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Atsakingi toliau Lietuvoje 
Justas Patockfc ir Mečys Gedai 
les, pasirašę pirmą deportacijų 
įsakymą (min. pirm. A. Merkiui 
ir uis. r. min. J. Urbšiui), o pas
kiau jau ir masinius suiminėji-

Laisvė ir valstybiškumas tei
singai aukštai vertinami visame 
pasaulyje. Estų, latvių ir lietu
vių tautos itin uoliai puoselėja 
laisvės ir suverenumo idealus.

Dar kartą užtikrindamas ka
talikiškos Lietuvos Ištikimybę 
Šventajam Sostui, prašau Jūsų 
Eminenciją priimti aukžčianta 
pagarbos pareiškimą. (—) V. Si*

Gaulle, Maskva, ko nori Nato

malonus atsiųsti Darbininkui 
pareiškimą kardinolo Lawronce 
Shehan, Battimoris arkivysku
po, pareiškimą ryšium su So
vietų įvykdytom Lietuvoje de
portacijom prieš 25 metus. Tas 
pareiškimas, rašo redaktorius, 
bus paskelbtas Catholic Review. 
Jis yra toks:

GENOCIDAS SUŽALOJO LIETUVIŲ

WaH buvo vandens ir su mažu kiekiu oro tę, kuria Junj 
daugelis mirė pakeliui. Daugu- prezidentas sk( 
ma šių aukų buvo Tikinčiųjų 
šeimos nariai.

Tai buvo vienas iš būdų sis
temingai persekioti religijai; 
buvo genocidas, kuris yra So
vietų Sąjungoje komunistą prak
tikuojamas nuo 1917 metų, di
džioj Europos ir Azijos -daly 
nuo antrojo pasaulinio karo ir 
Kuboje dabar.

Aš kreipiuosi i Baltimorės ar
kivyskupijos katalikus ir į vi
sų tikėjimų žmones bet kur ki
tur, kviesdamas neužmiršti sa
vo tikėjimo brolių anapus gele
žinės, bambukuos ar cukri-

PAREIŠKIMAS DEL TYLOS 
BAŽNYČIOS

1966 birželio 15 diena žymi 
dvidešimt penkeris metus nuo 
to laiko, kai 34,600 lietuvių — 
tarp jų ligoniai, seniai, vaikai 
— sovietinių, buvo
sugrūsti į gyvulinius vagomis 
ir pasiųsti škausmingon kelio
nėn, Į nepasakytas vietas So-

no teisę. vių bei lietuvių širdyse. Mes,
tebepripažįstam amerikiečiai, didžiai geibiame 
aį karą buvusių tas šaunias tautas už jų patvarų 
Inu vyriausybių 
bei konsulinius

rentimo a&st 
Taip pat

prieš H Pasav 
Baltijos valst 

kitų tautų apsisprendimo teisei. riiplnnutiniirc 
Mūsų vyriausybė tvirtai atsi- atstovus. Z 

sakė atleisti ar priimti Baltijos 
valstybių ir jų teritorijų prie
vartinį neteisėtą įjungimą į So
vietų Sąjungą. Priešingai, pa
saulinėj plotmėj, Įskaitant ir 
Jungtines Tautas, mes kartoti
nai remiam Baltijos tautų suve-

Tiesiogiai už 1940-41 metų ge
nocidą Lietuvoje atsakingi ge
nocido iniciatoriai ir 
jai Kremliuje:

veiksnių reikšmė Europos vie
nijimo siekiant — kalbėjo A- 
leksandras Kuett, Pavergtos Eu
ropos Seimo ekonominės komi
sijos pirmininkas, estas, 5. To
lesnė Jungtinių Valstybių poli
tika Europoje — kalbėjo prof. 
Ferec Valy iš Massachusetts uni
versiteto.

Posėdyje buvo daug klausyto
jų. Jų tarpe ir Sovietų Sąjun
gos bei Lenkijos atstovybių pa
reigūnai. Spaudos ir atstovybių 
atstovai uoliai apsirūpino pa
teiktųjų pareiškimų tekstais (to-

Kardinolat ‘ Lawrenee Shehan, 
Baltimorės arkivyskupas.

Atstovų Rūmų užsienių poli
tikos komiteto padalinys Euro
pos reikalam, vadovaujamas Ed- 
na F. Kelly, birželio 7 apklausi
nėje liudininkus, kaip Elta pra
neša, šiais klausimais: 1. Nato 
poveikis rytinėj vidurio Euro
poj — kalbėjo ekspertų grupės 
pirmininkas Pavergtos Europos 
Seimo pirm- V. Sidzikauskas, 2. 
Ar Europoje atslūgo komunisti
nių režimų karinė grėsmė? — 
kalbėjo prof. Richard S. Starr 
iš Emery universiteto Atlanta, 
Ga., 3 Europos iki Uralo są
voka (de Gaulle idėja) — kalbė- ki tekstai lietuviškos spaudos, 
jo buv. Rumunijos už. reik. min. bent Darbininko, nepasiekė. 
K. Visoianu, 4. Ekonominių Red.)-

jėgą. 2. Nato turi virsti priemo
ne ne Europai saugoti nuo ko
munistinės agresijos, bet prie
mone Vokietijai kontroliuoti. 
De Gaulle traukiantis nuo Na
to, pastarasis silpsta, bet tada 
yra pavojus, kad Amerika na
tūraliai .jungsis su Vokietija ir 
Vokietijos įtaka didės. Kad to 
nebūtų, europiečiai suinteresuo
ti išlaikyti Nato, kurio rėmuo
se Vokietija galėtų būti kontro
liuojama. 4- Siekiant nesipykti 
su Sovietais ir su de Gaulle, esą 
naudinga vakarų Europai ma
žiau bepripažinti Amerikos va
dovavimą bendrai Vakarų poli
tikai. Amerikos reikalavimo, 
kad Sovietam kreditai nebūtų 
duodami ilgiau kaip 5 metam,

VIETNAME 
laukiama

Patikimi pranešimai patvirti
na, kad Balti; 
bia savas vai 
rines tradicijas. Nepaisant sve
timos okupacijos, priespaudos 
ir masinių deportacijų, laisvės 
meilė stipriai liepsnoja estų, lat-

jaos personalo’ 168, karių 622, 
tarnautojų "1591, darbininkų— 
879, studėbtų 416, teisininkų 
113, gimnazistų ir pradžios mo
kyklų mokinių 6378.

Antros okupacijos metu kas
met didžiosios bangos — 1944 
lapkričio mėn., 1945 rugpiūčio- 
rugsėjo, 1946 vasario, 1947 rug-

vos ėjimus.
DE GAULLE — kur eis, kur 
sustos?

De Gaulle pirmas žingsnis 
buvo trauktis iš Nato karinės 
sąjungos. Tai padaryta. Antras 
žingsnis bus 10 dienų kelionė į 
Sovietus birželio 20. De Gaulle

— Sovietų Sąjungos saugu
mo komisaras Merkulovas, ku
rio įsakymais veikė jo pareigū
nai: pirmiausia jo pavaduotojas 
Ivan Serov, garsėjęs deportaci
jų instrukcija.

Atsakingi Lietuvoje 
tų saugumo komisaras Lietuvai 
Gladkov ir jo paskirtas opera
tyvinis štabas: Bykov, Cholen- 
ko, Bakutin, Modvoctov, Popovr 
Gerasimevič, Ivanov.

Atsakingi Lietuvoje vidaus 
reikalų komisaras A. Gucevi
čius, kurio vardu buvo paskirs
tyti į operativinius trejetukus 
atskirose vietovėse šalia dviejų 
sovietinių piliečių po vieną Lie
tuvos pilietį. 'Atsakingi taip pat 
vidaus reikalų komisaro pirklau- 
somybėje turėję veikti saugumo 
departamento direktorius A. 
Sniečkui ir saugumo policijos 
viršininkas Zdanavičius.

mus.
Atsakingi tiesiogiai Kremliu

je Stalino sekretorius Meienko 
vae, atvykęs į Panevėžį instruk-

KAS TIE GENOCIDO NUSIKALTĖLIAI PIRMOS OKUPA
CIJOS METU?

Vkeprez. Nubart H. Hum- 
phrey paskelbė šį pareiškimą, 
skirtą Baltijos laisvės dienai, 
1966 metę birželio 12 — tajai.

Kovos eina sustiprintu įnirti
mu. Amerika kalba apie sa
vo herojus kapitoną Carpenter, 
seržantą Walter J. Sabalaus- 
ki (iš Floridos), kurie parodė 
nepaprastos drąsos ir karinio 
ryžtingumo kovoje prieš komu
nistų apsupimą. Tačiau tos ži
nios apie juos sykiu kelia nu
sistebėjimą vyriausybės politi
ka: ar priešo karinių taikinių 
šiaurės Vietname reikia tam 
gailėtis, kad komunistų agresija 
duotų progą Amerikai turėti 
daugiau karo aukų ir karo he
rojų?

Vyriausybė vis tebesitiki, ir 
laukia, kad Sovietai spaus š. 
Vietnamą leistis į derybas.

Genocido planą ; Lietuvai 
Maskva įsakė paruošti tą pat 
dieną, kada ji pasirašė su Lie
tuva vadinamą savitarpinės pa
galbos sutartį —. 1939.10.10. 
Lietuvių tautos genocidui pir
miausia ėmėsi sunaikinti inte
lektualinę ir organizuotą, taigi 
aktyviausią ir pažangiausią lie
tuvių visuomenę., Jos vsuėmimo 
pirmoji banga ištiko Lietuvą 
1940 liepos 11-12 naktį — 2,000 
buvo suimta. Antra banga, jau 
masinė, ištiko 1941 birželio 14- 
22 — suimta ir deportuota 34, 
260. Tarp šiuo metu deportuo-

MASKVA TARIASI: kuo sugun
dyti Europą

Maskvoje buvo sušaukta sa
telitų užsienių reik. min. kon
ferencija. Buvo tariamasi dėl 
santykių su vakarų Europa. Jei 
prieš metus Sovietai skelbėsi, 
kad jie esą Azijos valstybė ir 
turinti dalyvauti Azijos-Afrikos 
konferencijoje (kuri neįvyko dėl 
kom. Kinijos sabotažo), tai šie
met Sovietai nori dėtis esą Eu
ropos valstybė ir turi dalyvauti 
Europos reikalų sprendime Jie 
paleido šūkį apie Europos vir
šūnių konferenciją Europos sau
gumo reikalais, išjungiant Ame
riką.

Europai apraminti ir patrauk
ti Sovietai ėmėsi ūkinių žings- 

moka slėpti savo planus, belie- nių: šiemet davė 'Italuos Fiat 
kompanijai užsakymų už 850 
mil. Tokios pat rūšies mažesnis 
pažadas yra duotas Prancūzi
jos Renault firmai. Anglija taip 
pat nori įkelti koją į Sovietus 
su savais automobiliais. Kita 
priemonė vakarų Europai pa
traukti — sudaryti įspūdį, kad 
Rumunija ir net kiti gali eiti 
nepriklausomu keliu, sudaryda
ma ryšius su vakarine Europa. 
Trečias dalykas — galimas Vo
kietijos sujungimas, ją neutra
lizavus.
NATO: kuo savu ramina ir ko 
baiminasi

Įdėta invotateija: "AJžTylot Baž
nyčią ir už visus, kurio ken
čia netūingą komunizmo per
sekiojimą, meldžiame Tave, 
Viešpatie. Viešpatie, pasigai
lėk!"

1966 metų Baltijos Laisvės 
Dienos proga kiekvienos kilmės 
amerikiečiai reiškia sveikinimus 
saviems baltiečių kilmės bend
rapiliečiams ir jų artimiesiems 
kitur.
Kaip praeity, taip dabar Jung

tinių Valstybių vyriausybė yra 
įsipareigojusi baltiečių ir visų

Pareiškė viceprezidentas H. H. Humphrey, birželio 12 skelb
damas kaip Baltijos laisves dieną

Vakarų Europa nori dides
nės prekybos su komunistais. 
Prekybos metinė apyvarta tarp 
vakaru Europos ir rytų Euro
pos siekia 7 bilijonus. Bet tai 
tik 4 proc. visos vakarų Euro
pos prekybos. Per artimiausią 
penkmetį norėtų padvigubinti.

Galimybę stiprinti prekybą jau seniai Europa nepaiso, 
su komunistais didina vakarų Tokioje padėtyje Amerikai 
Europoje įsitikinimai: 1. Sovie- tenka laviruoti. Tai sunkina dar ne Jadvyga ir Krokuvos mies
tų karinė grėsmė praėjo ir nė- labiau pačioje Amerikoje po- to, kaip Lenkijos valstybės stm-

Ryfę ir Vakarę jėgos susvy
ravo ir ėmė byrėti ar braškėti. 
Galvojama, kad blokai gali per
sigrupuoti. Tokias mintis perša 
de Gaulle traukintasis nuo Na
to, Rumunijos noras trauktis 
nuo Varšuvos pakto- Kaip tos 
jėgos persigrupuos, tuo tarpu 
tik spėliojama. Diplomatai ir 
laikraštininkai mėgina žvalgų 
pareigas atlikti — pramatyti, ar
timiausius de Gaulle ir Mask-

rų grupių išnaikinimas rasiniais 
ar nacion^iniais (religiniais) mo
tyvais — sunkiausias nusąlūdti- 
mas žmomjai, kurį daro knpe- 
rijdirtinėburžuazija". Taigi‘ so
vietinių supratimu genocidas ta
da nusikaltimas, kai jį daro 
“imperialistinė buržuazija”, so
vietai genocidą išimą iš nusikal- 
timų kategorijos, kai jį darė ko
munistinės Sovietų Sąjungos 
bei nacionalistinės Vokietijos su
tartinė.

Gali sovietai kaip nori krai
pyti žodžio prasmę. Bet konven
cijos prasme' sovietai yra nusi
kaltėliai, jei būtų antras Niurn
bergo teismas, kuris teistų ge
nocido nusikaltimą.

Dėl tiekos gyvybių gali būti 
pakaltinti sovietiniai ir hitleri
niai genocido nusikaltėliai.

ka apie jucs tik spėlioti. C. L. 
Sulzberger (NYT) spėja, kad de 
Gaulle nesirengia pasirašyti su 
Maskva karinės ar politinės su
tarties. Tačiau esą laukiama, 
kad po kelionės bus paskelb
tas bendras. nusistatymas, kad 
atėjo laikas Europos saugumą 
palikti europiečių kolektyviniam 
susitarimui, kurį garantuotų du 
Europos didieji — Sovietai ir 
Prancūzija; Vokietija turinti at
sisakyti nuo atominės jėgos ir 
pašalinti iš savo teritorijos sve
timas kariuomenes, jei nori Vo
kietijos sujungimo; tokiu atve
ju Prancūzija atitrauktų savo 
kariuomenę iš vakarų Vokieti
jos ir Sovietai atitinkamą kiekį 
iš rytų Vokietijos (Prancūzija 
turi vakarų Vokietijoje porą di
vizijų, Sovietai rytų Vokietijo
je 20 divizijų!). Bendradarbia
vimo pradžiai Sovietai ir Pran
cūzija garsintus! bendru žygiu 
erdvėm tirti. Tuo keliu Pran
cūzija jaustųsi išplaukusi į di
džiuosius ir išėjusi iš Amerikos

sutapdinimas Vatikano ženkluo
se su Lenkijos tūkstantmečiu 
pažeidžia lietuvių tautos jaus
mus. Mes taip pat nuogąstauja- 
me, kad tas nelemtas žingsnis spėjo Vokietiją, kad atitrauks 
bus išnaudotas komunistų pro- iš Vokietijęs dalį savo aviacijos, 
pagandoj ir Lietuvoj esamo ko- Jos dabar yra 10,000 vyrų. Pa- 
munistinio režimo priešreiigi- , liks betgi armiją, kurios yra 62, 
nėj veikloj. Mes tikimės, kad 000.

----- Kom. Kinijos min. pirm.
Chou En-lai atvyks į Rumuniją __ Vyriausias totams bir- 
birželio 16. folio 13 išaiškino, kad policijos

ItaRjoje savivaldybių rin* suimtas tardomas gali nieko ne- 
kūnuose btaMio 12-13 atsilsi- atsakinėti, kol nėra jo advoka- 
kė, o kai kur savo atstovų skai- to.
čių padidino Aldo Moro koMi- — Ševiotai rengia opiniją de 
cija. ; Nigalntinleis duomenim Gaulle atvyktom!. Priims su di- 
koalicijos atarą įkaita pa- džiautai ttkflmėm. Skelbia, 
didėjo 9 proc. Komunistų pa- kad pasitarimai su juo auma-

piūčio-rugsėjo, 1948 gegužės. 
Individualiniai ar mažesnio mas
to suėmimai buvo vykdomi vi
są laiką.

Tiesioginis nuostolis dėl so
vietinio genocido Lietuvai bu
vo 490-500,000. Tiek deportuo
ta, nužudyta. Netiesioginis nuo
stolis — dingo tautos prieaug
lis. 1939 dabartiniame Lietuvos 
plote gyventojų buvo 3,215, 
000, per 20 metų, skaičiuojant 
tik 1 procentą kasmet, būtų pri
augę iki 3358,000- Bet 1959 me
tų surašyme terasi 
2 JI1,000, Taigi per 
mažėjo* 604,600, ė i

prisir^imą prie laisvės. Jungti
nės Valstybės iš naujo įparei
goja visuotiniams nepriklauso
mybės, asmens laisvės ir žmo
gaus orumo principams.

