sio 23 įvyko kaukių balius, su
teikęs daug džiaugsmo jaunie
siem dalyviam ir mokyklos iždui 
atnešęs gražių pajamų; pavasa
rį jų pastangomis sėkmingai pra
vesta dail. Č. Janušo ir dail. J. 
Juodžio mokyklai dovanotų 
paveikslų loterija.

1972 gegužės 13 įvykusiame 
tėvų visuotiniame susirinkime 
kitiem mokslo metam į tėvų ko
mitetą išrinkti šie asmenys: Guo- 
da Bobelienė, Vitolis Dragūne- 
vičius, Algirdas Jasaitis, Stasys 
Karmazinas ir Irena Šimkienė.

Reikšmingiausias įvykis
Jei praeitais mokslo metais 

išskirtiniu mokyklos gyvenimo 
įvykiu būtų tekę laikyti Maironio 
mokyklos iniciatyva ir darbu 
gegužės 15 suruošta lituanistinių 
mokyklų šventę, ‘ tai šių mėtų 
neeilinis ir reikšmingiausias 
įvykis neabejotinai būtų gruo
džio 4 dienos “Žygis už Simą”.

Tą dieną apie 120 Maironio 
mokyklos mokinių su maisto ir 
šiltų rūbų siuntiniais Simui, su 
savo gamybos plakatais ir retu 
užsidegimu vyko demonstruo
ti prie Sovietų ambasados Simo 
Kudirkos išdavimo metinių pro
ga. Priejų buvo prisijungęs būre
lis buvusių mokyklos mokiniui.

Tai buvo atmintina diena, 
atžymėta jaunųjų jautriu Simo 
Kudirkos likimo supratimu, no
ru jam padėti, noru šaukti pasau
liui apie Lietuvos pavergėjo žiau
rumus ir neteisybes.

Visai kita nuotaika atlydėjo 
sausio 23, sekmadienį, į Apreiš
kimo parapijos sales mokinius,jų 
tėvelius, artimuosius ir šiaip 
didelį būrį svečių. Tą dieną vy
ko mokyklos ruošiamas kaukių 
balius, rengėjus nustebinęs ne
paprastu dalyvių gausumu.

Sausakimšiai salę pripildžius, 
tiek jaunuosius kostiumuotus da
lyvius, tiek vyresniuosius ste
bėtojus maloniai stebino meni
nės programos staigmenos: jau
noji artistė Janina Mathews ir lė
lių vaidinimas.

Pirmą kartą New Yorko apylin
kės vaikai turėjo progos stebėti 
lietuvišką lėlių vaidinimą, kurį 
su tėvų komiteto ir mokyklos va
dovybės pagalba paruošė ir atli
ko Aldona Rygelytė. Čia suma-
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KIEK REIKIA SUMOKĖTI 
UŽ LAISVĘ? Baltijos valstybių

likimas — 
kaip įspėjimas

Baltijos tautom atleisti, kad jos 
1918-1920 ir vokiečius išvarė, o 
Lietuva dar pasiėmė ir Klaipė
dos kraštą, kuris 1939 kovo mėn. 
buvo susigrąžintas į reichą, Hit
leriui pagrasinus jėga. Baltijos 
valstybės neturėjo jokių galingų 
draugų, nes net ir Švedija ne
pasiūlė jokios pagalbos, išsky
rus “simpatijas”, ir pati nesudarė 
jokios politinės ar karinės sąjun
gos net ir su artimais suomiais.

Ir tarp pačių Baltijos valstybių 
būtum galėjęs laukti didesnio 
glaudumo. Tiesa, Estija ir Lat
vija buvo sudarę 1921, 1923 ir 
1934 karines defenzyvinio pobū
džio sutartis. Bet faktiškai tai te
buvo tik atsitiktinis bendradar
biavimas. 1934 rugsėjo 12 buvo 
sudaryta sąjunga ir su Lietuva; 
tačiau ta sąjunga lietė bendra
darbiavimą įvairiose srityse, tik 
ne karinėje; karinio bendradar
biavimo negalėjo būti, kol Lie
tuva nėra išlyginusi savo santy
kių su Lenkija, su kuria nuo 
1920 metų dėl Vilniaus klausimo 
teoriškai Lietuva buvo karo pa
dėtyje. Santykiai tarp Lietuvos ir 
Latvijos protarpiais būdavo su

drumsčiami nesusipratimais dėl 
mažumų problemos ir sienų. Ne
buvo nei bendros ginklavimo 
politikos nei bendro operatyvi
nio plano, nekalbant apie bendrą 
užsienių politiką. ' Baimingai 
buvo mėginama išvengti bet 
kokios Sovietų “provokacijos”.

Iš esmės Baltijos ‘valstybės 
buvo svetimos viena kitai, nors 
jas siejo ta pati istorija, ir jos turė
jo baimintis tų pačių pavojų. Net 
savo tarpe jos tegalėjo susiprasti 
rusų ar vokiečių kalbom, ir Bal
tijos tautų santykius slėgė daugel 
įsikalbėjimų.

Vidaus gyvenimo įtampos
Ir vidaus politikoje padėtis 

nebuvo gera. Prie to prisidėjo 
faktas, kad visos jos turėjo ma
žumų tarp 10 ir 25 proc. Mažu
mos buvo svetimos savos valsty
bės idėjai; jai abejingos ar net 
priešiškos. Tos mažumos buvo 
didelė dalis žydų, vokiečių, rusų 
ir lenkų —jie buvo didžioji tų 

mažumų dalis. Estijoje ir Latvi
joje buvo 8-10 proc. rusų, kurių 
daugelis norėjo prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos.

Ir partinė padėtis nedžiugi

no, nes prezidentas Pats Estijo
je, prezidentas Ulmanis Latvi
joje ir prezidentas Smetona Lie
tuvoje per eilę metų valdė dik
tatūriniu būdu be parlamento, 
partijų, konstitucijos. Iš kitos pu
sės vien Latvijoje 1934 m. bu
vo dvidešimt keturios skirtingos 
partijos. Dėl “prezidentinės dik
tatūros” visose trijose valstybė
se kilo tam tikra opozicija, iš 
.kurios galų g*le naudos buvo tik 
komunistam.

Ūkinė padėtis
Nesileidžiant į smulkmenas, 

galima pasakyti, kad Baltijos 
valstybės, palyginti su Skandina
vijos ir vakarų Europos kraštais, 
buvo neturtingos. Palyginti su 
Sovietų Rusija, Estija, Latvija ir 
Lietuva laikėsi daug geriau. Pa
saulinės ūkio krizės metu ir Bal
tijos valstybių prekybos balansas 
buvo keleris metus negatyvus, 
bet paskui vėl pasitaisė. Pra
monės pažanga darė didelius 
žingsnius, bet nuo pramoni
nės autarkijos šie kraštai dar bu
vo toli; tebebuvo žemės ūkio 
gaminių eksportininkai.

Apie 20 proc. valstybės biu
džeto kasmet buvo skiriama 
apsaugos reikalam, bet ši suma 
neleido greitai ir pilnai ginkla
vimosi sumoderninti, ypačiai 
laivyno, aviacijos ir šarvuočių. 
Baltijos valstybės taip pat ne
galėjo tarp savęs susitarti dėl 
bendros ginklavimosi politikos, 
bendro tam tikrų medžiagų už
pirkimo ar pasigaminimo. Kiek

viena valstybė turėjo savus gink
lus, savus kalibrus, savus prista
tytojus. Pinigus taupydama, Es
tija 1933 net savo abudu didžiau
sius ir geriausius karo laivus, 
du, palyginti, modernius naikin
tojus, laimėtus 1918 iš Sovietų, 
pardavė Peru valstybei.

Karinė padėtis
Nors savo skaičiais — daugiau 

kaip 10 divizijų taikos metu ir 
15 divizijų karo metu, o taip pat 
bendru laivynu ir aviacija — pa
dėtis buvo beveik panaši kaip 
Suomijos, bet patogi nebuvo. 
Tenka nurodyti šiuos tos ypatin
gos padėties faktorius:

Nebuvo jokio bendro plano, 
jokios bendros organizacijos, jo
kios bendros reakcijos, ir Sovie
tai galėjo kiekvieną valstybę sky
rium išprievartauti ir užimti, o 
likusiom valstybėm nuo to pa
dėtis turėjo būti dar sunkesnė. 
Tebuvo tik keletas įtvirtinimų, 
kuriuos atskiros valstybės buvo į- 
sirengę, bet įtvirtinimų linijos 
neturėjo tarp savęs ryšio; nebu
vo tarp Latvijos ir Estijos salų 
bendro centro, į kurį kariuo
menės būtų galėjusios trauktis ir 
kur būtų buvę bent munifici- 
jos dirbtuvės, karo medžiagos ir 
maisto atsargos. Trijų kariuo
menių planai ir atsargos tebuvo 
tokios, kad pasipriešinimas galė- 
jo trukti porą savaičių, iki per tą 
laiką atvyks jūros keliu pagalba 
(Anglijos). Baltijos valstybių 
bendros jūrinės pajėgos ne
buvo paruoštos pristatyti pakan

kami karo medžiagų ir degalų 
iš užsienio, sakysim, JAV ar 
Švedijos, kad pasipriešintų So
vietų laivynui veržiantis į Balti
jos jūrą, nors laivyno tonažas 
tam reikalui buvo pakankamas.

Nepasiruošimo logiški 
padariniai

Tokiu būdu Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vyriausybės 1939 pasi
juto iš dalies savo pačių suda
rytoje blogoje padėtyje, kurioje 
užsienio politika nebuvo palanki 
pasipriešinti Sovietam bent dvi 
savaites; o be to, vyriausybės 
neturėjo už savo nugaros visos 
tautos paramos. Kad išvengtų 
“nereikalingo” kraujo liejimo, 
vyriausybės 1939 priėmė so
vietinius reikalavimus, o kai so
vietinė kariuomenė jau viduje 
stovėjo, pasipriešinimas 1940 
buvo beviltiškas. Ir vis dėlto Bal
tijos tautos, nesiimdamos ko
voti prieš sovietinę okupaciją 
1939-40, kraujo aukų neišven
gė; tik kitom formom ir už sve
timus interesus jis buvo išlietas. 
Ir kraujos aukos buvo daug di
desnės, negu būtų atsiėjęs 1939 
karas, nors jis ir būtų pralaimė
tas.

Jei būtų pasipriešinta
Jei Baltijos valstybės būtų su

naikintos kovodamos 1939, tai 
prieš istoriją jos būtų laimėjusios 
aiškias teises į nepriklausomy
bių atstatymą; gal būt, tai būtų 
paskatinę ir vokiečius 1941 lai
kytis kitokios politikos ir Vakarų 
valstybėse tai būtų radę didelio 

atgarsio. Suomija išliko tik dėka 
to, kad Vokietija 1940 davė So
vietam suprasti, jog antras už- 
uolimas nebus toleruojamas; 
kad Vakarų valstybės 1944-45 
Suomijai tiesė pagalbos ranką, 
atsimindamos Suomijos kovas 
1939-40.

Tik tauta, kuri yra pasiryžus 
ir imasi pati kovoti už savo ne
priklausomybę, kiekvienu kartu 
gali reikšti savo teises į ne
priklausomybę. Sąjungininkais 
ir sutartim negalima pasitikėti, 
ypačiai mažai valstybei. Tam 
reikia autarkijos ginklavimosi 
srity ir pakankamų atsargų gali
mam konfliktui — tai faktoriai, 
kuriuos Baltijos valstybės buvo 
apleidusios.

Gali būti, kad geografinė pa
dėtis Suomijai gynimąsi labiau 
lengvino negu Baltijos valsty
bėm, nes Suomija labiau šiaurė
je ir šiaurėje nuo Ladogos eže
ro nebuvo kelių, o ir suomiai 
kariavo žiemos metu, kam jie 
specialiai buvo pasiruošę. 
Nebuvo galima laukti, kad Balti
jos valstybės ilgesnį laiką galė
tų sėkmingai gintis, bet buvo ga
lima savu laiku planingai paruoš
ti bendrus įtvirtinimus, į kuriuos 
kariuomenės, ta 15 divizijų, būtų 
galėjusios trauktis, kad ten, turė
damos medžiagų ir maisto atsar
gas, galėtų ilgiau kariauti. Bal- 
tiečių ilgesnis sėkmingas pasi
priešinimas būtų buvęs So
vietam labai nemalonus viduje 
ir užsieniuose, ir jie būtų galė-
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H
iki 12 vyksta didieji atlaidai, žmonės eina Kryžiaus Kelius.Žemaičių Kalvarijoje nuo liepos 1

Nuotraukoj visa 19 Kryžiaus Kelių koplyčių, pačiam viduryje — bažnyčios bokštai.
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Didžioji žemaičių šventė Z. Kalvarijoj
Nuo liepos 1 iki liepos 12 Že

maičių Kalvarijoj, Lietuvoj, yra 
didieji atlaidai, žinomi visoj 
Žemaitijoj. Į juos sueina ir suva
žiuoja tūkstančių tūkstančiai iš 
visos Lietuvos. Tai didžioji že
maičių šventė, žmonių ir vadina
ma — Didžiąja Kalvarija.

Didžioji atlaidų diena yra 
pirmas sekmadienis po liepos 2. 
šiemet toks sekmadienis ir buvo 
liepos 9. (Jei liepos 2 yra šeš
tadienį, tai didžioji diena būna 
liepos 3).

Kalvarijas įkūrė žemaičių 
vyskupas Jurgis Tiškevičius 
1639. Jis pats buvo lankęs Jeru-

Kryžiaus Kelius. Tai nėra eili
nės stacijos su 14 vietų. Čia vi
so kalnuose yra pastatyta 19 ko
plyčių. Vienoj tokioj koplyčioj 
yra dvi vietos, taip Kalvarijos 
Kryžiaus Keliai turi 20 vietų. (Tas 
pats vyskupas vėliau buvo Vil-

Varduva.

UŽTERŠTAS 
KLIMATAS 
(atkelta iš 2 psl.)

Chuyen, kuris pabėgo po 21 
metų, pareiškė, kad komunistų 
“kraujo skolos” sąraše yra penki 
milijonai ir kad jų 10-15 proc. 
apmokės savo gyvybėm. Kai pa
sikalbėjime jis buvo paklaustas, 
ar tai neperdėta, jis atsakė: ‘Tai 
negali būti perdėta. Tai bus pa-

Tokia perspektyva rodoma tų, 
kurie reikalą tyrė. Bet jos nema
to, nes nenori matyti, “komisi
jos”, kurios kabinetuose ar mitin
guose kalba apie “taiką, teisin
gumą” ir savo sprendimais, neat-

taikos ir teisingumo pasityčioja.
-o-

Arkivyskupas Mugavero laiš
ke gražiai pasisakė, kad “kritiš
kas vyriausybės politikos ir 
sprendimų vertinimas neturi 
būti aiškinamas kaip nelojalumo 
ženklas. Demokratijos sampra-

komunistai, jei laimės, išžudys 
per 3 milijonus Pietų vietnamie-

niaus Kalvarijas, kurios turi apie 
30 vietų).

Per tris šimtmečius žmonės 
keliauja į Kalvariją, ten meldžia
si prie Stebuklingo Marijos

is

Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus Kelių koplyčių vidaus paveikslai. Viso tų koplyčių yra 19.
Viduryje matosi bažnyčios bokštai. -

jo sąžinė.”
Nelojalumo ženklu netenka 

laikyti nė šio sąžinės diktuoja
mo pasisakymo dėl klimato, už
teršto klimato, kuriame išaugo 
ganytojinis laiškas.

LOS ANGELES, CALIF
BAIGĖ MOKSLO METUS

paveikslo ir apeina Kryžiaus Ke
lius. Ir dabar, sunkiais priespau
dos laikais, žmonės keliauja į 
atlaidus. Komunistinis režimas 
mėgino net du kartu uždaryti 
visas koplyčias. Vieną kartą no
rėjo nugriauti su traktoriais, bet 
žmonės apgulė koplyčias. Taip 
išbudėjo nesitraukę kelias die
nas ir savo šventovę apgynė. Pas
kui buvo užkalę lentom, bet 
žmonės, susirinkę į atlaidus, len
tas nuplėšė ir koplyčias atidarė.

Nepatiko ir miestelio vardas— 
Kalvarija. Jį pakeitė ir pavadino

Dvi iš Lietuvos gautos nuo
traukos yra foto būdu pagamin
ti atvirukai. Jie platinami atlaidų 
metu. Vienam atviruke vaizduo
jamos visos koplyčios iš lauko, 
antrame — iš vidaus. Sudėta ne 
iš eilės, bet kaip patogiau buvo 
fotografui.

Visiem, kas ten yra buvęs ir 
girdėjęs nenutylančias giesmes, 
tai bus mielas ir brangus prisi
minimas. Kitiem bus priminimas 
senosios žemaičių šventės, pri
minimas žemaičių pamaldumo, 
priminimas Lietuvos.

Kiek reikia sumokėti
(atkeltais 3 psl.)

kaip buvo Suomijoje po šimto 
dienų pasipriešinimo.

Idealus politinis sprendimas 
būtų buvusi tvirta karinė sąjun
ga tarp Suomijos, trijų Baltijos 
valstybių ir Lenkijos, nes visos

grėsmėje. Bet atsakingieji vals
tybės vyrai nepajėgė perkopti 
per savąjį šovinizmą.

Sovietinis kolonializmas
Estai, latviai, lietuviai neteko 

nepriklausomybės, trečdalio 
savo gyventojų, laisvės ir gero
vės. Bet tuo nesibaigia jiem 
bandymai. Po 1945 Sovietai 
ėmėsi sistemingai perkeldinėti 
rusus į Baltijos valstybes didžiais 
kiekiais ir išlikusius estus, lat
vius ir lietuvius, kiek galėdami, 
rusinti.

2.3 proc., 1959 jau buvo 9, ir to
liau procentas tebeauga. Esti
joje 1934 tebuvo 8.2 proc. ru
sų, o 1959 jau 21.7 proc. — iš 
92,656 pakilo iki 260,000. Lat
vijoje bendras latvių procentas 
nukrito iki 62 proc. visų gyvento
jų. Rusų vaikų yra 50 proc. visų 
vaikų. Sovietų vadai atvirai pasi
sakė, kad rusų imigracijos tiks
las padaryti, kad bent iki 1980 
metų estų, latvių ir lietuvių 
teliktų “mažuma” savose res-

kokį nepriklausomybės reikala

“demokratinėm” priemonėm. 
Visose trijose respublikose atsa
kingosios pareigos paveda
mos mieliau rusam ar surusė- 
jusiem negu vietos komunis-

— Liucija Zaikienė, Daina Ko- 
jelytė ir Balys Graužinis, Los An
geles, Calif., birželio 12 lankėsi 
Santa Monica “Evening Out
look” dienraščio redakcijoj ir 
paprašė Lietuvos klausimu bir
želio 15 paskelbti vedamąjį. Ve
damųjų redaktoriui buvo įteikta 
LB informacijos komisijos pa
ruošta medžiaga. Dienraštis tą 
dieną vedamąjį paskelbė. Jį bai
gė žodžiais: “Amerikos lietuviai 
prašo JAV Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą iškelti Jungtinėse Tau
tose. Jų reikalas yra nusipelnęs 
visų amerikiečių maldų ir para
mos.

mokykla, veikusi prie jaunimo 
ansamblio, vadovaujama O. 
Razutienės, birželio 25 Šv. Ka-

stalo buvo pa-

dr. J. J. Bielskis su žmona, dės
tytojai A. Rflta-Arbienė, B. Braz-

U. Kubilius ir LB Los An
geles apylinkės švietimo vadovas 
E. Radvenis.

— Vasario 16 gimnazijoj moks
lo metai baigiasi liepos 8. Po 
vasaros atostogų 
deda rugsėjo 1 1.

mokslas prasi-

Gavusieji Los Angeles aukštesn. lituanistikos mokyklos di
plomus su mokytojais ir svečiais. Sėdi iš k.: Ilona Bu- 
žėnaitė, Vilija Butkytė, Vaidilutė Butkytė, Algis Stančikas, 
Kęstutis Reivydas, Vytenis Vilkas. Už jų stovi LB švietimo 
vadovas E. Radvenis, mokyt. U. Kubilius, mokyt. J. Kojelis, 
gen. konsulas dr. J.J. Bielskis, vedėja O. Razutienė, moky
tojai B. Brazdžionis, Alė Rūta-Arbienė ir I. Medžiukas.
Nuotr. L. Kanto

dama mokyklą lankiusių jau
nuolių pasiryžimu, ištverme ir 
stropumu.

Mokyklos šešių klasių baigimo 
diplomus gavo: Vaidilutė Butky- 
tė, Vilija Butkytė, Ilona Bužė-

Vilkas ir Algis Stančikas. Tuo pa-

Šv. Kazimiero parapijos mokyk-

skyrių kursą išėjusiom: Ramonai 
Alseikaitei, Idai Reivydaitei, Rū
tai Stočkutei, Darijai Žaliūnaitei 
ir Marytei Žmuidzinaitei.

gen. konsulas dr. J. J. Bielskis. 
Kiekvienas gavo LB dovanotą su 
atitinkamu įrašų knygą. Knygas į- 

ir pasveikino LB Los An- 
apylinkės švietimo vado- 
E. Radvenis. Švie- 
tarybos vardu sveikino 

Medžiukas, lituanistinių

vas 
timo

mokyklų Amerikos vakaruose in
spektorius.. Gražiai kalbėjo, at
sisveikindama su buvusiais mo
kiniais, rašytoja Alė Rūta ir LB ta
rybos narys B. Brazdžionis. Ga
vusiųjų diplomus vardu padėko
jo Ilona Bužėnaitė. Mokytojam 
buvo įteikti adresai ir dovanėlės. 
Po to buvo mamyčių paruoštos 
vaišės.

Mokyklą baigusieji sudarys 
pagrindą pedagoginiam kur
sam, kurie numatomi steigti 
ateinantį rudenį prie §v. Kazi
miero šeštadieninės lituanis
tinės mokyklos. Kursų programa 
bus išeinama per dvejus metus. 
J juos bus priimami visi turį rei
kalingą bendrąjį išsilavinimą, ati
tinkantį šešių gimnazijos klasių 
kursą, neapribojant amžiaus.

tam baltiečiam. Gyventojai turi 
išmokti rusiškai, ir naujokai tu
ri atlikti karinę prievolę rusų da
liniuose, daugiausia tolimuo
siuose rytuose. Bet kurie tautinės 
istorijos prisiminimai nustel
biami. Baltijos tautų tradicijos 
bei kultūra tebepalaikoma užsie
niuose esančių estų, latvių, lie
tuvių. Bet tai menka paguoda 
ir pakaitalas už prarastą laisvę 
bei nepriklausomybę.