Kaip tik šiuo metu, lotini pa
saulio krašte, kitos mažos val$- 
tybės Vietnamo -Z suverenu
mas yra krkiškairie pavojuje. 
Narsios amerikiečių karių . pa
jėgos, taip pat ir civilinės, ati
duoda viską už Vietnąmo -late- Sąjunga pasmerkė 
vę. Siąja dvasia mes iš naujo Pasmerkė valstybė, 
pasišvenčiame laisvės reikalui V 
visur. Z/ - KIEK SOVIETINIS

tautą? - .

Vliko. pirmininko raštas Vatikanui 
dėl pašto ženklų su Aušros vartais

Vliko pirmininkas, vykdyda- nencija taip gerai žinote, Vii- syginas birželio 13 atvyko į Suo- 
mas Vliko vaidybos nutarimą, nius yra Lietuvos sostinė ir Vii- 
birželio 2 d. išsiuntė tokio turi- niaus Dievo Motina yra didžiai 
nio laišką Vatikano Valst Sek- \ garbinama lietuvių tautos, jų 
retoriui kardinolui Amleto Gio- 
vanni Cicognani:

Jūsų Eminencija,
Krikščionybės tūkstantmetis 

Lenkijoje yra didelės reikšmės 
įvykis lietuviams tėvynėj ir sve
tur. Jie dalinosi ir tebesidalina 
su pasaulio katalikų bendruome
ne tos vienatinės istorinės su- Šventasis Sestas ras tinkamų 
kakties įkvepiamosiomis verty- būdų įp progų atitašyti ženk- 
bėmis jų sukeliamas klaidingas nuomo-

* Mūsą entuziazmas, tačiau, ta- nes ir išlyginti lietuvių tautai 
po apipintai išleidimu Vati- padarytą skriaudą.
kano fenktij, atvaizdavusių Vil
niaus Aušros Vartų Dievo Moti
ną dnuge su Lenkijos taalie-

KARDINOLAS SHEHAN: kelkime genocido nusikaltimus ir 
tikėjimo persekiojimą Jungtinėse Tautose ir| Kongrese

Baltimorės Catholic Reviow vietų Sąjungoje. Be maisto, be Minint Pavergtų Tautų Savai- 
rodaktorius A.E.P. WaH buvo vandens ir su mažu kiekiu oro tę, kurią Junginių Valstybių 

kasmet, a^ 
kreipiuosi į arkivyskupijos gy
ventojus ir į visus geros valios 
žmones specialiom maldom pri
siminti kenčiančią Tylos Bažny-. 
čią, visus tuos, kurie neteisin
gai yra komunizmo pavergti; 
tačiau šiais metais, kurie žymi 
Lietuvos tragedijos 25-tas me
tines melskimės ypačiai už pa
vergtus ir persekiojamus kata
likus to krašto, kurio kunigai 
ir žmonės yra tarp mūsų ir to
kie mums brangūs ir tiek daug 
yra prisidėję prie Baltimorės ar
kivyskupijos gerovės.

Liepos mėnesio eigoje tebus

miją. Helsinigr buvo sutiktas ty
liai. Šaukė tik sovietiniai pilie
čiai- Kosyginas ragino visas 
valstybes rodyti daugiau akty
vumo prieš “imperializmą Viet
name”., .

— Prancūzija birželio 13 į-

to termino autoriaus prof.; R. 
Lamkino, koris kibiausiai rūpi
nosi, kad genocidas būtų J. 
Tautų pripažintas tarptautiniu 
nusikaltimu. Taip genocidą su- 
prato ir pačios Jungtinės Tau
tos, kada jos 1948 gruodžio 9 
nutarė pasiūlyti savo nariam 
genocido konvenciją priimti-

Genocido konvencija šian
dien yra tarptautinis įstatymas, 
nors dar ne visos valstybės ją 
yra priėmusios. Nepriėmė dar 
Amerika, bet pasiskubino pri
imti Sovietų Sąjunga, -. Kaip? 
— kiltų klausimas — Sovietų 

genocidą? 
kuri pla -

buosimės jų laisvei.
Paremkime visas pastangas 

iškelti Jungtinėse Tautose geno
cido nusikaltimus ir tikėjimo 
persekiojimą- Skatinkime pas
tangas priimti atitinkamas re
zoliucijas Jungtinių Valstybių 
Kongrese.

M90I1O. ra reikalo stiprtoti Nato karinę litinis susMimas. bolį. Kadangi, kaip Jūsų EmL dzikauskas, pirmininkas. (Elta) čtoje Romoje sumažėjo 4 proc. ta įtampą taupoj
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vienas

su laisvuo.
iįmafriHfciį

tinimas, Kofltunija ligoniam na* 
mirose, religinės laidotuvės... 
Tokiu keliu gautos informacijos 
paskui vartojamos antireliginei

LtetmjE

ROTUŠĘ PAVERS KOMUNIS* 
TŲ BAŽNYČIA

ties dydSdtąūtybės draūgė su
dėjus. Būtent, žydų mokslinin
kų tais metais visame nišų vals
tybes plote buvo -48. tūkstan
čiai (plg. .to 37 milijonais ukrai
niečių, turėjusių 59 tūkstančius 
mokslininkų), o armėnų moksli
ninkų suskaičiuota 12 tūkstan
čių, gruzinų 1117 tūkstan. azer
baidžaniečių 7.2 tūkst, lietuvių 
4.7 tūkst ir moldavų tik 1 tūks
tantis. (Elta)

Palmerio.irvisų kitų tautų bei 
asmenų laisvei. Reikia tik 
prie tos visuomenės prieiti ir 
prašnekti j jos sentimentą tam,

W pereitų 
^prieaugliai 
^i iš tūleį 
kurį laitą, 
metais. i Įį

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

kotanalizteši Europoje pa 
smerkti, Lietuvos laisvei ir nėr 
priklausomybei atstatyti. :

“Aš kviečiu visus piliečius

Kauno rotušė netrukus gaus 
paskirtį panašią į bažnyčios: jo
je bus “santuokos rūmai”, tai 
yra, vieta, kur bus atliekami ci
vilinių santuokų formalumai 
su iškilmėmis.

Kompartijos ir komjaunimo 
veikėjai seniai deda pastangas 
civilinių santuokos aktų iškil
mingumu lenktyniauti su baž
nytinėmis santuokų iškilmėmis, 
nors Hgšibl jiems dar nepavy
ko sugalvoti tam tikslui tokią 
apeigų, kuriose visiškai nebūtą 
bažnytinių iškilmių pamėgdžio
jimo.

Etię pastarųjų metų Kauno 
rotušėje veikė Kauno politech
nikos instituto architektūros Af 
kultetas, kuris dabar išsikelia į 
naujas instituto patalpas Tvir
tovės alėjoje (dabar vad. Jau
nosios Gvanfijos).

Rotušą dabar vėl apžiūrinėja 
architektai restauratoriai ir

Sovietinės statistikos įstaigos nų 2,7 
padalinys Vilniuje, vadovauja
mas Boriso Dubasovo, gegužės 
6 dieną paskelbė, kad “LTSR” 
teritorijoj jau pasiekta* trijų 
miliįonę gyventojų skaičių*. Ki
ti tos pačios įstaigos pareigūnai 
nežymiai priminė, kad toks Lie
tuvos gyventojų skaičius jau 
yra buvęs 1940 metais. .(Kom
jaunimo Tiesa, 1966/90).

Natūralinis gyventojų prie - 
anglis (skirtumas tarp gimimų 
ir mirimų) dabaresąs 11-12 per 
b»etus kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų; (Paskutiniaisiais Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
buvo 10-11)/

Natūralinė gyventojų apyvar
tų* 1965 metais buvusi — gi
mė 52,560 (vidutiniškai 144 kas- 
"dien, arba vienas kas 10 minu“ 
čių), mirė ŽI tūkstantis (viduti
niškai 57-508? kasdien, 
kas 25minųjės\ Taigi iš tikrų- 

•ėtų . natūralinis 
bt mažesnis, negu 
fe Didesnis jis 

ankstesniais

liečiu, kurie mėgina vykdyt 
sau priklausančias religinės lais
vės teises...”

Nurodė konkrečiai, kad tokių 
piliečių pavardės valkiojamos 
spaudoje su pašiepimais, daro
mos jų karikatūros ir Lt Laiš
ko autoriai visą tą registraciją 
ir jos piktnaudojimą laiko ne
teisėtu dalyke

Pažymi, kad tokią tvarką į- 
sakė ir reikalauja jos laikytis 
tarybos religiniam reikalam at šasi Į bažnyNbs piniginiu* ruL 
stovai. Tačiau įsakymas duotas - kate* 
tik žodžiu, nesutinka duoti di- "Tarytas atstovai 1961-62 lai- 
rektyvų raštu, Kai žodinio į-. kotarpy fttoeigąjo bažnytinių 
sakymo kurie dvastatokaf nerio- bendruomenių . vykdomuosius

187 ORCHAflD St, N. Y. C. td.GR 7-1130
DIDMĖfcŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 
Ū Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt,
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnes
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį 
ė Mds padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

fru tarną trti klientams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

ąįfc štoįrifigai sųtoren- 
jgūsta ihėteris $riė tateife apie

4^' *x.r 'g» -

ketio&eš ir seną Ėapy&io baž
nyčią; apie banguojančius kal
nėnus, ramins šventadienius 
karinė Su armonikos 'garsais, ai
dinčiais per slėnius; apie kry
žius ir pilis, malūnus ir ežerus, 
žvejų kaimus ir džiovinamus 
'tinklus... apie tylios vaka
rus ir darbingus saulėtus popie
čius, ir —apie nepriklausomy
bės dienas.

Bet tai tik svajonė”.
Ir toliau autorius pasakoja 

vaizdus iš nepriklausomybės at
gavimo bei kovų dėl jos 1918- 
21, apie nepriklausomybės me
tus; sovietų, vokiečių, ir vėl so- 
vietų okupacijas, apie 1940-52 
kruviniausią rezistenciją su iš
vada, kad Sovietai, “paglemžė 
Lietuvą, bet nesuvirškino lie
tuvių tautos”.

Autorius pakartojo valsty
bės sekr. Rusk pareiškimą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, pri
minė gubernatorių pareiški
mus ir davė visą tekstą naujau
sios majoro Dennis J. Sullivan 
deklarąęųoę. Pakartojam ir čia

Maskvos ortodoksų dvasinin
kai N. L Ešliman ir G. P. Jaku- 
nin parašė protesto laišką pre
zidentui Podgomy ir valstybės 
gynėjui Rudenko. Kaltino, 
kad prie vyriausybės sudaryta 
taryba ortodoksų religiniam rei
kalam laužo sovietinius įstaty
mus ar skirsto ar atleidžia dva
sininkus. Tai vienas kaltini -

COSMOS PAKCaS EXPRE$$ CORP.
ATHOL. Mm. — <1 Mt. PteMMt Street —— CH 
n/m+a- --• - - -

tada 
mik Beveik 

tiek pat ir žydų (visam plote)— 
irgi beveik 2.3 mik Moldavų — 
2.2 mR-

Bet studenjų, specialinių mo
kyklų moksleivių ir mokslinin
kų skaičium tik moldavai žy
miai atsilieka nuo lietuvių, o žy- 
dai, kurių beveik tiek pat, kiek 
lietuvių, toli pralenkia visus.

Prieš dvejus metus aukštųjų 
mokyklų studentų skaičium lie
tuviai tarp tų šešių tautybių bu
vo tik penktoj vietoj: žydų stu
dentų buvo 83 tūkstančiai, gru
zinų 62, armėnų 49, azerbai
džaniečių 43, lietuvių 36 ir .mol
davų tik 18 tūkstančių.

Specialybių besimokančiųjų 
skaičium lietuviai buvo antroj 
vietoj: žydų — 51 tūkstantis, 
lietuvių —■ 43, armėnų ir azer
baidžaniečių po 33, gruzinų — 
28 ir moldavų 14 tūkstantių.

Mokslininkų (įskaitant aukš
tųjų mokyklų dėstytojus) skai
čium lietuviai tarp ttf šešių tau
tybių irgi turėjo penktąvietą, o 
žydai jų tyrpe ne tik pirmieji,

mecMtahds skirtumas tarp 
“imigracijos f ir “emigracijos”. 
DuiMtovas nurodo, kad 1965 m. 
tas prieauglis buvęs 16,400, tai* 
yra, po 45 kasdien, arba po vie
ną kas 32 .aĮHjmtės/. . Tarp ko 
kita, kai natūralinis prieauglis 
1965 metažšftoek pamažėjo, šis 
mechaninis /prieaugis , buvo 
trim tūkstančiais didesnis, negu
1964 metais. Pernai natūralinio 
prieauglio buvo nepilni 32 tūks
tančiai, o mechaninio — dau
giau kaip 16 tūkstančių, taigi 
kiekvienai pėrai natūralaus prie 
auglio tenka daugiau kaip po 
vieną naują "imigrantą".

Be to, Dubasovas nutyli tos 
“imigracijos” ir “emigracijos” 
vi^ apyvartą, tai yra, nutyli, 
kiek iš viso atvyksta ir kiek iš
vyksta, ypač nutyli, kiek ton 
sąskaiton lietuviu "išjuda" iš 
Lietuvos. O tik išvykusiųjų skai
čių pridėjus prie tos 16 su kau
pu tūkstančių būtų matyt, kiek 
iš viso rusę įsRcraukfė Lietuvon
1965 motais. Kas tie atvykstan- 
tiųji, Dubasovas (pats atvykėlis) 
pasakė visai atvirai: -

“Į Lietuvą daugiausia atva
žiuoja iš Rusijos Federacijos, 
Baltarusijos, Ukrainos. Tai — 
įvairiausių profesijų žmonės, ku
rie mums taip reikalingi įsisa
vinant naujas pramonės šakas”.

Tfe “mums” reikalingi imi
grantai traukia daugiausia | 
miestus, kur steigiama irgi 
“mums” reikalinga pramonė...
Tiesa, Dubasovas lyg teisinasi, tam tikros dirbtuvės specialistai 
kad Vilniaus miesto pereitų ulė- athai^ina laike ar įnamių nuti- 
tų mechaninis prieaugis (8400) tintas ja architektūrines deta- 
buvęs daugiausia ne iš Rusįjfe les. * (Elta)
o iš kitų Lietuvos miestų t o-.
(6,900). Tačiau nutylėjo, kas ir ;
iš kurių miestų persikėlė V8- Kwluntai|ss ywtas_ jaa-
niun, bei kas jų vietok atvyko į , .FT? 7 „
kitus miestus. (Elta)

Cosmos Parcels Espress Cąųi.;
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa* 
djų-ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

.,LI 2-17*7 
AN 8-0068 
EV 4-4652 
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gisfraciją panaudojama viešai 
asmens diskriminacijai

“Per paskutinius metus reli
ginių reikalų tarybos valdžia į- 
vedė į Rusijos bažnyčią siste
mą, kurioje krikšto ir moterys
tės sakramentai gali būti suteik
ti tik atlikus prieš tai privalo
mą registraciją. Kiekvienas US
SR pilietis, norėdamas būti pa
krikštytas ar sutuoktas bažny
čioje ar pakrikštyti savo vai- 

ja, už bažnyčty h* vienuolynę kus pirmiausia turi pristatyti 
matinį uždarymą ir religini? savo asmens dokumentus ir 

likvidavimas. (priklausomai nuo sakramento) 
Laiškas sumini atitinkamų savo vedybų ar krikšto liudymą 

potvagkių straipsnius, pagal ku- bažnyčios tarybos atstovui, kū
rinos religinės bendruomenės ris savo ruožtu tuos dokumen- 
nuomoja iš valdžios pastatus tus iregtetruos oficialiame vai- 
maldos namam. Toliau kaltina dtios fflBtatytame blanke .... 
tarybų religiniam reikalam prie Kitas reB$Hė9 taip pat 
vyriausybės, kad ji tuos maldos tiitfi fbgištftrtjMNB: sutvir- 
namus atiminėja neteisėtai ir 
neteisėtai uždarinėja pačias re
ligines bendruomenes:

“Gerai žmoma, kad mūsų ša
lyje 1961-64 metų laikotarpyje propagandai, diskriminacijai pi- 
asmenine N. Ghruštiovo inicia
tyva buvo išplėtota aktyvi kam
panija už masinį ortodoksų baž
nyčių uždarinėjimą.

Ne mažiau kaip dešimt tūks
tančių bažnyčių ir dešimtys vie- 
mudynų buvo uždaryti šios 
kampanijos eigoje; tarp jų ir se- 
DKnria rusų liaudies šventovė 
— Kijevo Pečerskaja Lavra.