Kai dėl žmonių nuostolių — 
šiame rašiny tebuvo suminėti 
mažiausieji skaičiai. Pvz. New 
Yorke 1965 išleista brošiūra “As
sembly of Captive European Na
tions” lietuvių nuostolius rodo 
tokius: pirma sovietinė okupaci
ja 1939-1941 — 60,000 žuvusių

ja 1941-1945 — 250,000 žuvusių; 
antra sovietinė okupacija nuo 
1945: 570,000 žuvusių ir de
portuotų; emigravusių į užsie
nius — 280,000. Viso gyventojų 
skaičius neteko 1,160,000; taigi 
beveik 500,000 daugiau nei šioje 
apžvalgoje buvo teigta.

Tas pats šaltinis toliau mini, 
kad 1939 metų gale, kai Vilnius 
buvo prijungtas prie Lietuvos, 
krašte gyventojų buvo 3.2 mil., 
iš kurių pagal sovietinį surašy
mą 1959 sausio 15 buvo tik 
2,711,000, taip jų 211,000 impor
tuotų rusų; taigi iš tikrųjų 2.5

gal Lietuvos prieauglio normą 
11:1000 — minėtas šaltinis ap
skaičiuoja — 1959 metais Lietu
voje iš tikrųjų būtų turėję būti 
apie 3.9 mil. Nuostoliai, žmonių 
nuostoliai, net apie 1.4 mil. Lat
vijoje ir Estijoje panaši padėtis.

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ — DOVANĄ į LIETUVĄ 

ir įvairius USSR kraštus 
naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

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

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

MOŠŲ SKYRIAI 
ALLENTOWN, Pa. — 126 Tilghman Street .................
BALTIMORE 31, Md. — 1900 Fleet Street ......... „.....
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue . 
BUFFALO 12. N. Y. — 70il Fillmore Avenue —......-
CHICAGO, 22, Ill. — 1241 No. Ashland Avenue ........ 
CHICAGO, Ill. 60629 — 2608 West 69 Street ..... ......
CHICAGO, Ill. 60609 — 1^55 West 47 Street .—......
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .. 
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ... 
FARMINGDALE, N. J. — Free wood Acres Rt. 9 ...... 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue . 
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue .... 
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue

AR1C. • J. —— 378 Market Street 
NEW YORK 3k N. Y. — 78 Second Avenue--------------
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue - ----------
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .. 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue _______
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue ------
SYRACUSE. N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street----

. TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue _____
UTICA, N. Y. — 963 Bleeker Street............................

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540
475-7430 
769-4507 
381-8800
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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PO CHICAGOS DANGUM
Didžiosios dienos jau praeity. 

Jaunimo kongresas ir tautinių 
šokių šventė Chicagoj sukė
lė didžiulį susidomėjimą ne tik 
mūsų tarpe, bet ir amerikiečių 
visuomenėj. Viskas labai gražiai 
pasisekė, o salėse svečiai nebe
tilpo.

Jaunimo kongreso atidaryme 
Conrad Hilton viešbuty birželio 
30 susirinko atstovai iš įvairiau
sių pasaulio šalių ir svečiai. Viso 
virš 800. Sveikinimai, o ypač 
atstovų įžygiavimas su kitų kraš
tų vėliavomis sudarė gražų įspū
dį. Invokaciją pakaitom kalbėjo 
kun. A. Kezys ir kun. L. Juoza- 
paitis. Kalbėjo kongreso pirm. R. 
Sakadolskis, Lietuvos garbės 
konsule J. Daužvardienė, PLB 
pirm. St. Barzdukas, Vliko pirm, 
dr. K. Valiūnas, finansų kom. 
pirm. dr. J. Kazickas, I jaunimo 
kongreso pirm. A. Zaparackas. 
Jų ir paskaitininko kun. A. Sau- 
laičio, SJ, mintys rišosi apie svar
biausią problemą: Išlikti pasau
lio masėje lietuviais, aukotis ir 
dirbti Lietuvai išlaisvinti ir šauk-

BALTIMORES ŽINIOS
Lietuvių Posto 154 naują val

dybą sudaro: komanderis Petras 
Okas, vicekom. Juozas Jankevi
čius, adjutantas Jonas Stefura, 
tarnybos oficierius Kaney V. 
Treece, kapelionas kun. A. Dran
ginis, teisėjas adv. Herman W. 

. Nowack, Jr., ižd. Robert E. Parks, 
maršalka Kenneth Smith, istori
kas Kazys Sarpališ. Padėjėjų val
dybą sudaro: pirm. Eugenija 
Pazneikienė, vicepirm. Frances 
Karpers, ižd. Marie Mazz, mar
šalka Bertha Mitchell, istorikė

televizijos įdomi programa 
bus rodoma liepos 16, sekma
dienį, 2:30 vai. popiet per Bal- 
timoręs 11 kanalą WBAL. Pro
grama pavadinta “Man on the 
Move”. Aktorius Juozas Boley- 
Bulevičius perduos kun. Šeš
kevičiaus kalbą sovietų teisme.

Antanas Palovis, pirmosios 
kaitos liettivis, staiga mirė nuo . • . . . .... A • • » ■ '

namuose. Antanas buvo susipra
tęs lietuvis ir lietuviškų parengi
mų uolus lankytojas. Gedulingos 
mišios už jo sielą aukotos lie

pos 6 Šv. Alfonso bažnyčioj. Pa
laidotas Holy Redeemer kapinė
se. Nuliūdime liko žmona Mari
ja, dukra Sonia ir brolis Kazimie
ras.

Jonas Obelinis

PAMALDOS UZ LIETUVĄ 
ROCHESTER, N.Y.

Birželio 21 vietos Liet. B-nės 
atstovai dr. Romas Sedlickas — 
pirm., prof. dr. A. Klimas ir rašyt; 
Jurgis Jankus buvo atsilankę 
vietos vyskupo kanceliarijoj 
pasikalbėti dėl pamaldų už ken-

Priėmė vyskupo J. Hogan 
sekretorius kun. M. Cociboy ir 
vyskup. kanclerio pavad. kun. W. 
Flynn.

Pasikalbėjimo metu vysku
pijos atstovai pareiškė, kad jiem 
tiek pastarieji Lietuvos įvykiai, 
tiek bendrai Lietuvos žmonių 
religiniai ir tautiniai reikalai yra 
gerai žinomi. Idėją rengti visoj 
vyskupijoj pamaldas užgyrė ir 
pažadėjo vyskupo J. Hogan laiš
ku kreiptis į visus Rocheste- 
rio diecezijos klebonus, raginant 
liepos 16, sekmadienį, skirti

Rochesterio, N. Ylietuvių atstovai vietos vyskupo įstaigoje. Iš k. dr. Romas Sedlic- 
^as — L.B. pirmininkas, kun. Michael Conboy — vyskupo sekretorius, dr. Antanas Klimas 
ir kun. William Flynn, vyskupijos kanclerio pavaduotojas. Trūksta rašytojo Jurgio Jankaus, 
kuris fotografavo.

Amfiteatro visos vietos buvo už
imtos. Miniai dar tvarkantis, V. 
Adamkus pristatė garbės svečius: 

riaus Ogilvie žmoną, sen. Per
cy, kongr. Derwinski, garbės

Alto ir LB pirmininkus. Patricia 
Nixon trumpu žodžiu atidarė 
šventę. Dalyvaujant virš 2000 šo
kėjų, viso sušokta 22 šokiai. 
Šokius palydėjo orkestras, vado
vaujant Al. Vasaičiui ir Z. Lapi
nui, ir chorui, kurį paruošė Al.

ramos gretimose patalpose puoš- 
niamebanketepagerbtišokiųva- 
dovai ir organizatoriai. Ameri
kiečių radijas pakartotinai infor
mavo apie šventės eigą, o vaka
rop ir televizijoj parodyti Šventės 
vaizdai. Ir Lietuvių TV programa 
jau spėjo dalį filmo parodyti tą 
patį šventės vakarą.

Sporto rungtynės vyko liepos 4. 
Vidudieny Marquette Parke fut
bolo rungtynes tarp Chicagos Li- 

klubo svečiai laimėjo 1:0. 2 vai. 
Bogen aukšt. mokykloj mergai
čių tinklinis. 4 vai. Australijos 
krepšininkai rungėsi su Chica- 
gos rinktine. Laimėjo Chicaga 
121-80. Žiūrovų visur buvo labai

Kun. Kęstučiui Trimakui 
Chicagos Loyola universitetas 
birželio 10 suteikė psichologijos 
daktaro laipsnį. Kun. dr. K. Tri
makas 1972 vasario mėn. pradėjo

Downey, Ill.
Mirė staiga liepos 1 kun. Pr. 

Lukošius, Visų Šventų parapi
jos klebonas Roselande, 63 m. 
amžiaus. Vos 30 m. sulaukęs mi
rė Lietuvos vyčių veikėjas Al
binas Manst, o birželio 30 Ge
ne voj, netoli Chicagos, mirė dr. 
Zenonas Ašoklis, Cicero aukš
tesniosios lituanistikos mokyklos 

•įsteigėjas. . x «
Žurnalistų sąjungos e.v. pirm, 

kun. J. Vaišnys, SJ, išvyko į Ka
nadą kartu su jaunimo kongreso 
atstovais į stovyklą, kur skaitys 
paskaitas jauniesiem spaudos 
bendradarbiam. Naujas Liet. 
Žurnalisto numeris išeis rugpiū- 
čio mėn. Medžiagą siųsti adresu: 
Vyt. Kasniūnas, 3754 W. 70 
Place, Chicago, HI. 60629.

Bal. Brazdžionis

pamaldas už kenčiančią Lietuvą.
Pastebėtina, kad šis susitiki

mas buvo atsakymas į vietos 
LB laišką vyskupui Hogan, 
prašant p a s ki r t i pamaldas 
visoj vyskupijoj. Vysk. J. Hogan 
mielai sutiko ir pasikalbėjimui 
buvo paskyręs savo atstovus.

Zigmas Šipaila, visiem roches- 
teriečiam gerai pažįstamas, pa
stebėtinai sveiksta. Tai ilga
metis tautinių šokių grupės 
“Lazdyno” akordeonistas, vietos 
Liet. B-nės choristas ir ilgame
tis, nepamainomas šv. Jurgio 
lietuvių parapijos darbininkas.

“Sakalas”, gerokai apsnūdęs 
vietos sporto klubas, Tėv. Au
gustino Simanavičiaus, OFM, 
pastangomis vėl atgijo ir, pasi
dalinęs į kelias sportines grupes, 
pradėjo sportuoti. Pirmininkauja 
K. Mačiulis.

“Suk, suk ratelį” — vyresnieji ir jaunesnieji šokėjai šiuo bendru šokiu užbaigė IV-tą tautinių 
šokių šventę Chicagoj. Nuotr. Z. Degučio

HARTFORD, CONN.
26-ji KOMUNIJOS 

PUSRYČIAI
LIETUVIŠKA VĖLIAVA PRIE 

MIESTO VALDYBOS
Ryšium su birželio įvykių pri

siminimais Hartforde, Conn., LB 
apylinkės vadovybė lankėsi pas 
miesto burmistrą George A. 
Athanson, kuris delegacijai 
įteikė proklamaciją ir liepos 2 pa
skelbė Lietuvių Bendruomenės 
diena. Tą dieną ant miesto valdy
bos namų plevėsavo didžiulė lie
tuviška trispalvė..

Delegaciją sudarė: apylinkės 

kienė, vicepirmininkas S. Bal
ta uskas, jaunimo sekcijos vadovė 
V. Aleksandravičiūtė ir fotogra
fas A. Dzikas.