Praktikoje masinis bažnyčių 
uždarinėjimas buvo vykdomas 
vietinės administracijos orga
nų administraciniu būdu, nesi
skaitant su įstatymo numatyta 
procedūra... Šiuo būdu tary
tai rusų ortodoksų bažnyčios 
reikalam tarytas vyresnybė tie- ri klausyti, (ties tai piteš įsta- organus sistemingai pristatyti
slogiai ir aktyviai dalyvauja ah- tymus), tada jie pašalinami iš finansinius praneštoms vietinei
tidemokrottnėje kompanijoje einamų pareigų. vakffiai (raispolkomui — rajo- tybte yra mstarag vienodo di- no Ketenb^ra detegate kelto-
otimafit Sovietų Sąjungos tikiu- ~ KeMrfai MMMae: etauri- no vykdomajam komitetui), ir durno. 1969 metų surašymo nei pinigas PUK finansų bo
čių pūtočių milijonam jiem pri- na toto* praktikuoti raugini koL vtetifite vaMžtoe atstovai gati duomentooto, trys Khakaso tau- inMjai frtiaiitl Broaė Ir Via*
Haraomą teisę ..” tą. taųMktaoti bendraomente pini- tas kMr dideonte at ttetavfe das Madlai B Detroito. Ftaaa-
6 - nraoMa, “Pavvzdštai, Maskvos epar* gtohartdtataB”. MMot: ator tad tos irto čių tavo sų komisija MOtanšijld jashp.

— i—x 9 O mii •raitau — 24. grasi- rėlSOOdoL

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų (staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio kcįfcmes j vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkėme rezervacijas ir kt. Smulkesnidins informacijoms rašykite 
-skambTOkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui J Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BLREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 3«, N.Y. - T< Clrdę 5-7711

jant 1961-62 dvasininkus, ,vi- 
štan dvasininkam buvo duotas 
žodinis įsakymas, kad apeigos, 
atliekamos namuose, kaip mal
dos, namų pašventinimas, ap
eigos prie mirusio namuose ir 
kapuose tegali būti atliekamos 
tik kiekvienu konkrečiu atveju 
gavus vietinės valdžios sutiki
mą raštu (kuris praktikoje be
veik niekad neduodamas)- Be 
to, Trušin, tarybos atstovas 
Maskvai ir Maskvos rajonui, 
dvasininkam išdavė registraci
jos dokumentus tik tada, kai 
jie prisiekė raštu, kad vykdys 
jo įsakymus”.

Penktas kaltinimas: sąžinės 
laisvės pažoidffiMS vaikę reika-

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5^4525
Cor. DELANCEY, N. Y. C. 

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus teštadiehius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckęnsteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j 
vilių, arba IND traukiniu D-« Avenue iki Delancey St 
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“Paskutiniais metais tarybos 
atstovai davė žodžiu instrukci
jas vyskupam, kunigam, bažny
čių prižiūrėtojam, kad nedaly
vautų vaikai ir jaunimas reli
ginio kulto veiksmuose. Kai 
kuriose eparchijose (diecezijo
se) sąžinės laisvės principo pa
žeidimas pasireiškė net tiek, 
kad tarytas atstovai stengėsi 
uždrausti vaikam priimti koriiu- 
niją...:. paskutiniais metais va
roma masinė' kampanija mūsų 
krašte, kad krikščionių vaikai, 
būtų. prievarta sulaikomi nuo 
didžiūjų bažnytinių švenčių lan
kymo bažnyčiose”.

Smitas

^Pagrindinės laisvės ir teisin
gumo teisės * aprėžtos daugely 
pasaulio sričių, nesuskaitomai 
daugybei žmonių atimta valsty- 
binė nepriklausomybė ir asme- 

l.M ■ ŽO-
Į^saų-

L v



Statistj-

Chicagos miesto burmist
ras Richard J. Daley rotušėje

vos laisvė. Biržely iš Lietuvos | 
Sibirą ištremta per 33 tūkstan
čiai žmonių. Biržely trūkusi tau
tos kantrybė išsiplėtė j visuoti
ni sukilimą prieš okupantą ir 
kartu atkūrė Lietuvos valstybės 
funkcionavimą. Biržely į Imtu
vą įžygiavo kitas okupantas - 
vokiečiai, kurie taip pat tragiš
ku būdu naikino Lietuvos gy
ventojus ir taip pat greitai už
gniaužė Lietuvos valstybės lais
vę. Biržely vokiečiai įvykdė dar 
vieną baisiausią, pasaulyje retai 
sutinkamą tragediją — jie Pįr- 
čiupo kaime sudegino 119 gyvų 
žmonių.

Po kelerių metų biržely vėl 
Lietuvą pasiekė Sovietų kąriuo-. 
menė ir Kremliaus Įgalioti atsto- kė: “Lietuva vaitojo, kraujavo, 
vai. šiuo kartu tautoje kilo vi- vindamas tautą; ar ne didžia

dvasiškai elgėsi lietuvės moti
nos šalia sukamo ratelio moky- 
damos savo vaikus rašto iš už
draustų knygų; ar ne didvyriš
kai Jurgis Bielinis ir visa knyg
nešių armija tarnavo lietuvių 

(nukelta i 4 turi. >

vasario 16, ty., tuomet, katvi- 
806 aršiausiosios kovos, pradė
tos' 1944, jau baigėsi Ifomne- 
reikėjo tautos kurstyti nei nu
rodinėti ką ji turi vietoje dary
ti ir kaip su okupantu elgtis. Ji 
pati vietoje viską geriau matė ir 
žinojo-

Kovos prieš okupantą dar 
nepasibaigė, tik kruvinosios 
paėjo | šaltąsias. Prispausta lie
tuvių tauta gyvendama savo že
mėje, kad ir iš žmonių atimto
je, tebekovoja ir toliau kovos 
žmogaus, piliečio ir tautos tei
sėm atgauti ir tuo pačiu nusi
kratyti okupanto, kuris į Lietu
vą gabena vis naujas 
elemento bangas, kad 
stelbtų pačius lietuvius.

Gegužės 6 Vilniuje

visų ■ Nors Lietuvos valstybė nega-
2 ' ji laisvaiftaikcioaiuoti,jį nėra 

-.f..-

įSOvie-

pritarė ir parėmė perversmą. 
Po to daug lengviau versti ir ki
tas vyriausybes.

Prezidento Johnsono vyriau
sybė pamatė savo pirmatako 
klaidą. Jo vyriausybė ne kartą 
griežtai kartojo: kova prieš ko
munizmą Vietname yra ne tik 
Vietnamo, bet ir Amerikos ir 
laisvojo pasaulio interesai Ta
čiau įsiūbuotoji opinija tebėra 
suskilusi: komunistų šalinin
kai, naivūs “pacifistai”, fantazi
jom gyveną intelektualai —- iš 
vienos pusės ir didžioji visuo
menės masė iš kitos. Šitai vei
kia vyriausybę ir kliudo jai im
tis tų priemonių, kurios pagrei
tintų karo baigimą ir baigtų A- 
merikos jaunimo siuntimą žūti, 
bet neleisti jam laimėti.

Ar begali būti labiau apgai
lėtinas faktas, kada atsiranda as
menų su kataliko vardu, o kai 
kada ir jauno lietuvio vardu, ku
rie demonstruojąs! prieš vyriau
sybės politiką. ■

Tai buvo ne šiaip grumtynės, 
bet žūtbūtinis karas tarp oku
panto ir ‘lietuvių tautos. Tarp 
daugybės šių tragiškų įvykių 
liudininkų tai paliudijo ir rusas 
pulkininkas G.$. Buriidos, dar 
1952 vadovavęs sovietiniam ka
riniam daliniam Lietuvoj visose 
didžiose kovose. Jis, nebeišlai
kęs lietuvių tautos žudynių, prie 
pirmos progos pabėgo į Vaka
rus.

1954 balandžio mėn. pulki
ninkui Burlickiui buvo duota 
proga Miunchene pakalbėti per 
Amerikos Balso radiją Lietuvai.
Baigdamas savo, žodį, jis paša- kas valdybos viršininkas, rusas, 

Borisas Dubasovas pasakė, kad 
bet nepasidavė.” šių žodžių, šių 1965 į Lietuvą atgabenta 16400 

suotinis okupantui pasipriešini-' liudijimų jokie sovietiniai pro- rusų, gudų ir ukrainiečių. O

Istoria kartojasi. Rusiškieji 
“civilizatoriai” į Lietuvą veža
mi ne pavieniui, kaip caro lai
kais, bet ištisom divizijom, kad 
tik čia greičiau praturtėtų ir vi
som priemonėm slėgtų ir slo- kūpąs Motiejus Valančius, blai- 
pintų lietuvių gyvenimą.

Tiek tauta krašte, tiek mes iš
eivijoje dedame daug pastan
gų okupacijai pašalinti. Mūsų 
jėgos ribotos, priemones ne 
dėlės, bet daug didesnės ne
gu buvo Varpo ir Tėvynės Sar
go laikais. Kova nelengva, bet

svetimo 
jos nu-

ptoteu Aliaskos vykusio M šiaurinio Vietnamo. dažniausiai.-yra labeįgau- nėtekoapie v .  . ------ _ _
“ * - • V"**— - - - o fcfnrijoje mų. Šią djdžjąjų tragediją So- sasUetariškri prabilo tik 1951 pasiduoda. Rusai palieta rusais, skelbta visoje Amerftoje Balti-

.-X- Pats tamsiausiaS'ta&pas Euro- jc* Laisvės Diena, tai didelis
poje, o užgrobtuose kraštuose ženklas, kad šis kraštas, atkak-
didžiuojasi savo neva prana- liai kariavęs dėl Korėjos lais-
šiausia kultūra. Tai sena, vi
siems žinoma daina. Didysis 
varpininkas Vincas Kudirka, 
1889 perskaitęs Novoje Vremia 
žinių, kad į Baltijos kraštus pa
stoti rusai teisėjai, kurie būsią 
naujos civilizacijos nešėjais ir 
rusiškojo gyvenimo vadais, Var
po 11 numery rašo: “Na, ar ne 
juokai? Kai žemos kultūros 
gaivalas apsupa aukštesnės kul
tūros gaivalą, tai tik sutruk
do pažangą ir įneša žalingų pra-

vės, dabhr kariaująs dėl Vietna
mo laisvės, nemažiau rūpinasi 
ir Lietuvos laisve. Tik nesigla- 
monėkim su bolševikais mes 
patys ir hesilpninton turimų po
zicijų tautos laisvei atgauti.

Patys imkimės stiprybės iš 
Lietuvos praeities; prisiminki
me didžiuosius tautos sukili
mus prieš rusus 1831, 1863, 
1941 ir 1944-1952 metais. Pri
siminkime dr. Jono Basanavi
čiaus leistą Aušrą, iš naujo pra
dėtą tautinio atgimimo laiko
tarpį. Kiek daug heroizmo ir 
didžiadvasiškumo pavyzdžių ga
lime rasti kovose dėl tautos 
laisvės ir kultūros.

Ar ne heroiškai kovojo vys-

stovybėje Tri Quang ir jo drau
gų, vargiai ten Imtų buvęs per
versmas ir dabartinis chaosas.

komunistai laikosi kare sto
tingos taktikos nei Amerika- 
Mažas, atsilikęs kraštas šiaurės 
Vietnamas atvirame fronte nie
kad nepajėgtų išsilaikyti prieš 
Ameriką. Bet komunistai, diri
guojami tiek iš Maskvos, tiek iš 
Pekingo, pajėgia išsilaikyti 
suktos strategijos dėka. Kai 
prieš keturis metus prezidentas 
Diem jau artėjo prie pergalės, 
komunistai inscenizavo budistų 
persekiojimą ir prieš Diem nu- 

jaisvojo pasaulio 
opiniją. Per pačių amerikiečių 

šio. pavasario televizijos pro- spaudą komunistai ir jų drau- 
gramoje Bob Hope nusistebėjo, gai pajėgė taip nukreipti Ame- 
kodėl leidžiama amerikiečiam rikos opiniją, kad paveikė irpa- 
jaunuoliam žūti fronte, jei net čia Amerikos vyriausybę — ji 
nenorima tarę laimėti. Komiko 
žodžiuose skambėjo natūrali gy
venimiška logūta prieš suktą 
persuktą ir nuo gyvenimo ati
trukusia nusipolitikavusių politi
kų logiką.

Vietnamą reikaluose prityręs 
kolumnistas tėvas Daniel Lyons, 
S.J.. stebisi, kodėl tiek daug są
myšio apie Vietnamo karą ir 
Amerikos laikyseną dėl jo. 
Komunistai žino, kad nėra ge
resnio ginklo Amerftai sužlug
dyti, kaip jos <$?nijųsuskaldy
ti. Kelių paskutinių mėnesi^ lai
kotarpy prieš Pietų Vietnamo 
valdžią demonstravo mažiau ne
gu 30,000 asmenų, ir jų didžiau
sia dalis buvo nesubrendę vai
kigaliai Vis dėlto kai kurie A- 
merikos senatoriai rimtai kėlė 
klausimą, ar dėl tokių demon
stracijų Amerika neturėtų pasi
traukti iš.Vietnamo.

Nuo 1954 m., tada , išsikovo
jo nepriklausomybę, pietų Viet
namas pergyveno devynias vy-

keliam pagerinti- Senatoriaus Jo dubroliai tori aukštis ir it- <—. - -- ..
atsakymas daugeliui gana kris- sakingas pareigas komunistų tokių pavyzdžių turime daug, vietai, kaygJį^.yMimnrii,
tas- Girdi, kol Alaskos gyven- partijoje šiauriniame Vietname. Paimkime tik birželio įvykius.
tojai, o taip pat ir dauguma ki- Ir jei JAV ambasadorius Lodge Biržely buvo sutiugdyta Liete-
tų amerikiečių yri įsivėlę į “iš- 1963 nebūtų globojęs savo at
laidžią kvailybę”, besistengda
mi pagelbėti Viėtnamm, tri ne
būsią jokių išteklių pagerini
mam savame krašte. Moteris at
sakė, tad jei šis Amerikos Žy
gis laikytinas išlafrffit kvailybe, 
tai ji gerianti klaidingame 
krašte ir jos sūnus kovojąs klai
dingoje kariuomenėje. Jei ten
ka pasirinkti tarp Alaskos kelių 
ar tarp Amerikos jaunuolių iš
laikymo kariuomenė je^ tai Alias
kos gyventojam pakaksią kan
trybės dar ir tdtiėu palaukti. •. 
Eilinis Amerikos pilietis geriau 
už eilę oficialių asme&ų supran
ta, kodėl Amerika kovoja Viet- kreipė viso 
name.

Ii ■ nų šventės atstovus. Tėvas Gin-
' " ' tautas

ponui kuriai
vadovavo pirm,
dr. Steponas Biežis. P.

. nas. Romas So-
II ■ kodolskis, bei Eugenijus Vilkas
|| ■ atstovavo pasaulio lietuvių jau-

, y. v , i ii ■ nimo kongresą ir dainų šventę:
, . n B Studentė Rūta Domarkaitė vi-

' sų vardu oficialiai pakvietė Chi-
- I I ■ cagos miesto burmistrą dalyvau-

ivėntte komitetu auto va i pa* Chicagos burmistrą Daley. Nuotr. ,V. Noreikos. ti it remti tiek pasaulio lietu

viu jaunimo kongresą tiek dai
nų šventę. Taip pat paaiškino 
kongreso, ir dainų šventės tiks
lą bei svarbesnius įvykius. Bur
mistras Daley pastebėjo jauno
sios lietuvaitės iškalbingumą. 
Daley oficialiai pakviestas da
lyvauti ir užbaigiamajame ban
kete, kuris įvyks šeštadienį, lie
pos 2 d. 7 vai. vak. the Con- 
rad Hilton viešbutyje, Grand 
Ballroom salėje. Bankete daly
vaus žymiausi JAV ir Kanados 
lietuviai veikėjai bei jaunkno 
vadai ir tymus amerikiečiai sve- 
čiaL

L,;;tur ynurFiųi

(38)
Pranešęs mintanti ir generalinio štabo v-ko H jam 

padėjėjui, majorai Griciui, maždaug apie 11 v. v. išvy
kau į Uteną.

Utenoje radau tai, to ir laukiau. Nieko rimto. Vi
sas dalykai itytotaė. Buvo suimtas jaunuolis pereinant 
Lietuvos-Lenkijos Meną. Jo kišenėse be vokiškų mar
kių buvo rasti du amer. doleriai Iš patyrimo žinojo
me, jog tai savotiškas liudijimas smulkiam “šnipui”. 
Ką ypatingo galėjo duoti toks “šnipas”? Kur yra šau
lių būriai, pasienio šaulių sąrašą, žinias apie pasie
nio pulto sargybas, policijos valdininkus. Tai viskas.

Snobas, lenkų poručnlkas duodavo kiekvienam 
“šnipui” 2 dolerius — grįžtamas atneši jam už tai pa- 
piratus “Renome”. Mat, pan poručnik, rūkė ir de
monstracijai MM ant savo stalo tik “Renome”, norėda

mas parodyti, kad “man ne egzistuoja sienos, viską ži
nau iki smulkmenų, kas ten Litvoje darosi” ir apda
lindavo tais papirosais Vilniaus laikraščių korespon
dentus, ieškodamas populiarumo.