Birželio įvykių minėjimas jau 
prasidėjo birželio 10, kai į ukrai
niečių organizuojamą demon
straciją ir eiseną susirinko keli 
šimtaT žmonių. Jų tarpe buvo 

siuose plakatuose minėjo R. Ka
lantą, religijos varžymą bei lais
vės troškulį pavergtai Lietuvai.

Liepos 2, sekmadienį, į Švč.

sus skaičius musų tautiečių. Da
lyvavo su vėliavomis skautų “Tė-

Sabonio postas, su tautiniais rū
bais pasipuošusios moterys, 
ponios Petrauskienė ir Tijune- 
lienė, ir dalis skaučių itin puošė 
susirinkusiiyų gretas. Audringai 
nuskambėjo “Aido” choro 
giesmės ir šiai progai pritaikyti 
kun. klebono Juozo Matučio 
žodžiai. Nuotaika buvo jautri, iš
kilminga.

Baisusis birželis jau praėjo. 
Negrįžkim į kasdienybę, kurioj 
taip lengva pamiršti, kas tokie 
esame ir kokios yra mūsų tau
tinės pareigos. Mūsų pareiga yra 
dalyvauti, ir jaunimą skatinti 
dalyvauti, minėjimuose, kurie 
puoselėja tautiškumo jausmus.

Ateina dar viena proga, tai 
Pavergtų Tautų diena, Hartforde 
minima liepos 16. Visi tą dieną 
atvykime į mišias 8:30 ryto, ir 
dalyvaukime bendruose pusry
čiuose Lietuvių Piliečių Klube.

Tad iki pasimatymo!
Hartfordo Bendr. Valdyba

klubas birželio 18 surengė ko
munijos 26-tuosius pusryčius.

pamaldomis. Mišiasd aukojo ir 
pritaikytą tėvų dienai pamoks
lą pasakė kun. J. Matutis.

Po pamaldų klubo nariai ir 
svečiai susirinko į Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubą komuni
jos pusryčiam. Kun. J. Matutis

Koresp.

Hartforde, Conn., lietuvių delegacija pas miesto burmistrą, kuris ry
šium su birželio įvykiais išleido proklamaciją. Iš k. Danutė Grajaus
kienė — LB apylinkės pirmininkė, miesto burmistras George A.
Athanson, V. Aleksandravičiūtė — jaunimo sekcijos vadovė, S. Bal- 

tauskas — LB vicepirmininkas. Nuotraukoje trūksta A. Dziko, kuris tuo 
metu fotografavo.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tevy pranciškonu vie? 
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukoto j ųl pageidavimus) aukojo: 
Iš Brooklyn, N.Y. (per E. 
Ramančionienę ir E.

Vaišnoraitę)
E. M. Bamett 5, anksč. 5.

30

30,

A. Brzenk 2.
A. Burke 5, pažad. 100.
P. Gagienė 10, anksč. 5.
I. Gaulienė-Gailiūnienė 

anksč. 20.
P. Gailiūnas 10, anksč. 

pažad. 300.
S. Jakšdas 10, anksč. 45, pažad. 

115.
U. Janush 30, anksč. 10.
A. Kajatauskienė 1, anksč. 10.
A. Kaunas 50, anksč. 150.
A. Kisielienė 2.

BUILDING FUND 

sėjui Pranui Mončiūnui.
Pagrindinę kalbą pasakė 

Conn, valstybinės loterijos ko- 
misijonierius Joseph Burns. Jis 
papasakojo apie Connecticuto

Kun. J. Matutis savo kalboje 
pasidžiaugė, kad lietuviai lai-

Bendrai komunijos pusryčiai 
praėjo gražiai ir pakilioj nuo
taikoj. Klubo reikalus tvarkant,

Antanas Grigas ir vicepirminin
kas Pranas Klimas.

J. Kriaučiūnas 10.
M. Kunak 2.
A. Lazauskas 2.
V. Lazauskas 2.
A. Liogienė 10.

T. Paknienė 70, anksč. 30.
I. Paknienė 50, anksč. 30, pa- 

žad. 100.
O. Pėnatauskienė 40, anksč. 80.
J. Parlamis 1.
J. Prapolionis 5.
J. Stolin 4, pažad. 100.
Ad. Venclauskas 10.

R. Giedraitis, Smithtown, N.Y. 
100.

— Hartford, Conn., liepos 5 
Connecticut gubernatorius Tho
mas J. Meskill priėmė delegaci
ją, kurioj su kitų tautų atstovais 
dalyvavo kun. Juozas Matutis, 
lietuvių švč. Trejybės parapijos 
klebonas, Danutė Grajauskienė, 
Hartfordo LB apyl. pirm., ir inž. 
Džiugas Minukas. Guberna
torius išleido proklamaciją ir lie
pos 16-22 paskelbė pavergtų tau
tų savaitę. Liepos 16, sekmadie
nį, 8:30 vaL iškilmingos mišios 
ta intencija Švč. Trejybės baž
nyčioj. Po jų bendri pusryčiai 
Lietuvių Piliečių Klubo salėj, 
227 Lawrence St. Bus svarbūs 
pasitarimai ir rodomi filmai. At
vyks televizijos stoties direkto
rius ir vėliau tų filmų ištraukos 
bus parodytos TV per 3 kana
lą. Visi kviečiami mišiose ir pus
ryčiuose gausiai dalyvauti.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
raštinė, 2606 W. 63rd St., Chi
cago, Ill., bus uždaryta liepos 10- 
24. Reikalui esant, prašoma 
kreiptis į Altos sekretorių dr. V. 
Šimaitį, tel. 436-7878.

— Grįžtą iš tautinių šokių 
šventės traukiniu į Los Angeles, 
Calif., Darbininko skaitytojai pa
keliui buvo maloniai nustebin
ti, kai Albuquerque, New Mexi
co, liepos 5 “The Albuquerque 
Tribune” rado žinių apie lietu
vių tautinių šokių šventę ir nuo
trauką — prezidentienė tarp šo
kėjų.

— Algis Puteris, studijuojąs 
teisę Londono, Ont., universite
te, surinko 1000 dol. apmokėti 
kelionei jaunuoliam, atvykstan- 
tiem į jaunimo kongresą iš Eu
ropos. Algis surinko tą sumą 
pardavinėdamas lietuviškas kny
gas vakarų Ontario (Kanadoj) lie
tuvių kolonijose per dvejus me
tus. Tame darbe jam padėjo Lon
dono universiteto studentė Lydi- 
ja Keraitė.

— Mato Zujaus, Garso re
daktoriaus, Wilkes Barre, Pa., na
mą potvynis Visai sugriovė. Reiš
kiame užuojautą kolegai redak
toriui.

— Ajay Budrio straipsnį “What 
ever Happened to Lithuania” iš 
Chicagos “Sun Times” atskiru 
atspaudu išspausdino Illinois 

lietuviai respublikonai. Pridėjo 
ir situacinį žemėlapį.

— Valdas Adamkus paskirtas 
į Amerikos Aplinkos Kontrolės 
delegaciją, kuri liepos mėn. vyks 
penkių savaičių vizitui į Sovietų 
Sąjungą.

— Jaunimo kongreso studijų 
dienų metu Kent valstybinio 
universiteto bibliotekoj veiks 
lietuviškos kultūros paroda. Ji 
vėliau bus perkelta į Cleveland© 
miesto centrą ir Cleveland© vals
tybinį universitetą.

— Lietuvių Dienų, Holly
wood, Calif., Antano Skiriaus 
leidžiamo žurnalo, vyr. redak
torius poetas Bernardas Braz
džionis, redagavęs žurnalą nuo 
1955 vidurio, iš pareigų pasi
traukė, išeidamas į pensiją. Žur
nalo redagavimui vadovaus ra
šytoja Alė Rūta.

— Kun. Vaclovas Katarskis pa
skirtas Dayton, Ohio, 
lietuvių. Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonu. 1948-1956 jis šioj pa
rapijoj ėjo vikaro pareigas, o 
1956-1960 buvo jos administrato
rium.

— Socialistų Internacionalo 
XII-me kongrese Vienoj Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
užsienio delegatūrai atstovavo 
Juozas Sko rubs kas iš Chicagos ir 
Juozas Vilčinskas iš Londono. 
Jie dalyvavo ir birželio 24-25 
ten įvykusioj Rytų ir Vidurio 
Europos socialdemokratų parti
jų egzilėj konferencijoj.

— Dail. Telesforas Valius 
su dviem savo kūriniais: Že
maitija VIII (spalvotas ofortas) 
ir Žemaitija L (spalvota litogra
fija) dalyvauja religinio meno pa
rodoj Šv. Augustino kunigų se
minarijoj, Scarboro, Ont., prie 
Toronto.

— Ieškomas Antrnas Vilčiaus- 
kas, sūnus Antano, gimęs 1919 
Trakėnų kaime, Kalvarijos vals
čiuj. Dabar gyvena JAV. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašomi 
pranešti Darbininko adminis
tracijai.
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SERVICE

ROCHESTER FLOOR WAXING 
449 Linden Blvd. Bklyn 

AU Work Guaranteed 
Floor Scrapping, Painting & 

Waxing, for Homes 
Call SL 6-6204

* 2112 STARLING AVENUE
Near Parkchester Housing Develop-

* „ ment. Modem Elevator Building
2 , 3, 3 ,4 Room Apartments 

See Supt, or Call MU 7-0870

Darbininkui ŠACHMATAI
paremti ~~
aukojo

12 dol.: O. Gobužas, Maspeth

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- 
(juatę rooms, you are desperately need
ed now. Contact: McMahon Memori
al Shelter. 128 ELast 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

UNPAINTED FURNITURE

CAPTAIN
BED s69

Po 7 dol.: Dr. J. Meškauskas, 
Chicago, Ill., W. J. Jakštas, Mia
mi, Fla., W. Sinus, Forest Hills,

HOME OWNERS 
REAL ESTATE COMPANYS 

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

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

The Integral Yoga Institute 
of New Jersey

Offers Classes in Physical Posture, 
Breathing Excercises, Meditation, Cook
ing Classes and Course Classes on Yoga 
Philosophy. Also Private Classes are 
available upon request. For Information 
Call 201 546-9666-9786, 5 Clark St. Gar
field, N. J.

ELI KENNEDY AUTO BODY
Collision Experts 

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

Call 201 869-3937

HANNONS FURNITURE 
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

Desks, Ouirs, takers. Childrens 
Chairs, Wardrabes, Parsans Tables. 

Cubes, Shutters, Bank Beds. Fanaica 
Work. Trundle Beds, Boakcases, 

, Stere* Cabinets
Ready Made or Made to Order

GOTHIC W
-1$4 3rd Ave. (car. 13th St.) 474-104®

- OPEN DAILY & SAT. 9 to 7 mb

Regular Monday Evening 6:30 PM 
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.

Veda Kazy* Merkia
— Garsusis matčas tarp ameri- 

; kiečio Bobby Fischerio ir pa
saulio čempiono Boriso Spas- 
kio po visos savaitės neaiškumų 
ir painiavos nuspręstas pradėti 
liepos 11, Reykjavik© Tautos 
teatre. Ketvirtadienį buvo trau
kiami burtai: Spaskiui atiteko 
baltieji. Taip dalykai buvo už
baigti, tačiau daug audros pergy
venta iki viskas buvo sutarta.

re vyko matčo atidarymo iškil
mės, o amerikietis Fischer sėdė
jo New Yorke ir reikalavo dau
giau pinigų. Įsikišo Londono tur
tuolis Mr. Slater, padvigubinda
mas piniginį prizų iki $250,000.

virtadieniui. Ketvirtadienį So
vietai neleido Spaskiui lošti, 
reikalaudami Fischerio nubau
dimo. Dr. Euwe ir Bobby Fisch
er atsiprašė pasaulio čempionų 
Spaskį ir Sovietų Sąjungų, pra
džioje žodžiu, vėliau raštu, iki 
abi pusės buvo patenkintos ir su
tarė pradėti matčų kitų savaitę.- 
Šitas kivirčas sukėlė nepaprasto 
susidomėjimo pasaulio spaudos 
puslapiuose, nes 600 žurnalistų 
ir TV iš Reykjavikio nuolat in
formavo pasaulį apie matčo pa
dėtį, apie Sovietų Sąjungos į- 
sižeidimus ir jų reikalavimus nu
bausti Fischerį, ir matosi, jog 
šachmatai savo populiarumui 

.labai daug laimėjo.

REAL ESTATE

V. Ard-
Pa., J.

prašė dr. Euwe, FIDE preziden
tų, rungtynes nukelti porai die
nų. Jis sutiko, vienok paskelbė 
ultimatumų, jei Fischer nepasi-

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

DELTA SERVICE 
201-09 Hollis Ave. Hollis 

Air Condition & Refrigeration 
G&E Ranges Installed and 

Repaired Call 776-5276Ask for Mr. B.

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

FINE GENERAL CONTRACTORS 
Our Specialty, Painting, Plastering 

Roofing, Cement, Plumbing. 
10% Discount with this Ad 

Call 638-9444 Mornings & Eves.

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.

Hauling & Removing 
4422 Snyder Ave. 
Welfare Accepted 

Call 693-5219 H. W. FEMALE

34 Acres on Rt. 178 in Bradley Mai
ne, Old House Field and Apple trees. 
Hard Rd. with Power and Telephone 
$9,500. Call (609) 494-3382. Ask for Les.

ST. JOSEPH’S COLLEGE 
Brooklyn N. Y. and 

Brentwood, L. I. Campuses 
Call 212 622-4696 

516 273-5112

REGISTERED NURSES WANTED 
Three Experienced RN’s needed for 3 
shifts; 7am to 3 pm; 3 pm to 11 pm 
and 11 pm to 7 am. Nursing Home 
Located in beautiful suburban Com
munity of Emerson, N.J. Good Income, 
Good Working Conditions. Call 201 261- 
6662. Ask for Miss Lee.

New Custom Hi Ranch
1/4 Aqre Plot desirable Area of Deer 
Park, 4 Bedrooms, 2 Car Garage, 1 1/2 
Baths, Oil, Hot Water Heat, Panelled Den

K. B. Lynch Contracting Corp
516 643-9265

Po 5 dol.: J. Petronis, Phila. 
Pa., J. Mikeliūnas, E. Chicago, 
Ind., J. Garba, Los Angeles, 
Calif.

Po 4 dol.: Stumbris, Woodside, 
N.Y., J. Maurukas, Richmond 
Hill, N.Y., M. Yasevice, Bronx, 
N.Y., V. Keršulis, Babylon, N.Y.

Po 2 dol. — O. Bogiel, A. 
Dubinskas, C. Surdokas, K. Jan
kevičius, msgr. L. Mendelis, O. 
Vakarienė, Balt. Md., P. Simano- 
nis, Chester, Pa., dr. B. Kazlas, 
Wilkes Barre, Pa., J. Šeštokas, 
Huntingdon Vly, Pa., A. Vai
čiulis, W. Miffin, Pa., 
zavich, Tunkhannock
Stelmokas, Lansdowne, Pa., P. 
Zebertavage, Seltzer, Pa., H. Sa- 
tinskas, Drexel Hill, Pa., V. Pau
lauskas, Plymouth, Pa., J. Vis- 
nauskas, Peely, Pa., A. Paškus, 
Erie, Pa., J. Shurskis, Coopers
burg, Pa., R? Girnius, L. Budgi- 
nas, J. Skemundris, Pgh. Pa., dr. 
C. Potelūnas, M. Arlauskas, B. 
Gustaitis, Scranton, Pa., V. Kiau
nė, kun. A. Bartkus, M. Songai- 
lo, Easton, Pa., J. Barkauskas, J. 
Pauliukonis, A. Gečys, R. Šilei
ka, J. Kowrah, K. Silvinskas, V. 
Muraška. R. Edelman, B. Jasins- 
kas, E. Dirmauskas, P. Davido- 
nis, A. Gaigalas, A. Bendžius, 
L. Saudzis, dr. J. Stiklorius, S. 
Raksnys, J. Waitkus, P. Surma, 
A. Mack, Phila. Pa., A. Zails- 
kas, Cicero, Ill., P. Deltuva, 
Rockford, Ill., V. Brazanskas, 
Plano, Ill., S. Darzinskis, Dow
ners Grove, Ill., dr. R. Ginio- 
tis, Waukegan, III., M. Am
brose, Westville, Ill., dr. A. Raz-

kuotas. Kai žurnalistai klausė
Spaskį dėl atidėjimo, jis gana

savaitę, galės palaukti dar ir porų 
dienų. Tačiau kitų dienų tu
rėjo spaudoje savo sutikimų at-

HELP W. MALE

WELFARE 
MOVING 
SPECIALISTS
SE H AB LA ESPANOL

ELM MOVING INC

498-8601

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

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

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

lington Hts. Ill., A. Nagys, Le
mont, Ill., V. Gutauskas, A. Jan
kauskaitė, A. Garbačiauskas, B. 
Užusienis, A. Kairys, A. Liškū- 
nas, B. Miniataitė, E. Vilimaitė,

DEXTER PARK

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Body & Fender Man, Experienced.
Year Round Job, Good Working Con
ditions. Top Salary for Top man. Compare 
Benefits. BOB WILLIAMS COLLISION 

445 Railroad ave. Westburv, L.I.
(516) 333-5757

DISPLAY

Po 1 dol.: W. Labutis, Yonkers, 
N1 Y., V. Gamziukas, Buffalo, 
N. Y., G. Gobis, A. Makacynas, 
F. Valasinas, A. Liuzėnas, 
Amsterdam, N.Y., A. Kazukaus- 
kas, Lake Hiawatha, N.J., M. 
Vameckas, Clark, N. J., J. Kiau
šas, Harrison, N.J., S. Jatulis, 
Garwood, N.J., J. Kiceina, 
Wash. N.J., M. Mažeika, Cherry 
Hill, N.J., V. Linartas, Long Val
ley, N. J., V. Malakas, Walling
ton, N.J., B. Nemickas, Trenton, 
N. J., M. Latvis, M. Kulikaitis, 
A. Visockis, A. Gudaitis, A. Gu
daitis, Paterson, N. J., A. Ar
minas, J. Sadauskas, V. Pietaris, 
Lith. Holy Name Soc., V. Ra
manauskas, Keamy, N.J., V. Lu
kas, B. Sudzinskas, Newark, N.J., 
R. Bagdonas, J. Balandis, K. Bar- 
tys, Eliz. N.J., I. Baskys, Bos
ton, Mass., R. Akstinas, Met
huen, Mass., J. Starinskas, N. 
Cambridge, Mass., A. Dėdinas, 
Greenfield, Mass., J. Brown, 
Lynn, Mass., R. Smetona, Can
ton, Mass.

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bų. Laukiame ir kitų skaitytojų

LITO KELIONIŲ BIURAS
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.

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

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

Kreipkitės į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

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

V. Račiūnas, J. Spačkauskas, J. 
Arlauskas, J. Serapinas, S. Ba
ras, J. Cėsna, K. Januška, A. Po
vilaitis, kun. K. Kuzminskas, J. 
Jankauskas, Chicago, Ill., V. Pa
lonas, Akron, Ohio, dr. V. Adams, 
Akron, Ohio, A. W’ishnes, Lake
wood, Ohio, J. Mikonis, Rich-

Your Wedding does not have to be Ex- ~ mond Hts., Ohio, dr. L. Alssen,
Bowling Green, Ohio, B. Stepo- , 
nis, Parma, Ohio, P. Ambrazas, 
S. Lazdinis, Euclid, Ohio, L. 
Raštikytė, J. Jaškauskas, Dayton, 
Ohio, P. Seneunas, Grand 
Rapids, Mich., kun. J. Adomai- 1 
tis, Cheboygan, Mich., J. Gilvy- 
dis. Birmingham, Mi., V. Lelis, 
B. Neverauskas, Sterling Hts,1 
Mich., V. Kavaliukas, A. Bražė- 1 

k nas, S. Garliauskas, E. Blass, M.
Jekulis, Detroit, Mich., R. Ba
rauskaitė, Pomona, Calif., P. But- 
kys, Monterey Pk., Calif., V. Ze- 
lenis, Reseda, Calif., V. Dapšis, 
Glendale, Calif., N. N., San 

Fran., Calif., S. Damulis, Tn- 
dio, Calif., J. Žukas, Hawthorne, 
Calif., R. Svainauskas, Studio 
City, Calif., V. Mieželis, Covina, 
Calif., V. Graužinis, San Diego, 
Calif., A. Daukantas, J. Andrius, 
Santa Monica, Calif.

pensive to be Elegant!
Compare our complete bridal service 
consisting of photography—24 8x 10 pho
tos, 2 family albums of 12 each, 25 "Thank 
You” cards and one Giant portrait for only 
$189. We also feature 27 of the latest 
style tuxedos, including "The Prince 

Edward” in 5 colors.
Flowers, Favors, Limousines 

Largest selection of wedding invitations. 
Including liturgical (20% discount with 
this adv.). Greenpoint Wedding Center, 

647 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.
(212) 383-4299

SENIOR CITIZENS 
OR YOUNGER

Retire in Comfort & Luxury on Small 
Estate in Beautiful Brewster, New York 

Menu Type Meals 
Decorative Rooms, Happy Atmosphere 

Catholic Church in the Area 
Call 914 279-4916

ATTICS, YARDS CELLARS 
CLEANED. PICK UP AS LOW AS $7.50 
24 Hour Service, also do White Washing 

& Tree Removals 
Call 327-6616 Mr. Herbert

i In Country Like Surroundings
<F" *** -f in Staten Island North Shore

NSW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda teStadlenials nuo b Ud Offering Beautiful Lite & Airy Rooms 
6 val. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. & Care for Elderly Couples or Single 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr.. Mountainside, NJ. 07092; tel. 201-232-5565 Persons. Be part of Family group. $100

_ Weekly. Catholic Church in the Area.
. - ~_  . Call 273-4905. Mr. Mrs. Keenan.

10 Barry Drive
E. Northport. New York 11731
Tel. (516) 757-0055

laidų sumažinimo.

WSOU-FM, 89.5 jneg> — anglų kalba, per Seton Han Univ, radijo stotj. 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NIW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai*

62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 1137®.

BOSTON. WO1

1430 kO. Medford, Mana sekmadieniais nuo 11-12 vid.

REMARKABLE DISCOVERY

10L7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p-p. — 502 B. Broadway, South

Europe. It cures: dundnrff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Rlue-Book. JIB Med
icine Uq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order PJ*. 

' JIB. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, HL 60650. 
Fill: 2498 .Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fill. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7«10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Ave.; 1147 N. Ashland Ave.

Naujosios Anglijos mėgėjų pir
menybėse, liepos 1-2, Brockton, 
Mass. Suvažiavo 56 žaidėjai. Lai
mėjo Joe Richards ir I. Dawson, 
abu surinkę po 4 su puse tš. iš 
5 galimų. Tašku atsiliko Kazys 
Merkis, pelnęs 3 su puse tš., 
William Shakalis surinko 2 su 
puse ir žilagalvis Petras Kontau- 
tas 1 su puse tš. Galime pasi
džiaugti W. Shakalio grįžimu į

ninku eiles, kuriose jis rungėsi 
prieš šešetų metų draug su Sau-

W. Shakalis dabar 22 metų, bai-

darbuosis Bostono ribose.