Ne tik lenkų, vokiečių, bet ir visų pasienių gyven
tojams yra didelė pagunda visokių rūšių šmugeliui Iš 
Vokietijos gabendavo spiritą, šokoladą, iš Lenkijos— 
kas ten būdavo pigiau nei pas mus, ir priešingai. O 
jaunuoliams tai ir šiaip nuotikis — pasigirti, kad pro 
visas sargybas jie sugeba pereiti sieną. Bet iš toliau at
vykusius svetimus, greit pastebi, suima, o poručnikai 
juos išnaudoja: “Nori išvengti teismo ir kalėjimo, 
“dirbk” mums, tada dar ir sumokėsime. Dauguma surin
ka, nepriduodami reikšmės savo “darbui”, net pašiep
dami lenkus, kurie moka pinigą už žinias apie Saulius, 
policiją. Bet įstatymai šnipams ir bausmė jiems ma
žai kuo skiriasi nuo didesnio kalibro šnipų, ypač karo 
stoviui esant

Priemonės, kurios buvo pavartotos šiame “tardy
me”, buvo griežtai uždraustos ir Kaune, manau, jau ir 
Šiauliuose bei Panevėžy nebuvo praktikuojamos. Iš- 
20-ties suimtųjų išskyriau tik vieną — antrą, kitus ne
buvo už ką laikyti, tad liepiau duoti jiems porą dienų 
pasilsėti. Tas visiems bus pamoka. Punkto virtininkas 
greitu laiku buvo atleistas.

Grįžau į Kauną tiesiog į įstaigą, ir ten mano pa
dėjėjas pranešė, kad buvo padaryta, kaip buvo pavesta: 
slapukai buvo pastatyti prie Svirskių kontoros, ir jau 
temstant vakare jie pastebėjo du įtartinus vyne. Abu 
buvo suimti su revdveriais. Jų namuose padaryta kra
ta rasta kiek daiktų ir pinigų. Suimtieji prisipaži
no ir Bdavė kitus keturis dalyvius, iš jų trys suimti 
su pinigais ir daiktais.
..... Pranešimo mėta atėjo ir sekcijos vedėjas P-is. 
Abu jie užbaigė pranešimą, parodydami dėžutes su 
daiktais. Greit grįžo ir keli valdininkai su šeštu suim
tuoju ir keliais žiedais. Paklausiau, ar jau pranešta 
kam nors apie susekimą

— Ne, dar nesuspėta.
— Ar pranešėte kriminalinei policijai?
— Ne, ir štai dėl ko: kai tamsta išvykote, atvyto 

iš piL apsaugos departamento valdininkas Vetzels ir 
perėmė iš Dreylingo vadovavimą. Abu jie pasitarę 
pradėjo suiminėti pagal sudarytą sąrašą įtartinus. Drey- ' 
lingas pralinksmėjo, nes suimtieji “prisipažino” (!).

Po tokios žinios aš susilaikiau nuo pranešimo ma
jorui Griciui, kol neišaiškinsiu ministerijos su dviem 
komplektais “prisipažinusiųjų” šešetukų. Savo padėjė
ją su P-čiu pasiunčiau išsikalbėti su mūsų šešetu. Pa
telefonavau direktoriui J. Navakui, klausdamas apie 
“bylos” eigą. Direktorius patvirtino, jog tikrai krim. 
policijos centro vškui Vetzeliui energingai vadovaujant, 
gauja suimta — visi šeši prisipažino.

— O kaip su daiktais, pinigais, ar kas rasta? — 
klausiu. Po trumpos pauzes:

— Ne, tur imt, kur nors užkasė, prie to dabar 
einama.

Tikras konfūzas! Bet turėjau palaukti, kol grįš pa
dėjėjas. Tuo tarpu atnešė man visus Kauno laikraš
čius. Visur didelės antraštės: kriminalinė policija sub 
ėmė visą gaują plėšikų, apiplėšusių Brolių Svirskių 
kontorą. Visi prisipažino.

, Tedefonuoju Svirskiui Tas net stebisi, čia kontr
žvalgyba nereikalinga — viską policija išaiškino-

— Tamsu buvo, bet to toks išgąstis, kas juos at
pažins. Bet jie juk patys prisipažino...

Pažvelgiau į dėžutės su daiktais ir sakau: .
— Ar savo daiktus galite atpažinti?
— Ką, jūs turite daiktus? — Balsas rodė didelį 

nustebimą ir susidomėjimą. Mes tuoj ateisime.

Padėjėjas Jas. su P-čiu grįžo ir smulkiai pranešė, 
jog nėra mažiausios abejonės, jog mūsų suimtieji yra 
tikrieji Vienas jų dar savo noru pasakė, jog savąją gro- - 
bio dalį jis paslėpęs. Jas su dviem ginkluotais palydo
vais jau pasiuntė jį atsivežti jos.

Greit atvyko abu broliai Svirskiai ir knygvedys ir 
buvo nustebinti atpažinę daiktus.

— Tas pirktis iš to, o tas iš to, — rodė knygve
dys.

— čia beveik ir viskas, — sakė Svirskis. Tai kaip 
su tais policijoje?

— Paaiškės teisme, — atsakiau.
Svirskių trejetą palikau formaliam atpažinimo 

aktui surašyti. Jaunesnis Svirskis pasiūlė nedidelę su
mą už “radybas”. Pavedžiau padėjėjui su P-čiu padalin
ti dovaną pasidarbavusiems. Kriminalmė policija turė
jo savo suimtuosius ir “prisipatiiiusius” paleisti. Aš gi 
savo pareigūnams dar kartą nurodžiau, prie ko prive
da tam tikri tardymo metodai-

GENEROLAS KLESČINSKIS — MASKVOS ŠNIPAS

“Lietuvos Albumas” (1921 metų leidinys), tarp kitų 
įžymibių, 336 puslapyje įdėjo tokią K. K. Kleščinskio 
biografiją:

“PvNtlninkM Kastantas Kleščntskis. Kilęs iš senovi
nės Lietuvoš bajorų Šeimos (XI amž.). Jo tėvas Karolis, 
aplinkybių priverstas, turėjo palikti savo gimtinę —Vil
niaus guberniją — ir nusikėlė į Užkaukazę kur, pasie
kęs aukštos vietos, žuvo iš pasalų užmuštas. Ten, Eli- 
zavetpolės mieste, 1879 m. gimė ir Kastantas.

, Baigęs ten gimnaziją, buvo įstojęs į Petrogrado 
universitetą, bet 1897-98 m , studentų riaušėms kilus, 
turėjo jį mesti Galop įstojo Maskvos karo mokjddon, 
kurią baigė 1901 m. ir įstojo į leibgvardijos Vilniaus 
pulką.

1904 m. išlaikė kvotimus General Stabo akademi
joj ir pasiprašė nusiųsti jį į veikiančiąją armiją (buvo 
tada karas su japonais), paskirtas į 34 Siberijos rytų 
šaulių pulką dalyvavo visose jo kovose.

Tam karai pasibaigus buvo atkomandiroota* at
gal į gvardiją ir vėl įstojo Gener. Stabo akadernįjon, 
kurios pilnąjį kursą išėjo 1910 m. ir pradėjo tarnybas 
įvairių dalių štabuose.

Didžiajam karui kilus buvo nusiųstas į frontą. 
1915 m. buvo paskirtas štabo karininku į 34 pėstinin
kų korpusą, o paskiau 114 pėst divizijos štabo vir
šininku.

Dalyvavo mūšiuose Lenkijoj ir Lietuvoj ties Gar
dinu, Simnu, Kalvarija ir Marijanųrole. Novogeorglevs- 
ko tvirtumoj pateko vokiečių ntiaisvėn.
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čtomšto gyvenimo, įįnatfto į 
mūsų atpirkėjo išganymo pla- 
uą. Ta pati marite, kiek tebau 
pakartota Kiytiaus Keteų ap- 
mąstymiose, sudaro £tią žios 
rnWiggfr prašau. Mėtos 
prie jo orite į ariMaiąją

St maldaknygė atsirado kabai 
suoktose sąlygose, kai ištikima 

•Dievui ir Tėvynei beturiu tau- 
B pasartmio karo metu atsi- 

dūrė dktelią įvykių sūkuryje."

vuose. Kur daugiau tos seno
vės, ten jis lyg žaiste žaidžia 
savo formomis.

Temų pasirinkimas yra gry
nai autoriaus reikštas. Bet skai
tytojas iš tokio gabaus pasako
tojo, kaip A. Tulys, lyg ta lauk
tų platesnio ir įvairesnio realy
bės vaizdavimo, nesitenkinant 
vien kūniškų meilių ir jos nuo
tykių vaizdingu minėjimu. Už
tikti retkarčiais pikantišką išsi-

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas lietuviškoj* 
JANSONŲ vasarvietės Cape’Cod viloje

kata Dięwūištikima tautos sto
ta švestoscr Knygose išdėstė 

'-Įjįgvte; stata kančias, pastaugta 
ta ilgėsiąs, £aip ta &a t*rrim 
kenčiančių katatikiškos tautos 
žmonių sutašytą panilralbėtemą 
suDtevu.

ro nusikaltėliu sąrašais J. Pa
leckis. Tai genocido nusikaltė
lių sąrašas.
GENOCIDO AUKA APIE GE*

nistracijoje — 910 WiUoughby Avė., Brooklyn 
N.Y. 11221

Ne be susijaudinimo rašau šį 
įžanginį žodį į lenkų kalbą iš
verstai maldaknygei “Marija, 
gelbėk mus”, prieš keletą metų 
parašytai asmenų, priklaušan- 
čių mums broliškai lietuvių tau-

Sakosi dabar nieku kitu prisidė
ti negalįs.

Paskatinti motinų nuo Zapiš- 
ki^ tonų iž New Yorko pavyz
džiais, besidžiaugią Baltijos 
Laisvės diena, ir mes visi tu
rime prisidėti prie bendros ko
vos kuo tik galim, o Lietuva 
tais laisva!

MIESTELIS, KURIS BUVO MANO — tai Nelės 
Mazalaitės naujausia knyga.
Autorė nuveda į mažą Žemaitijos miestelį. Ke
liaudama iš geležinkelio stoties į savo tėviškę, ji 
prisimena įvairius nuotykius, žmones ir juos pa
pasakoja labai vaizdžiai bei patraukliai. Kiekvie
nam skaitytojui knyga suteiks daug džiaugsmo. 
Toje keliavimo ir laukimo knygoje sudėti 9 pa
sakojimai. Knyga turi 184' psl., kaina 2.50 dol.

met taip pat, krip ta dabar, tiek 
konferencijoje tiek ta tautoje 
netrūko pesimistų ir pacifistų, 
atseit žmonių be ryžto ir atei
ties siekimų. Bet to meto mi- 
mstesįs pirm- Mykolas Sleževi
čius' savo ugningoje 7 kalboje 
stiprino kylančias tautos nuo
taikas. ta savanorių pasiaukoji - 
mą. Tąrp kitko jis paminėjo vie
ną motiną nuo Zapyškio, kuri, 
du sfintyg išteisdama savano
riai Tėvynės ginti, pridėjo dar 
ir aviną, kad tėvynės gynėjai 
turėtų kuo maitintis.

1941 sukilime Kaune polici
ninkas? Sabaliauskas atidundą są- 
vo gyvybę, išgelbėdamas Vifi- 
jąmpolės tiltą 1948 partiza
nas tooras Lukša, prie Kara
liaučiaus praradęs net kelis sa
vo draugus, prasimušė pro sti
priausią ugrų ta atvežė Lietuvos 
tikinčiųjų laišką popiežiui, kad 
gelbėtų kraujuose paskartffiritą 
žaetuvą "Tmuz. B- BudriAnas,' dail. J. Ležkieaą prt dr. E.

Yra ta šiandien dvidžiadvasių lauka*. Nuctr. L. Briedžio.

(atkelta iš IjnU >-
tuoti deportacijos partegteaų-taj 
pataręs vartoti šautuvus, jei 
trūksta vagonų-

Atsakingi tiesiogiai Stalinas 
ta sovietinis prezidentas Kalini
ną*, kurie suteikė audienciją ta 
dovanas deportacijas įvykdžiu- NOCIDO NUSIKALTĖLIUS 
šiem enkavedistam.

Atsakingi dar kiti Lietuvos 
piliečiai — enkavedistai, sau
gumiečiai pareigūnai, kuriem 
buvo pavesta vykdyti deporta
cijas atskirose vietovėse: NKVD 
sąrašuose jų randam tokias pa
vardes: Bartkevičius (Vilkaviš-

- \ kritjtajl iTįBpBMtat Hfr t? ta žntones, vaizdtmja su di-
*TmiMasnovrie^ tadudto geremis. - Bta M įtaigumu riaL -ffĖ

učiasi, A. Tulys jas užbaigia paprastai, tytojų taksa dar A Teito no, * neturi idflės, netari drama- 
tikrai teteko “BtamMffite1, bet ori- vėriųJtattteL tat įtateanrimis tariu momentų. J>m

skaidruš poetinis nusfteikimas. 
Yįač daug poezijos jisšnran-

Df^nĮnkite ; snMytito JTĮV*** 
pteštet wta jį pagrotai ta 
tatata perduoti. Kur mėgina 
atsisakyti piešinio ta tradicinės 
drausmės, ten jis jaučiam ne 
taip sangųk - ' - '

Atkreiptinas dėmesys ta į 
portaetą. Parodoje išstatytas bu
vo tik vienas. Portretas turi ge
rą piešinį ir puikią akvareiinę 
techniką.

DaUininias rudenį nori su
rengti panašos akvarelių pa
rodas ir kituose įmestuose. Pa-

Lietuviška vasarvietė gražiuose Adirondacks kalnuose — 
300 akrų miško ta pievų. Kabinos au virtuvėm, kambariai 
su patogumais. Geras maistas. Didelis maudymosi basei
nas, teniso aikštė, svečių kambarys. 13 mylių nuo Lake 
George. Rašykite ar skambinkite dėl brošiūros:

Pranas Leika
Tek 518 NA 3-5750.

“Daktare, — rašė iš Naujo
sios Vilnijos 1941.6.21 tremia
mas vienas gydytojas savo drau
gui sveikatos komisaro pava
duotojui J. Parnarauskur —vis
ko tikėjaus iŠ Komisarų Tary
bos, bet kad tūkstančius lietu
vių iš Lietuvos išsiųstumėt, kad 

kis), Gužauskas (Zarasai), Putai- laidotumėte tautą, kad būtumėt 
kės (Mariampolė), Babb (Mažei- tautos duobkasiai — niekuo- 
kiai), Romanauskas (Rokiškis), metnesitikėjau...
Janutevičiu* (Raseiniai), Zavacb- Būkite prakeikti lietuves vai
kas (Lazdijai), Tavrimkas (Tet stybte ta tautos duobkasiai. To
šiai), Stendelis (Trakai), Marta- kių tekėjinm siunčia už tūks- 
vičtos ta Liepa (Tauragė), tisas tančius lietinių tas, su kuriuo 
(Ukmergė), Macevičius h* Vitsas 193940 m. praleisdavai Ilgas 
(Šiauliai), BisčivHs (Sakiai), VH> valandas, o dabar poselracas į 
džiūnas (Vilnius). tolimą SSSR”.

Sibiro lietuvaičių maldaknygės lenkų kuris yra mūsų Gyvenimas ta 
i ai •. "•v Prisikėlimas.

Ilgos ZO<tlS WMyslaw Rubin,
tapdamos tarpininkėm, vedan- S®*06 vyskupe, keliauti tikrai Imtų verta. Ver-
čiom į prisikėlimą. Lenkijos Primo delegatas lenkų ta būtų sų to akvarėlėm su-

Tos mateteknygės rytmetinė ta emigracijos sielovadai pažindinti ir totus- (pfl
valarinė malda įveda mus ^į ap
mąstymą šventų mišių aukos, 
kuri yra tikras Paskutinės Va
karienės ta Kristaus Kryžiaus 
autew dkurūBas. PateMėsmai 
tų beočtoniHų žteouų» kurie no
riai jute savo kayžių už Kris-

5r-. -
S _pi—• <

vila "’T--
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TĖV. JUVENALIO L1AUBOS KUNIGYSTĖS SUKAKTIS
Tiek ankstesnės, tiek naujo

sios ateivijos žmonėm vis la
biau buriantis miestuose, kur 
yra jau susitelkusios didesnės 
lietuvių bendruomenės, dauge
lyje mežesnių miestų belieka 
tik po kelias lietuvių šeimas. Iš
vadoje mažėja ir lietuviškų pa
rapijų skaičius. O anksčiau, dar 
antrojo pasaulinio karo metu tų 
lietuviškų parapijų buvo tikrai 
daug. Net ir eilei misionierių 
beapaštalaujant, nebeužtekdavo 
gavėnios savaičių ir tekdavo 
tai išdėstyti per ištisus metus. 
Vienas tokių keliaujančių mi
sionierių yra vedęs misijas ir 
rekolekcijas net 123 lietuviško
se Amerikos parapijose. Į kai 
kurias yrą tekę dar ir pakarto
tinai sugrįžti. Daug žmonių dar 
atsimena tą skambaus balso pa
mokslininką — tėvą Juvenalį 
Liaubą, O.F.M., kuris šį sekma
dienį švenčia kunigystės 25 m. 
jubiliejų.