(į) SPORTAS
Australijos lietuviai krepši

ninkai šiuo metu vieši Šiaurės 
Amerikoj.

Rytų apygardoj jų pirmosios

tų sporto apygardos meisteriu 
— Ansonia Geležinio Vilko ko
manda. Rungtynės įvyks lietuvių 

pranciškonų vasarvietėj Ken- 
nebunkporte, Maine.

p.p., Boston State College pa
talpose, Huntington Ave.,

tono Lietuvių Sporto Klubas,

sės meisteriai. Vakare, 7:30 vai.,

• gijos svetainėj yra rengiamas su
sipažinimo banketas.

liečiai viešės Washingtone, kur 
rungtyniaus su Washington©, 
Philadelphijos ir New Yorko 
miestų sudaryta rinktine.

Publika prašoma atsilankyti į 
rungtynes bei susipaži-nimo va
karus.

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:

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel.: (207) 967-2011
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MIAMI BEACH ĮVYKO SLA SEIMAS APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
8LA 57-asis ir 85 metų orga

nizacijos sukaktuvinis Seimas, 
birželio 26-30 vykęs Miami 
Beach, Fla., atidarymo dieną 
sužinojęs, ' kad nuo potvynių 
Amerikoje nukentėjo daug lie
tuvių, o jų tarpe ir broliškosios 
organizacijos — LR Katalikų 
Susivienijimo centras, kurio 
raštinę Wilkes Barre, Pa., ap
sėmė vanduo, pats pirmiausia

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Lietuvių kompozitorių dainų 

rečitalis, Sol. S. Klimaitės: 
Kaitink, šviesi saulute, Kok* 
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.

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

Išnuomosiu vieną kambarį 
su centraliniu šildymu, su bal
dais, bendra virtuve ir vonia. Ra
šyti: V. Geibavičius, 73 Wyckoff 
Ave., Ridgewood, N.Y. 11237. 
Telef. EV 6-0923 nuo 5 iki 8 vai. 
vak.

Richmond Hill rajone išnuo
mojamas 5 erdvių kambarių bu
tas. Pageidaujama suaugusių šei
ma. Tel. VI 6-4423.

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. EV 6-5768.

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.

. i ■ .
Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

K H «

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, .švarv.s 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 

— —-------------------------------------------------

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

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

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

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:
BLUE WATER MANOR

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

jam pareiškė brolišką užuojautą. 
Užuojauta pasiųsta ir kitiem nuo 
potvynių nukentėjusiem lie
tuviam ir S LA nariam bei Seimo 
delegatam.

Seimas, kurį pasveikino 
specialiu laišku prezidentas 
Nixonas, per šešias dienas ap
tarė savo organizacijos reikalus, 
priėmė visą eilę rezoliucijų savo 
veiklos klausimais, Lietuvos 
laisvinimo reikalu ir paskyrė 
aukų lietuviškiem darbam. Jų tar
pe paskyrė 500 dol. Chicagoj vy
kusiai šokių šventei, 500 dol. 
jaunimo laikraščiui ir kt. *

Seimą rengė 44-oji Miami 
kuopa, o Miami Beach burmist
ras Chuck Hali atsilankė į seimo 
atidarymą, pasakė gražią svei
kinimo kalbą ir SLA veikėjus ap
dovanojo simboliniu miesto šei
mininko vaišingumo ženklu — 
miesto raktu.

Iš lietuvių seimą sveikino Al
tos pirm. dr. K. Bobelis ir Vliko 
vicepirm. J. Audėnas, kurie abu 
su šeimomis yra SLA nariai. 
Daugelis ir Miami lietuvių or
ganizacijų ir veikėjų pasveikino 
seimą specialiame leidinėlyje.

Posėdžiams vadovavo SLA 
prezidentas Povilas P. Dargis. 
Ateinantį seimą nutarta sušaukti 
po dvejų metų Bostone. Seime 
dalyvavo 116 delegatų iš artimų 
ir tolimų JAV ir Kanados miestų 
ir nemažas būrys svečių. Graži 
Miami Beach aplinka suteikė 
progos delegatams pasigėrėti 
puikiu amžinos vasaros miestu ir 
pasimaudyti mėlynuose Atlanto 

jymdenyse. (SN) _______________
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., 

JBrobklyn, N. Y. 11221.

Jonė ir Vilhelmas Žitkevičiai
Jonė (Zelinkevičiūtė) ir Vil

helmas Žitkevičiai iš Melbour
ne, Australijos, keliaudami apie 
pasaulį, atvyko į JAV ir lankė
si Chicagoj, Detroite ir New Yor
ke, kur apsistojo pas Jonės bro
lį mok. A. Žilę. Svečiai apsilan
kė ir Darbininko įstaigose. Pa

SESELĖ JOSEPHINA BUKŠAITĖ 
ŠVENČIA AUKSINĮ JUBILIEJŲ

Šv. Pranciškaus vienuolyne 
Pittsburghe lietuvė seselė Jo- 
sephina Bukšaitė liepos 29 šven
čia auksinį jubiliejų savo tarny
bos Dievui ir tėvynei Lietuvai.

Seselė Josephina Bukšaitė 
gimė ir augo šiame krašte, De
troite, lietuviškoj susipratusioj 
šeimoj. Jos tėveliai buvo vieni iš 
pirmųjų lietuviškos Šv. Jurgio 
parapijos Detroite steigėjų. Abi 
savo dukras ir sūnų iš pat ma
žens jie mokė kalbėti, melstis ir 
skaityti tik lietuviškai. Jie pasa
kojo savo vaikam apie Lietuvą, 
patys jos ilgėdamiesi. Prie 
mamytės prisiglaudusios, abi 
dukrelės išmoko daug lietuviškų 
dainų ir eilėraščių. Taigi šeima 
buvo seselės pirmoji lietuviška 
mokykla.

Šv. Jurgio parapijai augant, 
buvo pastatyta nauja bažnyčia ir 
svetainė lietuviškiem parengi
mam. Lietuviškas kultūrinis ir 
patriotinis veikimas ypač sužy
dėjo, vadovaujant tokiem idea
listam veikėjam, kaip a.a. kun. 
Fabijonas Kemėšis, vargoninin
kas Aleksandras Alęksis ir kiti. 

. Čia ir_^eselė Josephina gabiai 
reiškėsi' vaidinimuose, dekla
muodama eilėraščius, dainuoda
ma chore ir duete su savo se
sute Estelle, veikdama Lietuvos 
vyčių jaunimo organizacijoj. Tai 
buvo seselės antroji lietuviška 
mokykla.

Seselė Josephina su didžia pa
garba ir dėkingumu prisimena 
prof. A. Aleksį, kuris daug pri
sidėjo prie lietuvybės ugdymo 
jos širdyje. Jis pirmasis ją mokė 
skambinti pianinu ir groti var
gonais. Jam išvykus, muzikos pa
mokas seselė tęsė pas a.a. kun. 
J. Cižauską. Prie parapijos pasta
čius lietuvišką parapinę mokyk
lą, seselė ją lankė tik dvejus pas
kutiniuosius metus. Taigi lie
tuvybę kaip brangų kraitį, ji at
sinešė iš savo namų židinio.

-o-
1922 įsisteigus lietuvių seselių 

Šv. Pranciškaus vienuolynui, se
selė Josephina į jį įstojo. Vėliau 
ji uoliai mokytojavo daugelyje 

mokyklų prie lietuviškų para
pijų. Bedirbdama mokyklose, ji 
studijavo ir užbaigė muzikos mo- 

ŠAULIAI SUVAŽIAVO l
KENNEBUNKPORTĄ

Kennebunkporte, Maine, Liepos 12 — Šaulių Sąjungos
pranciškonų vienuolyno so
dyboj liepos 8-15 vyksta šaulių 
kultūrinė savaitė. Joje yra suva
žiavę šauliai iš Chicagos, Det
roito, Montrealio, Bostono, 
New Yorko ir kitų vietų.

Kultūrinės savaitės programa 
yra tokia:

Liepos 9, sekmadienį, buvo 
Lietuvos diena. Atidaryta sto
vykla, buvo pamaldos už Lietu
vą, vakare Montrealio šauliai 
(17 asmenų) suvaidino Stasio 
Butkaus “Partizano motina”, 
dviejų veiksmų dramą. Po vai
dinimo buvo susipažinimo va
karas.

Liepos 10 — kankinių už Lie
tuvą diena, E. Pūtvytės ir E. 
Jucutės paskaitos, atidaryta Sibi
ro parodėlė, padėtas vainikas 
prie lietuviško kryžiaus.

Liepos 11 — kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę diena. Vliko 
pirmininko dr. K. Valiūno, ir dr. 

; Juozo Girniaus paskaitos.

viešėję New Yorke, skris į Lon
doną,Paryžių, Vokietiją ir kitus 
kraštus. Jonė dirba lietuvių pa
rapijos lituanistinėj mokykloj, o 
vyras turi tarnybą General Mo
tors bendrovėj. Abu talkina Aust
ralijos lietuvių laikraščiui ‘‘Tė
viškės Aidai”.

Seselė Josephina Bukšaitė
kytojos kursus universitete. Šalia 
savo tiesioginių pareigų mokyk
lose, ji taip pat vargoninkavo, 
ruošė įvairių parengimų progra
mas. Vasario 16 progomis rengė 
parodėles klasėse, rašė laikraš
čiuose apie savo vienuolyną ir 
parapijos veiklą. Jos žodžiuose ir 
mintyse dvelkė poetiška ir me
niška siela. Nebuvo tuo laiku 
pakankamai lietuviškų veikalų, 
todėl ji versdavo vaidinimus ir 
operetes iš anglų kalbos, pati 
kurdavo montažus ir 1.1. Jos 
paruošti vaikai kalbėjo taisyklin
ga lietuvių kalba ir tuo žavėjo 
vyresniuosius. Visur spindėjo 
seselės lietuviška širdis. Aktyviai 
buvo įsijungusi ir į seselių lie
tuvaičių instituto kursus, buvo jų 
sekretorė ir dirbo kitose komisi
jose.

Naujai ateivių bangai atvykus 
į šį kraštą, inteligentai ir rašy
tojai stebėdavosi jos turiningu 
lietuvišku žodžiu ir klausdavo ją, 
kiek metų ji studijavusi Lietu
voj. Jos laisvai plaukią žodžiai, 
grynai lietuviška tarsena yra 
gyvas pavyzdys, ką gali pasiekti 
gilios meilės ir tvirto ryžto dėka
Lietuvos nemačiusi, bet lietuviš
koj šeimoj lietuviškai užauginta 
lietuvaitė.

Seselė Josephina yra plačiai 
apsiskaičiusi. Jos motiniškame 
name yra įrengtas lietuviškas 
kambarys, kurio lentynos pilnos 

įsteigėjo Vlado Pūtvio diena. 
Emilijos Pūtvytės paskaita. Va
kare literatūros ir meno vaka
ras, kurio programoj A. Man- 
tauto iš Brocktono paskaita pri
statant Vlado Pūtvio raštus. Poe
tės Sims “Ant kryžkelių senų” 
pristatoma L. Mingėlienės iš De
troito. Meninėj programoj John 
Bavicchi, Ermanno Wolf-Ferrari 
kūriniai, atliekami smuikininko 
Izidoriaus Vasyliūno, forte
pijonu palydint dr. Vyteniui M. 
Vasyliūnui.

Liepos 13 — sveikatos diena, 
dr. K. Pautieniaus paskaitos.

Liepos 14 — jaunimo diena, 
Algirdo Makaičio ir Gintaro Ka
roso paskaitos.

Liepos 15 — apsaugos diena, 
J. Stašaičio paskaita ir stovyklos 
uždarymas.

Tuo pačiu metu vyksta šaulių 
veiklos paroda, šaulių rankdar
bių paroda.

Tradicinis parapijos piknikas 
įvyks sekmadienį, liepos 30, 
Plattdeutsche Parke, Franklin 
Square, L.I. Pradžia 2 vai. p.p. 
šokiam gros Joe Thomas orkest
ras nuo 5 vai. Maloniai kvie
čiame visus parapiečius bei 
draugus atsilankyti į pikniką ir 
pasidalinti gražia nuotaika. Susi
tiksit su senais pažįstamais, už
megsite naujas draugystes. Džiu
gu pastebėti, kad parapiečiai 
greit atsiliepia ir grąžina gautus 
lapelius. Prašytume visus kitus 
parapiečius sugrąžinti lapelius 
artimiausia proga ir tuo padėti 

išlaikyti parapijos bažhyčią.
Bažnyčios atnaujinimo darbas 

vyksta sėkmingai. Iš lėto bažny- 
nyčia bus grąžinta į jos pir
mykštį grožį. Siena didžiojo al
toriaus kairėj jau beveik užmū
ryta ir netrukus ją puoš Aušros 
Vartų Marijos paveikslas. Para- 
piečių atsiliepimai į mūsų prašy
mus aukoti šiam darbui yra tikrai 
džiuginą. Iki šiol savanoriškai 
aukomis prisidėjo šie parapie- - 
čiai: 500 dol. p. Rožė Venckie
nė (įamžina dėdę Stanislovą irte- 

lietuviškų knygų. Čia yra Vaiž
ganto, Putino, Kudirkos, Mai
ronio, Pečkauskaitės ir daugelio 
kitų lietuvių autorių raštai. Čia 
rasim ir Lietuvos istoriją, geo
grafiją bei daugelį kitokių lie
tuviškų knygų. Seselei Josephi- 
nai visi minėti rašytojai gerai pa
žįstami, kadangi ji perskaitė vi
sus jų kūrinius.

Tūr būt, jau tūkstančius mo
kinių mokė seselė Josephina. 
Vienas iš jos mokinių yra lietu
vis vyskupas; yra keletas seselių, 
yra advokatų, inžinierių ir šiaip 
aukštas pareigas einančių asme
nų. Jos mokinys vyskupas Char
les Salatka koncelebruos iškil
mingas mišias seselės auksinio 
jubiliejaus minėjime.

Šio jubiliejaus proga jos di
džiausias troškimas būtų aplan
kyti savo seniai mirusių tėvelių 
gimtinę, bet tik tokią, kokią jie 
sukūrė jos vaizduotėj — laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Deja, 
šis gilus jos noras šiandien dar 
negali būti įgyvendintas, Lie
tuva tebėra pavergta.

Palinkėkim, kad Dievulis leis
tų jai dar ilgai ilgai gyventi, būti 
sveikai ir laimingai!

Jos adresas: Sister Josephine, 
Grove & McRobert Rd., Pitts
burgh, Pa. 15234.

Vytautas Kutkus 

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED W. ARCHIBALD, ‘President

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. GrfgaKs. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš 8213,000,000.

CURRENT DIVtbfcND RAITĖS

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

--------- All AcčOūrits Compounded Dally ---------

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 — nesivėlinklte!
Smulkesnių žinių ir 

registracijos reikalu kreipkitės į

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway

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

Darbo valandos kasdien nuo 9 vai. Iki 5 vai. 
Šefttadlenlals uždaryta: birželio, liepos 

Ir rugpiūčio mėn.
Savininkė — Aldona Adomonienė

tą Uršulę Stumbrius); 100 dol. p. 
Ellen Thomas (įamžina mamy
tę Marcelę Vedegienę); 215 dol. 
p. M. Dumblienė; po 100 dol.: 
p. Marytė šalinskienė, p. Elz
bieta Kašetienė, p. Elena Mic- 
keliūnienė, p. Valerija Andruš- 
kienė, Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus Draugijos; po 50 dol.: 
Mr. Mrs. G. Geisler, A. Petraus- 
kas-T. Liveikis, p. E. Nadzei- 
kienė, Mr. A. Šertvytis-Sharry, 
Katalikų Vyrų Draugija; 30 dol. 
p. Kotryna Žvinienė; po 25 dol.: 
Mr. Mrs. F. Jaeger, p. E. Lio- 
be, p. Veronika Stelmokienė, Mr. 
Mrs. F. Gagas, p. p. Ąžuolai; 
po 20 dol.: p. R. Steponienė, 
p. M. Ručinskienė, p. Petronėlė 
Gagienė; po 10 dol.: Sandanavi- 
čių šeima, Antanina Samuolis, 
Mr. Mrs. P. Evans, p. p. A. Ma
žeikai, p. A. Daniūnienė; 8 dol. 
p.p. A. Ramonai. Visiem aukoto
jam nuoširdus ačiū. Ir kiti para
piečiai kviečiami prisidėti prie 
bažnyčios atnaujinimo darbų.

Lietuvių diena Š. Amerikos 
Kankinių šventovėj Auriesville, 
N. Y., įvyks rugpiūčio 13, sek
madienį. Šioj ekskursijoj norį da
lyvauti prašomi kreiptis į klebo
niją. Kelionės autobusu kaina 10 
dol.

Parapijos mirusieji tegul ilsisi 
ramybėje: Antanas Aleksejus 
80 m., palaidotas Šv. Jono ka
pinėse birželio 5. Liudvikas My
kolaitis 47 m., palaidotas Cy
press Hills kapinėse birželio 14. 
Ona Mackevičičienė 78 m., pa
laidota Švč. Trejybės kapinėse 
birželio 22. Vincas Ragažinskas 
67 m., palaidotas Kalvarijos 
kapinėse birželio 26. Zigmontas 
Zupka 84 m., palaidotas Šv. 
Jono kapinėse liepos 5. Šeimom 
nuliūdime išreiškiame užuojau
tą. — R.

Boston Statė' College" špdrto 
salėj liepos 22 <T. 2 vai. popiet 
įvyks rungtynės tarp Australijos 
lietuvių krepšinio komandos ir 
Lietuvių Piliečių Dr-jos krepši
nio komandos. Tos pačios die
nos vakarą su svečiais bus bend
ra vakarienė.

Leonarda ir Aleksandras 
Griauzdės atostogų metu keliau
ja per Ameriką.
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V. Stašinskas, Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke, mirė prieš 
penkeris metus liepos 15. Velio
nis bus prisimintas mišiomis 
Aušros Vartų bažnyčioj (32 Do
minic St., New York) liepos 15, 
šeštadienį, 9 v.r. Giminės ir ve- 
lionies draugai kviečiami 
dalyvauti.

Prel. L. Mendelis, Baltimorės

klebonas ir lietuviškų reikalų 
rėmėjas, atostogų metu lankėsi 
Paryžiuj, Liurde, o dabar atsiun
tė sveikinimus Darbininkui iš 
Romos.

Kun. L. Budreckas, kurį laiką 
Vokietijoj dirbęs vysk. A. Deks- 
nio įstaigoj liturginės muzikos 
srity, grįžo į JAV ir laikinai ap
sistojo pas kun. J. Gurinską, 
Aušros Vartų parapijoj, New 
York, N.Y.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, keliaudami su Lietuvos 
vyčių ekskursija po Pietų Ame
riką, Darbininkui atsiuntė 
sveikinimus ir iš Buenos Aires.

Dr. Rožė Somkaitė dalyvavo 
tarptautinėje chemikų konferen
cijoje Helsinky liepos 1-7.

Atostogauja liepos mėnesį 
šie lietuviškų parapijų vargoni
ninkai: Algirdas Kačanauskas — 
Apreiškimo par., Albinas Priž- 
gintas — Angelų Karalienės par., 
Vytautas Kerbelis — Viešpa
ties Atsimainymo par.

J. Bagdonas nuo liepos 1 pa
skirtas Balfo reikalų vedėju. Su
sirgus kun. Pr. Geisčiūnui, jis lai
kinai kurį laiką ėjo vedėjo parei
gas.

Paulius Jurkus, Darbininko re
daktorius, pradėjo atostogas lie-

Kun. Stasys Raila buvo susir
gęs ir nuo birželio 25 iki liepos 6 
gulėjo ligoninėj Philadelphijoj. 
Į Maspethą grįžo liepos 6 ir tą 
pačią dieną persikėlė į šv. Pran
ciškaus Asyžiečio parapiją, 
Greenlawn, L.I. Ten jis išbus vi
są vasarą pagelbėdamas tos para- 

_ pijos kunigam. Tuo pačiu eis ir 
Liet. Religines šalpos reikalų ve
dėjo pareigas. Anksčiau jis turė
jo butelį prie pat Religinės šal
pos įstaigos, praeitų metų spalio 
mėnesį buvo persikėlęs gyventi 

į Maspetho lietuvių parapiją.

Vida Jurkuvienė-Rėklaitytė 
New Yorko Universitete gavo 
magistro laipsnį. Studijavo ger
manistiką. Anksčiau ji buvo bai
gusi bibliotekininkystės moks
lus Columbijos universitete. 
Dirba Queens kolegijos biblio-

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 296-2344. Gautas mo
demus ir patogus kelionei auto
busas. Prašoma užsirašyti iš 
anksto ir nesivėlinti laiku atvyk
ti. Autobuse liko laisvos tik ke- 

‘ lios vietos. Norintieji vykti 
prašomi tuoj skambinti virš nuro
dytais telefonais.

Janė Gerdvilienė vietoj gėlių 
prie a.a. Vinco Ragažinsko kars
to Kultūros Židinio statybai pa
aukojo 10 dol. Taip pat užprašė 
mišias už velionies sielą.

Introduction to Modern 
Lithuanian gramatikos pirmoji 
laida išparduota. Antra laida bai
giama spausdinti ir liepos pas
kutinėm dienom knyga bus par
davinėjama po 8 dol. Kreiptis: 
Darbininko administracija, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

Prof. J. Stuko radijo valandėlės piknike birželio 18 d. latvių Priedainėje, N.J. Kairėj viršuj — 
šoka latviai, dešinėj 
dešinėj — šoka N.Y. lietuvių tautinių šokių grupė. Vidury—kalba radijo programos vedėjas 
prof. Jokūbas Stukas. Nuotr. R. Kisieliaus ‘

estai, kairėj apačioj dainuoja Žibuoklių sekstetas

MAIRONIO MOKYKLOS METAI
(atkelta iš 3 psl.)

niai buvo įtraukti į veiksmą ir 
jaunieji žiūrovai, su ypatingu 
susikaupimu ir įsigyvenimu se
kę Kiškučio Pūkio nuotykius.

Teisėjų laukė nelengvos parei
gos: kaukių buvo daug (arti 140) 
ir gražių. Prieš jų akis žygiavo 
pasakų, istorijos ir vaizduotės 
sukurtos būtybės. Trim kau-

Pavergtų Tautų savaitės programa
Liepos 16-22

Šiemet skelbiama 14-toji 
vergtų tautų savaitė. Ji prasidės

pa-

New Yorke iškilmės pra-

šia tvarka:

9 vai. — pavergtų tautų atsto
vai ir organizacijos renkasi 5 
Avė. ir 59 gatvė. Iš ten visi žy
giuoja į Šv. Patriko katedrą.