Tėvas Juvenalis Liauba gimė 
1918 rugsėjo 11 Mason City, 
Iowa. Dar kūdikystės dienose 
kartu su grįžtančiais tėvais iš
važiavo į Lietuvą. Mokėsi Ma
žeikių gimnazijoj ir Kretingos 
pranciškonų šv. Antano kolegi-

Worcester, Mass.
Liucijos Babickienės mirties 

metinės buvo gegužės 14. Se
serų vienuolyno koplyčioje Put- 
name buvo pamaldos. Koplyčia 
buvo pilna žmonių. Kapinėse 
prel. V. Balčiūnas pašventino 
paminklą-

Šeštadieninė mokykla mokslo 
metus baigė gegužės 15. Baž
nyčioje buvo pamaldos, o 4 v. 
popiet Aušros Vartų parapijos 
salėje — baigimo aktas. 2odį ta
rė mokyklos vedėjas J. Bakšys, 
nušviesdamas mokslo metų dar
bo eigą. Iš viso dirbo penki mo
kytojai: J. Bakšys, kun. J. Ste
ponaitis, J. Dabrilienė, Br. Glo- 
das ir muz. V. Burdulis. Veikė 
keturios klasės, mokyklą lankė 
virš 55 mokinių? dirbo 33 šešta
dienius. Mokiniai baigimo akte 
atliko meninę programą — dek
lamavo eilėraščius, skambino 
pianu. Mokyklą baigė keturi: 
Nijolė Bazikaitė, Vytenis - Goro- 
deckas. Gaila Vidūnaitė ir Min
daugas Zenkus. Baigimo pažy
mėjimus įteikė prel. K. Vasys 
drauge su mokyklos vedėja. LB 
apylinkės pirmininkas Pr- Sta- 
nelis pasveikino visus dalyvius, 
pasidžiaugė gražiu darbu mo
kykloje, baigusiem įteikė po 
knygą. Baigusių vardu kalbėjo 
Zenkus, visų mokinių vardu žo
dį tarė Irena Kildišaitė. Kalbė
jo ir tėvų komiteto pirm. E. Go- 
rodeckienė.Posėdis baigtas tau
tos himnu. Vėliau vyko vaišės.

Pr. 

PAIEŠKOJ IMAS
Ponia H. Piggin, Box 46, P. 

O. Trayning, W. Australia, pa
ieško Pijaus Dėdino, Amerikos 
piliečio, gyvenusio Gr. Hesepe, 
D.P. Camp (23) Kr. Meppen, E. 
M.S., Vokietijoj. 1950 m. išvy
ko į JAV.

Tradicinis
MARIANAPOLIO PIKNIKAS 

įvyks

liepos 4 A, pirmadienį
Programoje:

11 vai. šv. Mišios lietuviškai
Susipažinimas su naująja mokykla, 
Vaisinimasis.

Visi kviečiami ir laukiami atvykti į Marianapolį atsigaivinti vesiu parkų 
oru, susipažinti su naujais mokyklos rūmais, pasižmonėti su pažįstamais 
gražioje gamtos aplinkoje. Kviečia ir laukia atvykstant

MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

joj- Į Pranciškonus įstojo 1934 
liepos 31. Vyresniųjų išsiųstas 
į Italiją, teologiją studijavo Co- 
levitti ir Milane. Kunigu įšven
tintas 1941 liepas 6. Karui dar 
nepasibaigus ir nematant gali
mybių greit sugrįžti į Lietuvą, 
pranciškonų ordino generolo 
patarimu tėvas Juvenalis, kaip 
Amerikosx pilietis, 1941 rudenį 
atvyksta Amerikon. Čia su tė
vu Justinu Vaškiu ieško gali
mybių lietuviam pranciškonam 
Įsikurti šiame krašte. Generolo 
specialiu leidimu dar tik du 
pirmieji atkurtos lietuvių pran
ciškonų provincijos nariai galė
jo apsigyventi name su popie
žiška klauzūra.

Vos atvykus Amerikon ir 
prasidėjo minėtos misijų ir re
kolekcijų kelionės. Jaunam ku
nigui teko apaštalauti ir tose 
vietovėse, kur dar nebuvo su
sikūrusios lietuvių parapijos. 
Teko lankyti pavienias šeimas 
Delhi, Kanadoje, kur lietuviai 
daugumoje užsiima tabako au
ginimu. Tekdavo padaryti ilgas 
ir vargingas keliones, aplan
kant pavienius lietuvius vyrus, 
dirbančius Maino miškuose. Ne
kartą miško glūdumoje kelmas 
pavaduodavo klausyklą, kai tek
davo klausyti išpažinčių įvairio
se sąlygose. Ne visi misionie
rių mielai priimdavo. Pasitai
kydavo ir netikinčių, atšalusių 
ar net apsiskelbusių ateistais. 
Apvaizdos keliai ir planai žmo
gui nežinomi. Kartais kaip tik 
toks pravažiuojąs ir besilankąs 
misionierius tampa prie Dievo 
sugrįžimo proga.

Įsikūrus pirmiem lietuvių 
pranciškonų vienuolynam Gree
ne ir Kennebunkport, Maine, t. 
J. Liauba paskiriamas Greene 
vienuolyno viršininku. Vėliau 
dar viršininkavo St- Catherine
ir Brooklyno vienuolynuose, bu- • šias Maspetho lietuvių parapijos 
vo trečiojo ordino komisariumi. 
Daug pasišventė naujų vienuo
lynų ieškojime ir koplyčių bei 
kitų statybų pravedime.

bažnyčioje. Po mišių parapijos 
salėje bus bendri pietūs, daly
vaujant lietuviam kunigam ir lie 
tuviškai visuomenei.

Tėv. Juvenalis Liauba, O. F. M. Nuotr. V. Maželio

Gyvendamas Kanadoje daug 
pasidarbavo Kanados lietuvių 
katalikių moterų sąjungos To
ronto, Hamiltono, Londono ir 
Montrealio skyrių steigime. Ku
lį laiką buvo tos sąjungos cent
ro valdybos dvasios vadu. Pa- 
sireikšdamas visuomeninėj vei
kloj, karo metu kurį laiką buvo 
ir Lietuvos vyčių New England 
srities vyr. dvasios vadu.

T. J. Liauba, šalia įvairių pa
reigų vienuolyne, siekė ir 
mokslo. Iš St. Catherines važi
nėdavo į Toronto universitetą, 
kur studijavo filosofiją, siek
damas daktarato. Prieš studijų 
galą teko jas nutraukti ir grįž
ti viršininko pareigom į Greene, 
Maine. Vėliau, ruošiantis gim
nazijos mokytojo pareigom, 
Niagara Falls ir Washingtono 
universitetuose studijavo 'mate
matiką ir pedagogiką, o New 
Hampshire State universitete 
— psichologiją ir pedagogiką. 
Įsisteigus Kennebunkporte Šv. 
Antano berniukų gimnazijai, jo
je 6 metus dėstė matematiką. 
Nenuostabu .tad, jog laisvalai
kių pamėgtu užsiėmimu yra pa
sirinkęs astronomiją.

1964 vasarą, po generalinės 
vizitacijos išrinktas provinciolo 
patarėju (jau trečią kartą) ir pa
skirtas Brooklyno vienuolyno 
viršininku. Lietuvių pranciško
nų vadovybei nutarus New Yor- 
ke pastatyti lietuvių kultūros ži
dinį, tėvui J. Liaubai, kaip vie
tiniam vienuolyno viršininkui, 
tenka paaukoti daug laiko ir jė
gų Šios idėjos įgyvendinimui- 
Pradžia padaryta ir atsargiai 
žengiama pirmyn. Neabejoja
ma, kad netrukus bus galima 
prisistatyti su konkrečiais rezul
tatais.

Tėvas Juvenalis Liauba, O.F. 
M., birželio 19, šį sekmadienį, 
11 vai. ryto aukos padėkos mi-

i
Abiturientų išleistuvės šv. Antano gimnazijoje Kennnebunkporte. Vidury vysk. V. Brizgys. Kalba 

stovas Stasys Gariiauskas iš Detroito. Nuotr. B. Keroelienės.

DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJ
Birželio 5 į xšv- Antano gim- 

hazijos dešimtmečio minėjimą 
suvažiavo virš 300 žmonių. Jie 
atvyko iš tolimų ir artimų vie
tų. Apie pusę svečių buvo mo
kinių tėvai, kurių vaikai moko
si ar mokysis ateinančiais me
tais. Suvažiavo ir geras būrys 
per dešimtmetį gimnaziją bai
gusiųjų exalumnų. Jie šia pro
ga įsteigė fondą neturtingam 
mokiniui sušelpti. Iškilmę didi
no daug dvasininkų, ypatingai 
pranciškonų, atvykusių iš įvai
rių vienuolynų. Iš tolimesnių 
vietų matėme prel. V. Balčiūną 
(Putnamas), kun. J. Gaudzę 
(Montrealis), kun. J. Matulaitį, 
M.I.C. (Chicaga), ir kt.

šventė turėjo labai iškilmin
gų momentų. Ją aukštai pakėlė 
vysk. V Brizgio dalyvavimas, 
kuris laikė mišias, sakė pamoks
lą ir įteikė abiturientam diplo
mus. -Mišios buvo didžiojoj gim
nazijos salėje, tai iškilmei iš

Mokslo metų užbaigimas Putnąm, Conn.
Gegužės 31 buvo mokslo me

tų užbaigimas. Mišios, iškilmin
ga vakarienė, programa — tai 
oficiali Putnamo bendrabučio 
uždarymo diena. Mergaitės ir 
vadovybė - pergalvoja metus ir 
pažvelgia į ateitį, nes diena yra 
pilna "'praeities prisiminimų ir 
vilties ateičiai. Daug pasisemta, 
daug patirta. Dabar reikia nešti 
kitiems, nes tam gyvename. Rei
kia drįsti keisti savo aplinką, 
drįsti būti gerais, pakilti, kai 
nukrentama, rūpintis, kai ki
tiems nesvarbu, džiaugtis gyve
nimu ir jį gerai gyventi. Tai 
mintys kalbėtojų: bendrabučio 
vedėjos sės. M. Palmiros, kape
liono kunigo V. Zakaro, moti
nos M. Augustos.

Bendrabutietės atsakė savo 
padėka (Danguolė Kaunaitė), 
savo kūryba (Jane Tumosaitė, 
Rita Šeflerytė, Patricija Sulaitė, 
Audronė Čeponytė, Austė Pe- 
čiūraitė, Rūta Rastenytė), muzi
ka (Teresė Danguolė Dubinskai- 
tė, ViKtute Jurgaitytė, Jonė šal- 
tanytė, Birutė Venclovaitė, Vi
da Petrutė, Rūta Rastenytė.).

Visi šių metų vaisiai mato
mi tiktai Dievui; juos dalinai 
parodys gyvenimas- Bet dalį pa
matė ir pačios mergaitės —jos

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)
Putnamo bendrabučio baigiančiosios moksleives: pirmoje eile- 
je lt k. j d. Eleonora Kivtnaitt, Marytė Vakselytė, Danguolė 
Kaunaitė, antroj eilėj Marytė Daniliūtė, Jūratė Saikutė, Irena 
Veimarytė.

puoštoje gėlėmis.. Įspūdingas 
buvo vyskupo, lydimo kunigų 
atėjimas laikyti mišių, visiem 
giedant Marija, Marija. Vysku
po pamokslas buvo labai pritai
kytas jaunimui. Jame gyvais pa
vyzdžiais iškelta būtinybė pasi
likti ištikimais savo tautai ir 
sykiu siekti aukštumų šio kraš
to visuomenėje. Primintas kai 
kurių mūsų tautiečių pavyzdys. 
Taip pat skatinta nepamiršti 
dvasinio luomo, matant didį ku
nigų reikalingumą. Mišios bu
vo lietuvių kalba. Taip pat ir vi
sos giesmės bei akademinė pro
grama.

Malonų įspūdį paliko visiem 
ir abiturientų išleistuvės. Pra
džioje kalbėjo pranciškonų pro
vincijolas T. Leonardas And- 
riekus, O.F.M., nušviesdamas 
gimnazijos dešimtmečio reikš - 
mę ir dalinai jos ateitį. Bran
dos atestatus įteikė J. E- vysku
pas. Kiekvienas abiturientas bu- 

išrinko tris, kurios šiais metais 
buvo pavyzdingos: Teresę Dan
guolę Dubininkaitę iš Toronto, 
Ramutę Zdanytę iš New Britain, 
Jonę šaltanytę iš Montrealio.

Lituanistikos kursas kasmet 
skiria premijas už. pažangą. 
Šiais metais jas laimėjo: pirmą
ją — Marytė Daniliūnaitė iš 
London, . Ontario, Antrąją— 
Audronė Čeponytė iš Toronto, 
trečiąją — Vida Petrutė iš Am- 
sterdam, N. Y., ketvirtąją — 
Marytė Vakselytė iš Chicagos. 
Lietuvių pamokų šiais metais 
buvo 125, neįskaitant laiko, pra
leisto ruošiant pamokas, kurio 
buvo nemažiau.

Lituanistinis kursas įteikė di
plomus baigiančiom gimnazis
tėm už lietuvių kalbą, literatū
rą, istoriją, geografiją, šokius , 
dainas, rankdarbius: Marytei Da- 
niliūnaitei (London, Ontario ), 
postulantei Irenai Gampaitei, 
Danguolei Kaunaitei (Chicago), 
Eleonorai Kivėnaitei (Chicaga), 
Jūratei Saikutei (Clevelandas), 
postulantei Gražinai Savickaitei, 
Marytei Vakselytei (Chicaga), I- 
renai Veimerytei (Los Angeles).

Programa baigta tautos him
nu. MX. 

vo pristatytas publikai kartu su 
tėvais. Tėvų vardu padėkos žo
dį tarė St. Garliauskas iš Det
roito. Abiturientų vardu atsi
sveikino gimnaziją Dalius Paliu
lis. Gediminas Margaitis iš Bos
tono kalbėjo visų exalumnų var
du. Akademinė dalis baigta vys
kupo V. Brizgio palaiminimu.

Pabaigoje svečiai matė gei'ai 
paruoštą tautinių šokių ir lietu
viškų dainų programą. Po pro
gramos visi buvo pavaišinti. 
Taip pat visi gavo gimnazijos 
metinį leidinį. Pasitaikė ir grau- 
desnių momentų. Vienas kitas 
iš mažesniųjų mokinių verkė , 
kai reikėjo atsisveikinti su gim
nazija, išvykstant su tėvais atos

togų. A. K.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
ŽINIOS

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas su žmona gegužės 22 daly
vavo prel. J. Karaliaus Įvilktu- 
vėse Allentown, Pa., . gegužės 
26 — Marylandb pasaulinės 
prekybos savaitės komiteto su
rengtame ambasadorių išvažia
vime laivu Baltimorės uoste ir 
priėmime, birželio 1 Amerikos 
indėnų programoje Carter Bar- 
ron amfiteatre, Nikaraguos am
basadoriaus surengtame priėmi
me tos respublikos prezidento 
garbei.

Gegužės 19 J. Kajeckas pa
reiškė užuojautą Sudano amba
sadoriui dėl jo valstybės aukš
čiausios Tarybos nario mirties, 
birželio 3 J. Kajeckas dalyva
vo tautiniame JAV advokatų 
klubų surengtame priėmimo-

Ona Kajeckienė gegužės 20 
dalyvavo The Good Will Guild 
Davis Memorial Goodvvill In
dustries suruoštuose priešpie
čiuose ryšium su The Good- 
will Embassy Tour. Ta proga 
Lietuvos pasiuntinybę aplankė 
apie 4000 žmonių. Šalia straips
nių tilpusių vietos spaudoje, 
Lietuvos pasiuntinybės lanky
mas buvo gražiai aprašytas Mia- 
mi laikraštyje — The Miami 
Herald gegužės 13 nr.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS 

PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS 
PASTATO PLANAI RUOŠIAMI
A'.-j PASIRYŽO.M E — ĮVYKDYSIME!

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN. N. Y. 11221

Siunčiu auką.......... statybų fondui ir prašau jrašyti mane / musų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbės fundatorius ($1000)
0 Fundatorius ($100)

IS VISUR
Reikia drąsos pasigrumti su 

Lokiu . Taip buvo rašyta Drau
go dienraščio kultūrinio priedo 
vedamajame straipsnyje Kom
pozitoriaus Dariaus Lapinsko 
opera Lokys bus pastatyta jau
nimo kongreso metu, liepos 1 
d., 7:30 vai. vak., Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje, Chi- 
cagoje. Bilietus galima įsigyti iš 
anksto asmeniškai arba per paš
tą Marginiuose, 2511 W. 69th. 
St., Chicago, I1L, 60629, tel. 
PR 8-4585. Bilietų kainos: me
cenatams 25 dol., kiti bilietai: 
7, 6 ir 5 dol.

— PL jaunimo kongreso ban
ketas įvyks liepos 2 d., 7 vai. 
vak. Conrad ‘ Hilton viešbučio 
Grand Ballroom salėje. Bus me
ninė programa ir šokiai. Ban
kete dalyvaus kongreso jauni
mas ir daug garbingų lietuvių 
ir amerikiečių svečių. Apie re
zervacijas ir bilietų įsigijimą ne
trukus bus paskelbta plačiau-

World Youth
Juodikis,

— Algimantas Gegeckas, Švei
carijos lietuvių atstovas, daly
vaus jaunimo kongreso simpo
ziume “Jaunimas, jo organizaci
jos ir visuomenė”.

— Illinois lietuviu gydytojų 
dr-ja jaunimo kongreso komite
tui draugijos metiniame pavasa
rio baliuje gegužės 28 įteikė 
1,000 dol. Kongreso vadovybė, 
dėkodama aukotojam, taip pat 
kreipiasi į visus dar neprisidė- 
jusius, nes visom išlaidom pa
dengti dar nėra surinkta reika
linga suma. Aukos siųstinos ad
resu: Lithuanian
Congress; Mrs. B.
1794 East 227 Street, Cleve- 
land, Ohio 44117.

— Augustinas Idzelis, Studen
tų ateitininkų sąjungos pirm, 
ir Rimas Laniauskas, Moksleivių 
ateitininkų sąjungbs pirm., su
tiko įeiti į PL jaunimo kongre
so garbės komitetą.

— Įpatinga papiginimą jau- 
nesniem negu 22 metų duoda 
American Airlines lėktuvų ben
drovė. Visose oro linijose lėk
tuvu galima keliauti tik už pu
sę kainos. Norint gauti šį papi
ginimą, reikia įsigyti specialų 
pažymėjimą, kurio kaina 3 dol. 
Kreiptis adresu: American Air
lines, Attn.: Dr. P. V. Vygan
tas, 633 3rd. Avė., New York, 
N-Y. 10017.

formalus atidary- 
birželio 22. Įvairioj 

yra daug autentiškų 
senienų, literatūros

— Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus, 4012 Archer Av., 
Chicagoje, 
mas įvyks 
kolekcijoj 
lietuviškų 
ir lietuviškos kultūros objektų, 
rodančių lietuvių tautinio stip
rėjimo istoriją.

JAV LB švietimo taryba pa
ruošė ir kultūros fondas išleido 
visom lituanistinėm mokyklom 
tinkamus baigimo ir lankymo 
pažymėjimus. Pažymėjimų rei
kalu kreiptis į švietimo taryb- 
bos pirmininką: Jeronimas Ig- 
natonis, 6642 So- Francisco Av. 
Chicago, Illinois 60629.

f ', Amžinuosius narius ($500) 
f į Rėmėjus (mažesne auka)
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New Jersey lituanistinis mokyklos steigiamasis posėdis, įvykęs gegužis 25 Vizgirdų namuose, Newark, N. 
J. Iš k. j d.: Zita ir Algis šauliai (ii Paterson), Jūratė Veblaityti (Elizabeth), Rimas Vizgirda (Newark), 
Pranas Naujokaitis (River Edge), Kristina Juškaitė (Elizabeth), Kotryna Graudieni (Nevvark), Ona Ka- 
rašienė (Berkley Heights), Danguolė Vizgirdiene (Nevvark), Ona Balčiūnienė (Nevvark), Narimantas Kara- 
ša (Berkley Heights) ir Leonardas Šimkus (Clark). Nuotr. Gedimino Naujokaičio

Lituanistines mokyklos N. Jersey reikalu
Akademinio jaunimo iniciato

rių vardu Jūratė Veblaitytė su
šaukė posėdį įsteigti lituanisti
nį mokyklą New Jersey apy
linkei Posėdis įvyko gegužės 
25 R. ir D. Vizgirdų bute, Nevv
ark, N.J. Posėdyje dalyvavo: 
Ona Balčiūnienė, Kotryną Grau- 
diehė, Kristina Juškaitė, Nari
mantas Karaša su žmona, Pra
nas ir Gediminas Naujokaičiai. 
Algis ir Zita Šauliai, LB Nevv 
Jersey Apygardos pirmininkas 
L. Šimkus ir Jūratė Veblaitytė.

Nutarta įsteigti šį rudenį li
tuanistinę mokyklą, skirtą New 
Jersey esantiem lietuviam 
moksleiviam. Tai būtų pirmoji 
tokia Nevv Jersey mokykla, ku
rioje mokytojautų mūsų jaunie
ji akademikai, talkininkaujant

vyresniosios kartos pedagogam 
Pačios mokyklos vieta paaiš
kės vėliau. Mokiniai bus skirsto
mi įvairiose klasėse atitinkamo
mis grupėmis, atsižvelgiant į 
amžių ir į lietuvių kalbos mo
kėjimą.

Mokykla veiks LB Nevv Jer
sey apygardos žinioje, globo
jant tėvų komitetui. Šiai mo
kyklai įsteigti komitetą sudaro 
šie asmenys: Kotryna Graudie- 
nė, Kristina Juškaitė, Nariman
tas Karaša, Gediminas Naujo
kaitis, Algis Šaulys, Jūratė Veb
laitytė ir Danguolė Vizgirdie
nė.

Ypatingai šios mūsų akademi
nio jaunimo pastangos yra ver
tos kiekvieno susipratusio lie
tuvio dėkingo dėmesio, vispu
siškos talkos ir paramos. G.G.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas. At- 
torney at Law. 8 Belgrade Avenue. 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

CHICAGOS APYG. LB APYLINKIŲ SUVAŽIAVIMAS
Dėl įvairių priežasčių suva

žiavimas gerokai pasivėlinęs į- 
vyko gegužės 8 Jaunimo Cent
re. Pradėtas konsulo dr. P. 
Daužvardžio sveikinimu. Iškėlė 
steigiamojo seimo reikšmę ir jo 
sukaktį. Kvietė kovoti dėl Lie
tuvos teisių ir prašė sutartinai, 
vieningai svarstyti suvažiavimo 
reikalus.

JAV LB c v. pirm. J. Jasai
tis pasidžiaugė, kad LB eilės 
vis didėja ir stiprėja. Linkėjo 
sėkmės ir vienybės svarstant 
LB reikalus.

Liet. Fondo valdybos vardu 
sveikino dr. P. Kisielius. Dėko
jo už LF rėmimą ir kvietė vie
ningai, apgalvotai darbuotis 
Lietuvos labui,

Balfo pirm. A. Gintneris sa
vo kalboje kvietė dalyvius vie
ningai dirbti, kaip vieningai 
dirbama Balfe.

Chicagos Alto sk. valdybos 
pirm. kun. A. Stašys taip pat 
linkėjo vienybės, sėkmės ir dar
naus sugyvenimo.

Raštu sveikino LB Tarybos 
narys T. Blintrubas. Dainų 
šventės komiteto vardu sveiki
no agr. A. šantaras.

Apygardos valdybos pirm, 
inž. Br. Nainys linkėjo nuošir
džiai svarstyti LB reikalus, o 
būsiančiai valdybai sėkmės ben
drame darbe-

Alto c.v. pirm. inž. A. Rudis 
džiaugėsi LB veikla ir jos atlik
tais darbais. Sakėsi, kad esąs 
Lietuvos nematęs, bet žinąs, 
kaip ji gražiai tvarkėsi. Linkė
jo sėkmės ir dėl nieku nesi
ginčyti. visur ir visada būti iš
tvermingais lietuviais.

PLJK pirmininkas stud. A. 
Zaparackas sveikindamas pra
šė LB-nės. kad visokeriopai pa
dėtu jaunimui. Pažymėjo, kad 
kongreso programa skirta ne

SUSIPAŽINKIME SU MARIANAPOLIU
Kai 1964 kovo 5 gaisras su

naikino Marianapolio pagrindi
nius mokyklos namus, mokyk
los ateitis buvo gana neaiški. 
Nežiūrint visokiu netikrumų bu
vo apsispręsta atsistatyti ir tuo
jau imiąsi darbo. Siu metų 
kovo 5 naujos patalpos buvo 
tiek užbaigtos, kad lygiai ant
rose metinėse po gaisro iš lai
kinių patalpų pamokos buvo 
perkeltos į naujuosius mokyk
los pastatus. Vidaus įrengimu 
ir pritaikymu mokslo reikalam 
jie pralenkia senuosius, nors iš 
oro ir neturi ankstesnio patrau
klumo. Gegužės 1 įvyko oficia
lus mokyklos pašventinimas, su
traukęs tūkstantinę minią žmo
nių. Birželio 5 įvyko mokslo me
tų užbaicimo šventė, kurios me
tu iš Nonvicho vyskupo Vin
cento Hines rankų gavo diplo
mus 54 mokiniai.

Nauiu< ;e mokyklos rūmuose 
telpa 14 klasių. 5 laboratorijos, 
pamoku ruošimo salė, raštinės, 
direktoriaus kabinetas, mokyto
jų kambarys, o pačiu pastato 
papuošimu pasižymi erdvi skai

chicagiškiams, bet tokiam jau
nimui, kuris neturi progos 
matyti didesnių kultūrinių pa
rengimų.

Rinkimų komisijon išrinkta: 
K. Valeika. P. Indreika ir Nag
lius.

Prezidiuman išrinkta: T. Bu- 
kavickas, St. Balys ir inž. V- 
Galvydis. Sekretoriais išrinkta: 
D. Šukelis ir B. Vindašienė.

Susirinkymui senosios valdy
bos buvo pateikta dienotvarkė. 
Dalyvių tarpe atsirado norin
čių dienotvarkę papildyti ir per
tvarkyti. Tuo reikalu sugaišta 
50 minučių, bet, balsavimo re
zultatams paaiškėjus, dienotvar
kė liko nepakeista.

LB apygardos valdybos pirm, 
inž. Br. Nainys savo pranešime 
papasakojo apie kadencijos me
tu atliktus valdybos darbus. Dėl 
vietos stokos neįmanoma dau
giau ir plačiau jų suminėti. Pa
daryta daug ir didelių darbų. 
Šioje lietuvių kolonijoje įmin
tos pėdos pasiliks ilgai, ilgai gy
venimo dulkių neužneštos. Pra
nešimas palydėtas ilgu rankų 
plojimu.

Ilgokai sustota prie švietimo 
komisijos pranešimo, kurį pa
darė švietimo komisijos vado
vas mok. J- Kavaliūnas. Prane
šimas kruopščiai ir detaliai pa
ruoštas. Atsiradus kalbėtojų 
švietimo reikalais, karštokai pa
siginčyta. Rezultate, visi švieti
mo “ministerijai” mesti kaltini
mai pasirodė esą be pagrindo ir 
iš pirštų išlaužti.

Apie apygardos iždo stovį 
pranešimą padarė ižd. K. Doč
kus. Apvvarta padaryta virš 10 
tūkstančiu dolerių.

Z. Dailitkos pranešimas buvo 
kultūros fondo reikalu. Papasa
kojo. kad šiais metais fondas 
mini 10 metų sukaktį. Pasi- 

tykla. Šalia jos yra kambarys, 
gražiai ir patogiai talpinantis lie
tuvišką knygyną, kuris per ilgą 
laiką neturėjo sau tinkamos pa
talpos. Knygų su perijodika su
sidarys keletas tūkstančių. Vie
na knygyno dalis sudaro mažą 
muziejų, kur galima pamatyti 
autentiškų koplytėlėse ar prie 
medžių kabojusių šventųjų pa
vyzdžių

Statant naujuosius pastatus 
ypatingai buvo atsižvelgta, kad 
būtų saugūs nuo gaisro.

Liepos 4 Marianapolyje įvyks 
tradicinis piknikas. 11 vai. bus 
šv. mišios, o paskui seks pikni
ko programa. Visi kviečiami at
vykti i pikniką ir susipažinti su 
nauja mokvkla. kuri bus spe
cialiai tam tikslui atidara.

Pagal vadovybės planus šis 
mokyklos pastatas tėra mokyk
los atstatvmo pradžia. Jau vra 
sudaryti planai dviem naujiem 
pastatam, mokyklos valgyklai ir 
sporto centrui. Jie pramatomi 
pradėti -latvfi Hhai netolimoj 
ateity. Marianapolis auga.

Marlanapoliškiai. 

džiaugė atliktais darbais. Alek- 
sandrynas išleistas trijuose to
muose, po 450 puslapių, kuris 
sukėlęs daugelio mokslininkų 
dėmesį. Prisiminė ir apie nau
jus planus ir kvietė talkon su 
vieningu ir produktingu dar
bu.

Slaptu balsavimu į valdamuo- 
sius organus išrinkta: St. Šiau
čiūnas 79 balsais, D. Sukelis 71 
b., J- Švedas 70 b. B. Vindašie
nė 69 b., G. Penčyla, 66 b., A. 
Gintneris 65 b., A. Šantaras 61 
b., S. Ingaunis 58 b., K. Avižie
nis 54 b.. Iš senosios valdybos 
kandidatavo ir perrinkti: St. 
Šiaučiūnas, A. šantaras, S. In
gaunis, K. Avižienis ir Vaičiū
nas, kuris besurinko tik 14 bal
sų. Revizijos komisijon išrink
ti: inž- V. Galvydis, inž. Doč
kus ir Jurkšaitis.

Suvažiavimas buvo darbin
gas, kuriame dalyvavo 115 re
gistruotų atstovų, gal tiek pat 
buvo ir svečių. Suvažiavimo pir
mininkai vadovavo pasikeisda
mi. Didesnių ginčų išvengta, 
tačiau ir taip susirinkimas už
truko 5 valandas ir 25 rainu
tes. Daugiausiai balsų gavęs J. 
Šiaučiūnas (79) naujosios valdy
bos vardu pasakė gražų ir nuo
širdų žodį, žadėdamas sekti se
nosios valdybos, vadovautos 
inž. Br. Nainio, pavyzdžiu ir 
dėti visas pastangas tinkamai 
atlikti pavestus uždavinius. 
Gausus ir darbingas suvažiavi
mas rodo, kad LB įvairiais at
žvilgiais yra pajėgiausia organi
zacija, turinti apsčiai stiprių 
darbo žmonių, kurie drąsiai žiū
ri į ateiti. Suvažiavimas baigtas 
tautos himnu. J. Ervydiš

New Haven, Conn.
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos klebonas kun. A. Zanavi- 
čius gegužės 22 atšventė savo 
kunigystės 25 metų sukaktį. Iš
kilmingos mišios buvo 10:30 v. 
asistuojant kun. dr- B. Gaurons- 
kui ir kun. P. Barauskui, MIC. 
Giedojo New Britaino lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Beinoriaus. Pamokslą 
pasakė tėv. dr. T. Žiūraitis, O. 
P.

Vakarienė buvo 6 v.v. di
džiojoje naujai atremontuotoje 
parapijos salėje. Dalyvavo apie 
350 asmenų. Malda sukalbėjo 
kun. P. Pranckus Visi dalyviai 
sugiedojo ilgiausių metų. Po va
karienės pasveikinimo kalbas 
pasakė Tėv. T. Žiūraitis, O.P., 
kun. Kriptas, parapijos vikaras 
ir vakaro vedėjas kun. Vladas 
Vičas. Kalbėio ir pats sukaktu
vininkas Kalbėtojai apžvelgė 
sukaktuvininko darbus, nas’se- 
kimus ir nepasisekimus. Kalbė
io ioindami juokų, tai nenusi- 
b^<in klausytis.

Menin" programa atliko srl. 
Canrml Harri*. akcmp Mrs. Re- 
dio. ir lintuvišVnc mnkvklos mo
kiniai: Diana Merkevičiūtė. Vy
tautas Naikus ir Algiukas ean- 
Ivs Po prųgramos buvo šokiai, 
kuriems grojo A. Gutausko or
kestras

PrėL J. Balkūno reikšminga sukaktis
Kas tik kada kalbės ar ra

šys apie lietuvių’ išeivijos gy
venimą laisvajame pasaulyje, 
kalbės ar rašys ir apie prelato 
Jono Balkūno iškilią asmenybę. 
Amerikoje prelatas gimė, augo 
ir vaikystės dienas praleido, 
bet brendo ir sąmoningu jau
nuoliu išaugo Lietuvos žemėje. 
Ten jis matė, akylai stebėjo ir 
susižavėjo tyra lietuvių tautos 
dvasia, kilniais idealais ir ne
sulaikomu veržlumu į laisvę ir 
dvasinę bei medžiaginę gerovę. 
Jaunuolis Jonas Balkūnas labai 
gerai matė carinės Rusijos prie
spaudos padarinius, konvulsiš
kas komunistinės Rusijos pa
stangas užgniaužti lietuvių tau
tos išsilaisvinimą, o taip pat 
džiaugsmingą Lietuvos nepri
klausomybės laimėjimą. Lietu
vių tautos vieningumas, ryžto 
stiprumas ir savanorių aukos* 
dydis persunkė gėriui atvirą jau
ną Jono Balkūno asmenybę ir 
jis apsisprendė ne dalį kokią, 
bet visą savo gyvenimą paskir
ti katalikiškos lietuvių tautos ir

JAUhflMO MĖTŲ ŽENKLAS

Lietuvių tautos herbas — Vy
tis yra senas ir garbingas ženk
las, išlikęs nuo senovės laikų 
mūsų tautos simboliu ir išgyve
nęs audringus amžius. Kur vy
ko kovos dėl laisvės, kur gyve
no Lietuvos žmonės, kur gyvuo
ja lietuviška dvasia — visur 
randamas ir Vytis. Kaip lietu
viška trispalvė, taip ir Vytis 
simbolizuoja laisvą Lietuvą. Tei
singa ir gražu, kad pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso rengė
jai išleido ženklą —Vytį, šį 
skoningai paruoštą ženklą su - 
projektavo dail. Telesforas Va
lius. ženklas padarytas praktiš
kai ir impregnuotas su tam tik
rais klijais. Tinkamas lipinti 
prie automobilių langų, knygų 
viršelių ir t.t.