Rimos ir Juozo Bružų siuntinių 
įstaiga per vasarą veikia tik tris 
dienas: ketvirtadienį nuo 10 iki

10 vai. — katedroj mišias au
kos ukrainiečių katalikų vysku
pas John Stock iš Philadelphi- 
jos. Giedos ukrainiečių choras. 
Pamokslą sakys apašt. protono- 
tarąs Jonas Balkūnas. Pamaldom 
vadovaus kardinolas Terence 
Cooke.

popiet.

Po pamaldų didžiulis paradas 
5 Avė. iki 72-sios gatvės ir į 
muzikos aikštę Centraliniam

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

Apreiškimo Parapijos kunigai 
nuoširdžiai kviečia visus parapiečius 
bei visus lietuvius 
dalyvauti

TRADICINIAM PIKNIKE,

kuris fvyks .

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. šallnsklenės Įstaigos — 1:30 vai. 
Autobusuose prašom Iš anksto užsisakyti vietas

Parke. Čia bus speciali progra
ma ir tautų pasirodymas.

Liepos 19

visą Ameriką. Tai proga dar sykį 
užakcentuoti, kad dabartinė šių 
tautų padėtis negali tęstis 
amžinai.

giama demonstracija prie So
vietų atstovybės prie J.T.

Be to, New Yorko miesto bur
mistras priims tautybių delegaci
jas miesto rotušėj.

Savaitės komitetas
Ši programa yra paruošta Pa

vergtųjų tautų savaitės New Yor
ke komiteto, kurį sudaro paverg
tųjų tautų įvairių organizacijų at
stovai.

Komiteto pirmininkas yra 
amerikietis teisėjas Matthew 
Troy, pirmasis vicepirmininkas 
bulgaras dr. Ivan Docheff. Kiti

-o-
Lietuviai šios savaitės . prog

ramoj praeity atliko svarbų vaid
menį, t^t-^I. J. Balkūnas. Bet 
į pamaldas ir eisenas atvykdavo 
nedaug. Didžiąją dalį sudaryda
vo ukrainiečiai, jų drausmingos 
jaunimo, ypač skautų gretos.

Viena aplinkybė šaukia mus 
šiemet ir ateity dalyvauti gau
siau. Posėdžio metu jaunas veng
ras teisingai pastebėjo, kad pa
vergtųjų tautų likimas priklausys 
nuo jų pačių. Laikui atėjus, jos

kitos atžymėtos pagyrimu.
Be šių didžių įvykių moki

niam buvo suruošta jauki ir sma
gi kalėdinė eglutė, paminėta Va
sario 16-ji, Motinos diena, o pas
kutinę mokslo metų dieną su
rengta iškyla.

Roman Huhlewich, baltgudis 
John Kosiak ir du lietuviai prel. 
Jonas Balkūnas ir Vincas Abojas, 
katalikų veteranų Queens ap- 

, skrities komendantas.
Į paskutinį posėdį birželio 28 

atvyko taip pat kiniečių Tailando 
ir italų atstovai, kaip jie sakė, 
paremti mūsų išsilaisvinimo pa
stangas.

Teisėjas Troy numato, kad pa
vergtųjų tautų paradas bus tikrai 
didingas, spalvingas ir tvarkin-

lietuviai pavergtoj tėvynėj.drą
siai ir garbingai ėmė šaukti: 
laisvės! Jų balsą išgirdo pasau

Iškyla į parką
1972 birželio 3 rytą rinkosi 

mokyklon mokiniai pasipuošę 
smagia šypsena, apsirengę pato
giais sportiniais drabužiais ir 
vieton knygų tik užkandžiais ar 
sviediniu nešini. Rinkosi ne dar
bui. Darbas jau baigtas. Jų laukė 
užsitarnautas malonumas — iš
kyla į Forest parką. Kaip smagiai 
ten žaista, sportuota, užkandžiau
ta ir krykštauta drauge! Klasės 
suole pradėta pažintis ar drau
gystė sustiprinama keliomis 
džiaugsmo, saulės ir medžių 
žalumos pripildytomis valan
domis!

Ošlapaitė.
Akto gale su mokykloje lie

kančiais atsisveikino VIII klasės 
baigiantieji. Mokyklos vardu 
jiem linkėjimus perdavė VII kla
sės mokiniai. Baigiantiesiems 
iškilmingos išleistuvės suruoštos 
birželio 4 Kultūros Židinyje.

Ir vėl vieni mokslo metai baig
ti, o ką atneš nauji?

Mokslo metų užbaigimo akto 
metu Tėvų Komitetas raudono
mis rožėmis ir medžio drožiniu- 
rūpintojėliu atsisveikino su 
mokyklos vedėja Elvyra Ošla- 
piene.

-o-

GERIAUSI MOKINIAI
1971-72 mokslo metus geriau

siais pažymiais baigė šie moki
niai:

I skyriuj: Zina Aukštikalnytė. 
Laura Gudelytė, Ramunė Jasai
tytė, Audrė Lukoševičiūtė, Dana 
Senkutė.

II skyriuj: Kristina Kirkylaitė, 
Adria Nemickaitė, Rūta Bo-

Jei kadaise Maironis budino 
lietuvius: jau slavai sukilo . . ., 
tai šiandieną patys slavai gali 
pasi ragint: antai lietuviai jau 
pajudėjo . . .

Todėl reikia mum įsijungti į 
bendrą tautų srautą ir dideliu 
balsu šaukti kartu su broliais Lie
tuvoje: laisvės Lietuvai, laisvės 
visom pavergtom tautom!

Visi į katedrą, visi į paradą!
(P-a.)

Baigiami metai
Po iškylos mokyklos salėj įvy

ko trumpas užbaigimo aktas. Ta 
proga kalbėjo mokyklos vedėja 
E. Ošlapienė, linkėdama sma
gios vasaros ir .įpareigodama 
kiekvieną mokinį atostogų metu 
nepamiršti vienos labai svarbios 
pareigos: rūpestingai laistyti ir 
su meile prižiūrėti tą brangų žie-
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Russification
Another Lithuanian has burned himself to death to 

protest Soviet occupation of his country, it is reported 
from Moscow. This is the latest sobering reminder of 
the wave of discontent that has broken out this year in 
the tiny. Baltic country whose independence, along with 
that of her two neighbors, was extinguished by Stalin 
more than three decades ago as one of the side dividends 
of the Soviet-Nazi pact It is a measure of the desperation 
many Lithuanians feel that three in the last several 
weeks have chosen self-immolation as a means of calling 
world attention to their plight.

The Catholic religion and Lithuanian nationalism are 
so intertwined that there is no point in debating whether 
it is religious or national oppression that is at the root 
of the current discontent. Rather, the protest petitions 
and other appeals for help that have been smuggled out

wishes to extirpate both the Catholic religion and Lithua
nian language and culture. The purpose would of course 
be forcibly to assimilate the tiny Lithuanian nation into 
the vast sea of Russians—a practice known in czarist 
days simply as “russification.”

What is most remarkable about the recent outburst of

those who were born and grew up under Soviet rule 
and have no memories of an independent Lithuanian 
state. The first Lithuanian to bum himself alive was a 
young worker, Roman Kalanta. His personal sacrifice in 
May ignited several days of massive riots during which 
thousands of young Lithuanians fought the police and 
troops in the streets of Kaunas.

So long as the Lithuanians protest alone, of course, 
Moscow has more than enough force to repress their 
discontent. But there is every reason to suppose that 
there is similar nationalist passion in the Ukraine,

Baltic states <rf Latvia and Estonia. If the non-Russian 
minorities were ever able to integrate their activities

New York Times vedamasis liepos 6.

ba.
Šia proga atžymėti ir lietuviš

komis knygomis apdovanoti ge
riausieji kiekvieno skyriaus mo
kiniai, taip pat šeši mokiniai, 
kurie per visus mokslo metus ne
praleido nė vieno šeštadienio.

Mokinių apdovanojimą paly
dėjo maloni staigmena — Tėvų 
Komitetas mokinių ir tėvų vardu 
kiekvienai mokytojai įteikė po 
puokštę gėlių. Nepamirštos 
buvo i r jaunosios pagalbininkės 
L. Birutytė, D. Jasaitytė ir A.

li! skyriuj: Stasys Janušas, Ne
ringa Žadeikytė, Kristina Žu
kauskaitė.

IV skyriuj: Laura Naronytė, 
Rūta Dragūnevičiūtė, Paulius 
Gudelis.

V skyriuj: Indrė Žadeikytė, 
Petras Dičpinigaitis, Eglė Zika
raitė.

VI skyriuj: Valentina Leleivai- 
tė, Stasys Birutis, Jolita Gu
daitytė.

VII skyriuj: Paulius Švitra, Rai
mundas Sližys, Loreta Orentaitė.

VIII skyriuj: Danutė Norvi- 
laitė, Rasa Vilgalytė, Aina Ber
nier.

Pagelbinėj vyr. klasėj: Onytė 
Beleckaitė, Ona Cesnauskaitė, 

Bernadeta Mark.
Per visus mokslo metus nė 

vieno šeštadienio pamokų ne
praleido: IV šk. — Arūnas Gu
daitis, V sk. — Eglė Zikaraitė, - 
VI sk. — Valentina Leleivaitė 
ir Linas Vebeliūnas, VII sk. — . . 
Vytautas Kulpa, VIII sk. — Da
nutė Norvilaitė.

Krauju paliudytas
(atkelta iš 3 psl.)

Lyg ir mūsų laikais kartojasi 
šv. Luko aprašytas pasakoji
mas apie žmogų, kuris buvo 
galvažudžių sužeistas, apiplėš
tas ir paliktas pusgyvis. Keliu 
ėjęs kunigas ir praėjęs. Keliu ėjęs 
levitas, kunigo padėjėjas, ir pra
ėjęs. Sužeistąjį aprišo ir nugabe
no į užeigos namus žydų nieki
namas samarietis.

Lietuvą, apiplėštą, sužeistą, var
giai kas paglobos; ji palikta sau. 
Bet Vakaruose šauksmas apie 

'jos galvažudžius reiškia budru
mą patiem Vakaram. Anot Wa- 
shingtono Bendruomenės pir
mininko J. B. Genio, “Pabuski
me, kol dar nevėlu” (The Eve
ning Star, birželio 29).

16-22). Ji švenčiama nuo 1959.
Paul Scott rašė (The Wanderer 

liepos 6), kad dr. Kissinger Te

laikyti nuo Pavergtųjų tautų sa
vaitės skelbimo. Norime betgi

Keturioliktoji 
savaitė

Liepos trečioji savaitė pagal 
Kongreso nutarimą vadinama 
Pavergtųjų tautų savaite (liepos

nekeis ir nesulaikys moralinės 
paramos, nors šie metai yra pir
mieji, kada Pavergtų Tautų ko
mitetam yra atšaukta materialinė 
parama.

Pavergtųjų savaitės šventime 
tebus su dėkingumu prisi
minti tie Kongreso nariai, bažny
tiniai dignitoriai, spaudos dar
buotojai, kurie pasirodė jautrūs 
šauksmui iš pavergtojo pasaulio.

Tebus su dėkingumu prisi
menami ir tie lietuviai veikė
jai bei institucijos (Bendruo
menė, jos informacijos komisi
ja, Laisvės Komitetas, Vlikas, Al
tas, Kunigų Vienybė, Batonas 
ir laisvieji partizaniniai veikėjai), 
kurie nešė į viešąją opiniją ži- 

[ nias apie Pavergto Žmogaus kru- 
t viną liudijimą už Laisvės sieki

mą.
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