Lietuvių visuomenė yra ska
tinama šį ženklą įsigyti ir tuo 
paremti jaunimo metų vykdy
mą. Organizacijos prašomos pa
dėti šio ženklo platinime. Jo 
kaina tik 50 centų. Didesniais 
kiekiais ženklus galima užsisa
kyti pas pasaulio jaunimo kon
greso finansų komisijos narį 
Algį Garlauską. 1877 Grasmere 
Avė.. East Cleveland. Ohio 
44112- Tel. 541-1711. Pavienius 
ženklus galima įsigyti pas pla
tintojus. Ženklai taip pat par
davinėjami per parengimus, 
prie bažnyčių ir lietuviškose 
krautuvėse.

Rengimo komitetui vadova - 
vo kun. V. Vičas ir C. Dikas. 
Komitetas labai gerai savo dar
bą atliko. Parapiečiai prisidėjo 
prie visų darbų, kur tik reikė
jo

Birželio pirmomis dienomis 
fetlropon išskrido V. ir S. Va
liukai aplankyti Prancūzijos, 
Anglijos, Ispanijos, o J. Kaz - 
lauskienė išvvko Lietuvon. Lin
kime visiem laimingai grįžti.

Iš Lietuvos atėjo liūdnos ži
nios. kad ten mirė V. Zemliaus- 
kienės tėvelis J. Mačiulis ir G. 
Židonienės mamytė Marija Vo- 
siliehė, gyvenusi Alytuje A.L. 

Lietuvos valstybės laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui.

Viešpaties pašaukimu pasi
rinko kunigystės-kelią- Lengves
ni keliai, jo tada tik nujaus
tiem darbam, atrodė nepilnai 
tikri, o kunigystė pajėgia visas 
svarbiausias tautos galių gel - 
mes pasiekti, tas galias at
skleisti, nuo klystkelių apsau
goti, tinkamas sąlygas sudaryti 
didžiajam tautos genijui iškilti 
ir visu kūrybiškumu pasireikš
ti. Tai įsisąmoninęs, 1919 m. pa
lieka Marijampolės gimnaziją ir 
persikelia į Zyplius, o kiek vė
liau į Gižus, kunigų seminari
jom Ten kruopščiai mokosi ir 
studijuoja teologiją, filosofiją, 
istoriją, kalbas. 1922 m. sugrįž
ta į JAV ir tęsia toliau teologi
jos studijas Niagaros universi
tete. Studijas sėkmingai baigus, 
1926 gegužės 29 Lackavvanoje, 
N.Y., įšventinamas kunigu.

Kartu su kunigyste prasidė
jo ir dinamiškoji visuomeninė 
veikla. Taip prel. J. Balkūnas 
sulaukė dviejų atžymėtinų su
kakčių: 40 metų kunigystės ir 
40 metų visuomeninės lietuviš
kos'veiklos. Abu tie darbo lau
kai jubiliato asmenyje niekad 
nebuvo išskirti. Toje pačioje 
lietuvių išeivijoje nenuilstamai 
dirbo kaip talentingas visuome
nininkas- Kaip kiekvienas kuni
gas taip ir J. Balkūnas savo pa
šaukimo darbą pradėjo vikaro 
pareigomis. Apie 3 metus bu
vo vikaru Apreiškimo ir apie 3 
metus Angelų Karalienės para
pijose. .Brooklyno vyskupas pa
stebėjo jauno kun. Balkūno ta
lentus ir 1933 paskyrė lietuvių 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo 
parapijos klebonu Maspethe, N. 
Y. Taigi šiais metais yra ir tre-

Detroit, Mich.
Baltiečiai mini birželio Įvykius

Detroite baltiečiai drauge su 
kitom pavergtom tautom pami
nės Baltijos kraštų, pavergimą 
ir 25 metų sukaktį, kaip buvo 
įvykdyta pirmoji masinė depor
tacija. Kartu bus prisimintos ir 
kitos komunistų pavergtos tau
tos. Ta proga rengiamas įvairių 
tautybių koncertas birželio 18 
d. 8:30 v.v. Masonic Temple.

Koncerto garbės komitetan 
įeina gubernatorius Georg 
Rcmney ir burmistras Jerome 
Cavanagh- Be jų komitete dar 
yra visa eilė garbingų ir žino
mų asmenų, politikų, universl 
teto prezidentų.

Programoje dalyvauja: šv. 
Antano lietuvių parapijos miš
rus choras, vadovaujamas Al
berto Mateikos. Akomponuoja 
Ona Valys, Šilainė — tautinių 
šokių grupė pašoks blazdin- 
gėlę ir aušrelę. Iš kitų tautų pa- 
žvmėtina: ukrainiečių bendūrų 
orkestras, lenkų smuikininkas 
Noreen Smialek, Michigano O- 
peros -r’istė Astra Kalninš. uk
rainiečių mergaičių choras.

Pradžioje bus kalbos. Kalbės 
komiteto pirmininkas, guberna
torius ir burmistro atstovas. 
Koncertas baigiamas Baltijos ir 
kitų pavergtų kraštų vėliavų pa
gerbimu.

PALIKIMAS NAŠLEI 
AR VAIKAM 

Klausimas
Aš buvau ištekėjusi už naš

lio, su kuriuo aš išgyvenau 25 
metus ir išauginau pirmos žmo
nos vaikus. Kai vaikai paaugo, 
aš ėj au dirbti ir iš savo algos 
nupirkdavau reikalingus daik
tus. Už maistą visuomet užmo
kėdavau iš savo uždarbio. Mes 
neblogai sugyvenome ir aš juo 
pilnai pasitikėjau.

Dabar mano vyras numirė ir 
paliko testamentą. Pagal tą tes
tamentą jis viską paliko savo 
vaikam, o man paliko tik tris

čioji sukaktis — 33 metai kle
bonavimo Maspethe.

Perėmęs parapiją rado labai 
daug skubiai atliktinų sunkių 
darbų ganytojavimo srityje, pa
rapijos ūkio tvarkyme, kultūri
niame darbe, lietuviškumo iš
laikyme. Visi darbai tirpte tir
po kun. J. Balkūno rankose ar
ba jo vadovybėje. Maspetho lie
tuvių parapija tapo pavyzdin
ga ląstele didžiojoje Brooklyno 
vyskupijoje ir tokia tebėra iki 
šios dienos. Pastarasis didysis 
jubiliato darbas Maspetho para
pijoje yra gražioji naujo lietu
viško stHiaus ir aukšto meninio 
lygio bažnyčia. Tiek architektū
riniu, tiek ir vidaus dekoravi
mo atžvilgiu tai didis meno kū
rinys, keliąs ne tik pasigerėji
mą, bet ir susižavėjimą visų, 
kurie tik turi galimybės pama
tyti. Bažnyčią statė, be abejo, 
nevienas klebonas, bet ir jo iš
auginti gerieji parapijiečiai 
savo aukom ir kita'labai svar
bia talka, bet bažnyčios gro
žis, jos originalus, savitas sti
lius, jos aukšta meninė vertė— 
yra jau prel. J. Balkūno nuo
pelnas. (Bus daugiau) 

Stasys Lūšys

Rytln® tyla Blue Water Manor vasarvietėje prie George etero Rezerva
ciją ir informacijų reikalu kreiptii: Blue Water Manor. Diamond Point, 
N. Y.» tel. 518 NH 4-5071. Nuotr. V. Matelio.

tūkstančius dolerių ir baldus. 
Namai buvo jo ir vieno iš sū
nų vardu ir, mano vyrui mirus, 
atrodo, kad namai bus sūnaus. 
Taip bent sako jo advokatas. 
Mes gyvename mažame mieste
lyje ir čia yra tik du advokatai. 
Vienas iš jų yra to sūnaus, ku
rį minėjau, advokatas, o kitas 
yra vaikų geras pažįstamas ir 
su jais visuomet kortuoja, gol
fą lošia ir panašiai. Nors aš tu
riu savo kiek sutaupų, tačiau 
man labai skaudu, kad už 25 
metu darbą, mano vyras man 
palieka tik keletą tūkstančių do
lerių, kaip kokiai tarnaitei. 
Kas man daryti? Ar man imti 
advokatą iš kito miesto ar tar
tis su vaikais? Aš kalbėjau su 
jais, bet jie dabar visai kitaip 
su manim kalba, negu jie anks
čiau kalbėdavo, kai aš buvau 
jiem dar reikalinga. O gal iš vi
so aš nieko nepaisysiu, tai kam 
dar išlaidų pasidaryti? Paimti 
tą keletą centų ir užmiršti vi
są šį nemalonų reikalą. Kaip 
Tamsta man patarsi?

—o—
Atsakymas

Patariu Tamstai pasiimti vie
tinį advokatą. Nors advokatas 
ir yra Tamstos vyro vaiku drau
gas, tačiau jei jis apsiims Tams
tą atstovauti, jis' privalo Tams
tos reikalus tvarkyti, o ne savo 
draugų. Advokatas turi prievo
lę dėti visas pastangas savo kli- 
jento reikalam apginti.

Tamsta turi teisę atsisakyti 
testamente Tamstai paliktų pi
nigų ir reikalauti savo dalies- 
Tamstos dalis yra trečdalis 
viso vyro paliktų turto. .Per 6 
mėnesius po vyro mirties Tams
ta turi teismui pareikšti, kad 
Tamsta atsisakai palikto pinigo 
ir kad reikalauji savo taip va
dinamo “statutory share”. Pa
tarčiau nedelsti ir šį reikalą tuo
jau sutvarkyti.



HAVEN REALTY
NURS1NG HOME

EVergraen 8-I77O

Joseph Garszva

RADIJO PROGRAMOS

KARLONA8
FUNERAL HOME

CARR0L

BOSTON, WORCE8TER 
BROCKTON, T 
Vedėjas P. VIŠČINIS

tertiam, N.Y., V. Gamijiukas, 
Buffalo, N.Y., M. Petraitienė, P 
Chester, N.Y.., V. Dragunevičius, 
Mamaroneck, N.Y., A. McKay, 
Scotia, N.Y., J. Sadauskas, A. 
Bilaitienė, S. Mikalauskas, A. Ar 
minas,-Kearfay, NJ., L Ozalas, 
Garwood, N J., A. Rugys, Pa-

boston. ši ASŠ
Vedėjas .

Šiepta Artartfi 
(ARMAKAU8KA8)

Oratorius - Balsamuotojae 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ- 
Brooktyn, N. Y.

In imm. Cončepttonit’s Maesueto 
Ftoh Market free delivery—Lemon 
Sole, Lobsters, Crabmeat, Shrimp, 
Bay Scaltopss, Sahnon. Cooked and 
cleaned shrimp—READY TO EAT. 

325 Morris Avė., Elizabeth, NJ. 
Diai 352-2343

Real Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Pundą —.SO

PRANAS BRUČAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

Tai vienas S gIStMBą Cldca- 
gos

SBije sveflieje atssovaun cen- 
tre vaHiyu^ o taip psr twrui-

Cenkus, Beyrant Beach, N. Yį 
J. Olšauskas, Amsterdam,. N. 
Y., V. Vitkus, Rochester, N.Y., 
A- Blechertaitė, Maspeth, N. Y. 
B, Garunskstis, Jericho, N. J. 
J. Valys, Naugatuck, Conn., J. 
Strazdas, Braintree, Mass., F. 
Pasakarinis, Brockton, Mass. J. 
Baužys, Cgo,,IlL, J. Jakštys, St 
Petersburg, Fla., B. Graužinis, 
Los Angeles, Calif., V. Motie- 
kaitis, Whittier, Calif-, Kun. J. _____
Dakin, Chehalis, Wash., K. KuL . Vytas
pa Hunts.ille, Ala.. Mfianštis, Sron^A N Y., V.

WLYN —1380 kttocycies 
ir FM 101.7 banga 

Sekmadieniais nuo 1,-1:30 vai. p.p.

recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skahSavfano mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kMbtaris. Visi gaminiai 
Tetefimken, Grundig, Zenith, 
Butrbughs, Oiympia, RoyaĮ etc. 
Katalogus fr informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis; 10 Bafry Dr^ 
E NOrthpoįVN.Ys 11733.

> TO PLACB
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGS 
tek 867-3680

koa, Qntj V. Dubickas, Toron
to, Ont,. K. Bagdonas; Newark, 
N j., P. Mikšys, Cleveland, O- 
h«b S. Šalkauskas,; Glenbrook, 
Conn., Dr. Spudas, Toronto, On- 
tario, E. Šlekys, Toronto, Ont

O. Kaunienė Brooklyn,_ 14. Y. 
vardinių proga p., Jakienei, 
Smitiitown, , N-Y., Ą- H- Baja- 
lis, L. Oksui — visi iš. Los An-

VAITKUS 
z FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Dirrirtorins 
ir tolsanHMtpjaB 

Cambridge, Masė. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį Mo
derniška. koplyčia šeiiatiuims dy- 
kai. Aptarnauja Čambridge ir

ties proga birželio 35-26 ruošia B™®, E. Northport, lt. Yį, 
sporto šventę. f ŠALFAŠS-ga Piate'raM,* N.Y., O-
pariesta tarptautiniam sasiti- 
kūnui lefagvos atletikos ir fut
bolo (soccer). programoje. Lie
tuviu bus reprezentuojami iš
kiliausių lehgvatletų ir š- Ame
rikos lietuvių futbolo rinktinės, 
sudarytos iš Chicagos LFK “Li- 
tuanica” ir - New Yorko “Atle
tų” sporto klubų. Numatoma 
taų> pat jaunių futbolo (soc
cer) rungtynės tarp ukrainiečių 
ir Chicagos LFK “Lituanica”. 
Varžybos vyks *Winemac Sta- 
dium, North Lęavitt prie Fos-

kas^.T. Ątipskas, P. Ratickas, B. 
Draugelis^, Narvydas, V. Gu- 
reckas, A. į Bieliauskas, & Rė- 
dikis, A- Konce, L.<,Virbickas, “smurtą” radiją, radio-con-
Brooklyn, J4.Y., P. Rozevicius, sodes, color k kt. TV, Tapė 
A Kadzis, A. Žukas,- X Straz
das, V. Balsys, K Barauskas., 
V. BaneJis, .P. Vasiliauskas, V. 
Savukynas, M. Vaitekūnas, R. 
Remėza, H- Venis, J. Lipnickas, 
A. Rimidis, S. Kreivėnas, Wood- 
hyen, N.Y., A Novickis, Ozo
ne Pk. N.Y:, A. Mažeika, S. Ozo
ne Pk., N,¥., J. Bartkus, V. La
butis, T. Žakas, L Kapočius, A 
Ramanauskas, E-, Leleiva, V. 
Vaičiulis, , K --. Aleksandravic, 
Rkhmond HilL N.Y^, K Krinic- 
kas, A. Petrulis, V. Rajeckas, 
J< Černius, Maspeth, N.Y., A. 
Jonynas, Rego Pk., N.Y., J. Che- 
pulis, Middle VUlage, N.Y., Dr. 
Avižonis, Bay Shore, -NY-, K 
Kepalas, New York, N.Y., N. 
Gudelis, Astoria^ N.Y., lg-.

galioj Pataftieaį ąporto Fe- 
deracijos hėtuvių sekcijos ko
miteto bariai: komiteto -vado
vas Ą. Bielskuš,' 15321 Lake 
Shdre Blvd., Clevektod, Ohio 
44110 it komiteto ifakys P. Pet- 
rirttt, 6051 So. Akhfimd, Ohica- 
g^WW6.

A - A . ■vaKnNMHenMNV • - » vm. ryw 
* y a
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VedidM RALPH X VALATKA

A W N I N GS
* ; . į* f ,■ Resid^ritial , 
į ' -Indėsttial- Cdnuhertrial

Canvas, Metai, FIberglass
FRANK G. CURR1O CO.

E8L1B20 TeL 378-2723 
666 Morris Tunųnke, Stori Hills, NJ

SARjORIUS KENNELS grooming, 
toarffing, tralnfa^ all breeds, Poodle 
speciaJists, Terriers hand plucked 
by appointment only TeL 914 TR 8- 
6722 Paterson, N.Y. John A. Ander- 
son, Harriet E. Conarroe, Philippe 
Tourwaye —. Pick up and Delivery

BOSTON, MASS.;
. Vedėjas . .

JONAS J. ROMANAS, Sr.
WHIL -143Q |ciL Medford, Mass.
tfcluiiiriile ni aN nto'll Bei 12 viA.

mm. J. Khvečką New Yorke, p 
galiojamas R. KoŽėnas, ŠAL- 
FAS-gos futbolo komiteto na
rys ir LFK “Lituanica” sekre- 
torius Chicagoję.

Montcalm a nursing home of distinc- 
tion profeeskmaBy stšffed & cater- 
tag t* all the reąairemeids of the 
convaleacent, chrodcalĮy. ID gual the. 
aged. Located in a deiightful rėstful 
atmosphere Licensed by the State 
of N J. 32 Pleasant Avė. Montclair,

STagg 2-5043

Mttttar P. Balas
FUNERAL HOME

Moderni kojdyčia - Air candtttaked
A. J. BALTON-BAL’rttŪNAS

LITAS Investing Co» tnc. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augan&a verte 
Taupyti — aiidanmt sąskaitą (Egi 514%)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

Dėl projekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, SMkŽl Mih Ava, RSctanad Bin N.Y.; HI 1-6799
Darbo valandos: Nokiacfieriais 6-9 vai rak.; šeštaAenisis 9-4 vai. 

CHICAGO, 1LL.: 6775 So. Western Ave^ teL GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadtenj ir pėnktadtenj vakarais, 
šeštadali mo 10 iki 3 VaL popšsL

Woodhaven; N.Y., J. Chapukas, 
MidčHė' Village, N.Y., H. Pod- 
ges, Jackson Hts., N.Y-, J. Mac
kevičius, Tynbrook,1 "NtY.; N. 
Kulbok; Searsdate, N.Y., V. 
Zmuidzinas1,1 Rochestėr, N.Y., V. 
Šventofaitis/ Brooklyn, N.Y. V. 
Dūda, R. Tolovinskas, M. Ba
ronas, ElizaAbetil, NJ;, J- Stanai
tis, Susex, NJ.; J. Vig^s, Col- 
lingswbod, NJ., Ji BaUŠys; Hari 
rison, NJ.^'J; RygebS, Monroe,

reika K«vT< Worcešter,‘ ^des, j, ‘
__ _ _________ „Jgfatle- ^dd^sp&iVLAaonas, - Šveikiiraami naujus-skaftyto- 

' tim šventes mettt__________ j- So. Boston, Mąsę>, Ę- Liktorius, jus, dėkojame užsakytojam.

įvairią moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: Ufc-igi nfes - balinės bei darbo suknelės, megstukai, suktinukai, 
bliuskutės, kojinės, čia gaėnama siuntiniams griavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
954)4 JAMAICA AVĖ Woodhaven, N.Y. 11-421

— TeL 849-7240 —

Lietuviška ir eurapiėtiška duoba ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8KV.
38-38-40 STAGG STREET . BROOKLYN, N. V. 11288

Telefonas STagg BBB38.

Sands Motei Montauk, LI NY 4 rm 
cottage ad j. to pool Sands Resort 
Motei at the ocean beach. Kingsize 
heated pool, aH rooms soundproof A 
newly f urnished, TV. Call 516 668 - 
2791-2935 - or write Sands Motei, 
Bcoc 104-W, Mohtauk

CRE8CENT BEACH COLONY on 
beautiful Gardiner Bay right on the 
beach. The North Shore’s finest re
sort, 2% rm efficiency cottages, aH 
eųuippėd. Daily niaid Service. Golf 
privileges, swlmmiag, toating, fish- 
ing, private beach, sun deck, shuffle- 
toard, play area, beautiful lawns & 
gardens; etose to churches

Jirh A Kathleen Kavąnagh 
P.O. Bok 223 Greenport, LJL 

TeL 516-.477-0525

GUABOBIUS
BALSAMUOTOJAS

2312BEDFPRD AVĖ.
Brosklyn, N.Y.



DARBININKAS
mrauojK 

NAUJIENOS,

Tėvui Juvenaliui Liaubai, O- 
F .M., šį sekmadienį minint kuni
gystės sidabrinę sukaktį, padė
kos mišios bus aukojamos Mas- 
petho lietuvių parapijos bažny
čioje 11 vai. Po jų pietūs para
pijos salėje. Nors šį sekmadienį 
švenčiama tėvų diena kiekvie
noje šeimoje, visuomenė kvie- 

• čiama dalyvauti padėkos mišiose 
ir bankete kartu pasidžiaugiant 
vieno iš dvasinių tėvų jubilie
jumi. Neturį rezervacijų, gali 
skambinti dienos metu GL 2- 
2923, vakarais GL 5-7068.

Kazys Kepalas, lotynų kalbos 
specialistas, Vyt. Did. Universi
teto lotyno kalbos lektorius ir 
Aušros berniukų gimnazijos mo
kytojas, mirė birželio 12 rytą 
New Yorke. Velionis buvo gi
męs 1891 vasario 16. Į JAV at
vyko 1949 m-, paskutiniu laiku 
gyveno pas savo dukterį pianis
tę Aldoną Kepalaitę. Buvo pa
šarvotas šalinskų laidojimo kop
lyčioje, palaidotas trečiadienį, 
birželio 15 iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse.

Am. Liet. Tautininkų klubas 
savo susirinkime birželio 4 Li- 
tuanus žurnalui paskyrė 10 dol. 
Tai buvo paskutinis klubo su
sirinkimas prieš vasaros atosto
gas.

Romas Kazys, “Laisvės žibu
rio” radijo programos vedėjas, 
kalbės birželio įvykių minėjime 
Patersone, N.J., birželio 18.

Korp* Neo-Lithuania metinė 
šventė ir balius įvyks lapkri
čio 12 Sheraton Tenney Inn, 
(prie La Guardia areodromo) 
90-10 Grand Central Parkway. 
East Elmhurst, N. Y.

Svetimą valstybių konsulai New Yorke 
pagerbė miesto burmistrą

Svetimų valstybių konsulų 
draugija New Yorke birželio 8 
vakare Hotel Americana patai - 
pose suruošė pagerbimo vaka
rienę naujam miesto burmistrui 
John V. Lindsay ir poniai. Da
lyvavo per porą šimtų konsulų 
su poniom, atstovaujant septy
niasdešimt šešis New Yorke vei
kiančius konsulatus. Kartu su 
burmistru pagerbime dalyvavo 
svarbesnieji miesto vadovybės 
pareigūnai ir New Yorko mies
to konsularinio korpuso komite
to nariai. Prieš vakarienę kiek
vienas konsulas buvo pristaty
tas miesto burmistrui. Pagerbi
me taipgi dalyvavo Lietuvos ge
neralinis konsulas Vytautas Sta
šinskas ir konsulas Anicetas Si
mutis.

Vienuolyną. GL 5-7068
Spaustuvė - GL 2-6916
Kadakoja GL 5-7281
Administracija GL 2-2923

Vysk. Pr. Brazys, M.I-C., bir
želio 12 suteikė sutvirtinimo sa
kramentą 80 vaikučių Maspet- 
ho lietuvių Viešpaties Atsimai
nymo parapijoje. Pamokslą ang
lų kalba sakė kun. kleb. J. Alek- 
siūnas. Vysk. Pr. Brazys pasa
kė lietuvišką pamokslą, pritaiky
tą birželio įvykių paminėjimui. 
Po bažnytinių apeigų parapijos 
salėje buvo vakarienė, kurioj 
dalyvavo vysk. Pr. Brazys, apie 
60 kunigų, prel. J. Balkūno gi
minės ir parapijos komiteto na
riai. Prelatą 40 metų kunigys
tės sukakties proga sveikino 
vysk. P. Brazys, o Kunigų Vie
nybės vardu — kun- kleb. J. 
Aleksiūnas. Pabaigoje prel. J. 
Balkonas padėkojo už sveikini
mus ir dovanas.

Ona Rainienė - Bagdonaitė, 
Darbininko skaitytoja, išgyvenu
si 65 m. Jersėy City ir sulauku
si 95 m. amžiaus, mirė birže
lio 8. Po gedulingų pamaldų šv. 
Onos lietuvių parap. bažnyčioje 
birželio 11 palaidota šv. Kry
žiaus kapinėse Arlington, N. 
J. Paliko 4 anūkus ir 8 proanū- 
kus. Laidotuvėm rūpinosi Mc- 
Laughlin Journal Sq. laidotuvių 
įstaiga, 625 Pavonia Avė., Jer- 
sey City, N.J.

Dantę gydytoju valdybos su
sirinkimas įvyko gegužės 29 dr. 
Pelagijos Leveckienės rezidenci
joje Matuchen, N.J- Dalyvavo 
dr. Albina Didžiulienė, dr. Ju
lija Skripkienė. Sudaryti toli
mesnės veiklos planai.

Patiksliname. Darbininko 40 
nr. buvo žinelė, kad Stasys Če
pas susižeidęs koją. Turi būti, 
kad jo sūnus Henrikas Čepas , 
City kolegijos studentas, žaizda- 
mas futbolą, buvo susilaužęs 
koją ir pasveiko pas mamą.

Dėkodamas už konsulų paro
dytą dėmesį, kiek ilgesnėje kal
boje burmistras Lindsay supa
žindino konsulus su tokio dide
lio miesto kaip New Yorkas val
dymo ir administravimo sunku
mais, kai ką pailiustruodamas ir 
skaitmenim. Pavyzdžiui, New 
Yorkas turi 28,000 policininkų 
aktyvioj tarnyboj, kas lygu ma
žesnės valstybės taikos meto ar
mijai.

Salia daugybės įvairių įstaigų 
New Yorko miestas turi ir spe
cialią įstaigą — konsularinio 
korpuso komitetą, kurio uždavi
nys yra visokeriopai padėti į 
New Yorką atkeltiem ir čia re- 
ziduojantiem svetimų valstybių 
konsulams: L.G. K.

New Yorko Korp. Vyties su
sirinkimas įvyko pereitą savait
galį. Į naują ' valdybą išrinkti: 
senj. Saulius Arūnas prezidentu, 
šen j. Leopoldas Markevičius tė
vūnu ir senj. Tomas Sodaitis se
kretorium ir iždininku.

Robertas Laugalis, aktyviai 
reiškęsis lietuviškoje veikloje 
kaip L. Atl, Klubo krepšinin - 
kas, Jadvygos ir Vytauto Lauga- 
lių sūnus, gyvenąs Tovvaco 
Hights, N.J.,' birželio 4 Seton 
Hali universitete, E. Orange, N. 
J, baigė humanitarinius moks
lus (Liberal arts — bachelor 
laipsniu. Pagrindinis dalykas— 
istorija). Birželio 18 Patersono 
lietuvių bažnyčioje Robertas su
situokia su panele Barbara An- 
derson. Rugpjūčio 22 išvyksta Į 
Amerikos marinų karininkų 
mokyklą’— Quantico, Virginia.

Vysk. Pranas Brazys, MIC

East New York išnuomoja
mas erdvus, baldais apstatytas 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. Pageidaujamas vyriškis. 
Skambinti vakarais 647-7365.

Woodhavene išnuomojamas 
butas iš 6 kambarių su uždara 
veranda. Skambinti vakarais 
po 6 vai. 296-7254; - * -

Canarsie sekcijoje parduoda
mas vienos šeimos namas iš 7 
kambarių ir ant to pačio sklypo 
kitas namukas iš 3 kambarių. 
Teirautis NI 9-2337.

MilI Basin, Brooklyn, rajone 
parduodamas dviejų šeimų mū
rinis, pilnai atskirtas, prieš 3 
metus statytas namas su 4^ ir 
612 kambarių butais. Puikios pa
jamos. Sklypas pilnai apsodin
tas, vandens šulinys, įvairūs 
priedai. 2022 E. 53rd. St., Broo
klyn, N.Y., Telef.: DE 8-4846.

Center Moriches, L.l.' prie 
Fire Island, A. Mačionio vasar
vietėje išnuomojami pavieniam 
asmenim vasaros sezonui kam
bariai. Tinkama vieta atosto
gom, savaitgaliam ir žuvavi- 
mui. Nuo New Yorko 62 my
lios.

Dėl sąlygų kreiptis šiokiom 
vienom vakarais telef. VI 6-45- 
52, savaitgaliais, 207 Old Neck 
Rd., Center Moriches, prie 
Old Neck Marine.

DARBININKAS

REDAKCIJOS SVEČIAI
Vysk. Pranas Brazys, MIC, 

Maspetho liet, parapijoje sek
madienį teikęs Sutvirtinimo sa
kramentą, pirmadienį lankėsi 
Darbininko redakcijoje, palydė
tas prel. V. Balčiūno. Vyskupas 
čia papasakojo apie savo veik
lą Europoje ir planus Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Vys
kupas iš čia keliauja į Delhi, 
Kanadon, iš ten į jaunimo kon
gresą. Liepos viduryje vėl at
vyks į New Yorką, kur pabus 
ilgesni laiką.

Prel. Vytautas Balčiūnas, iš 
Putnamo, palydėjęs vyskupą į 
Maspethą, lankėsi Darbininko 
redakcijoje.

Stasys Lozoraitis, J r., iš Ro
mos, Lietuvos pasiuntinybės se
kretorius prie Vatikano, atvy
ko i New Yorką, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje, papasakojo 
apie Romos lietuvių gyvenimą. 
Redakcijoje jis susitiko visą ei
lę buvusių Romos lietuvių: — 
prel V. Balčiūną, Tėv. V. Gi
džiūną, O.F.M.,- Tėv. Kornelijų 
Bučmį, O.F.M. St. Lozoraitis iš 
čia vyksta į jaunimo stovyklą ir 
į jaunimo kongresą Chicagon. 
Grįždamas vėl pažadėjo aplan
kyti Darbininko redakciją.

Rimantė Steponaitytė, Brazi
lijos lietuvaiti*^£ėliaudama į 
jaunimo kongresą, atskrido į 
New Yorką. Taip atsitiko, kad 
jos aerodrome niekas nepasiti
ko. šaukėsi Darbininko redakci- 
jon pagalbos. Redakcija tą pa
galbą suteikė —- nuvyko ir par
sivežė iš aerodromo. Taip vie
nu metu redakcijoje svečiavosi 
Europos lietuviai ir viešnia iš 
Brazilijos.

Rimantė linksma ir gerai nu
siteikusi, labai gražiai kalba lie
tuviškai. Ji gimusi Lietuvoje, 
Marijampolėje, kur tėvelis bu

A. a. Katarinai Daukšienei mi
rus, vietoj gėlių Elvyra ir Algi
mantas Ošlapai Balfui atsiuntė 
10 dol. -

Parduodamas Richmond Hill 
2 šeimų didelis namas. 6-7 kam
barių butai. Taip pat parduo
damas vienos šeimos namas iš 
7 kambarių arti Forest Par
ko. Abu namai gerarųe stovyje. 
Informacijai Tel. VI 7-2772. 

vo agronomas, motina; mokyto
ja. Vėliau gyveno Vokietijoje, 
Uchtės stovykloje- Iš ten emi
gravo Brazilijon ir įsikūrė San
tos, prie pat Sao Paulo. Santos 
yra prie jūros, ten lietuvių ne
gyvena. Visi jie susibūrę Sao 
Paulo. Ten dabar gražiai veikia 
Tėv. J. Kydykas, S.J. Apie jo 
veiklą ir lietuvių gyvenimą pa
pasakojo viešnia Rimantė Ste
ponaitytė. Ji pati yra sekretorė 
laivų bendrovėje. Ji Amerikoje 
nori kuo daugiau pamatyti, ap
keliauti visą kraštą, pasiekti 
net Los Angeles. New Yorke su
stojo pas savo pažįstamus Bla
ževičius Woodhavene. čia sve
čiuosis, kol išvyks į Dainavos 
stovyklą.

Rimantė Steponaitytė '

Sol. St. Baro su Štuttgardto 
simfoniniu orkestru, diriguo
jant D. Lapinskui,1 įdainuota 
nauja arijų' plokštelė gaunama 
Darbininke. Kaina HI FI 6 dol., 
Stereo — 7 dol., pridedama 50 
et. persiuntimui.

Kas nori pailsėti, praleisti a- 
tostogas ar sustoti savaitgaliais, 
gali užsukti į lietuvišką vasar
vietę Coxsackie, N.Y., Catskill 
kalnuose. Gražios maudynės 
prie Hudson upės. Maistas ir bu
tas savaitei tik 38 dol. asme
niui. Kambariai užsakomi iš 
anksto adresu: Mrs. Albina Mo
tiejūnas, 2 North St., Coxsackie, 
N-Y. 12051. Telef.: code 518, 
731-8869.

šeštadieninė lituanistinė mo
kykla birželio 4 baigė mokslo 
metus. Bažnyčioje buvo mišios, 
kurias aukojo kun. Jonas Kli
mas. Po pamaldų salėje po baž
nyčia vyko oficialus užbaigimas. 
Išdalintos dovanos geniausiem 
klasių mokiniam. Programą pa
rengė mokytojos: Aldona Da- 
brilienė, Paulina Kalvaitienė ir 
Giedrė Korsakaitė. Mokinių cho
rui vadovavo Janina Ambrozie- 
nė. Viso mokyklą lanko 110 
mokinių. Didžiausios klasės bu
vo pačių mažųjų. Išleidžiamosios 
klasės šiais metais nebuvo. Už
baigiant kalbėjo mokyklos vedė
jas Antanas Gustaitis ir komite
to pirm. inž. Juozas Rasys- Mo
kyklą globojo prel. Pr. Virmaus- 
kis. Ji naudojosi parapinės mo
kyklos patalpomis. Tėvų komi
tetas ir mokyklos vedėjas už tai 
nuoširdžiai dėkoja prelatui.

Nijolė Vaičaitytė baigė Em- 
manuel kolegiją, gaudama ba
kalauro laipsnį. Buvo viena iš

Kearny, N.J.
Netikėtai, širdies smūgio iš

tiktas, mirė Petras Biekša. 
Mirė po darbo sėdėdamas- Ve
lionis buvo 79 metų amžiaus, 
buvo kilęs iš Varėnos valsčiaus. 
Iš Lietuvos išvyko 1904, būda
mas dar jaunas — 17 metų. 
Čia įsijungė į lietuvišką veiklą, 
priklausė keletai organizacijų. 
Ilgesnį laiką gyveno Newarke ir 
Keamy, N.J.

Nuliūdime paliko žmoną Oną, 
dukterį Juliją ir tris sūnus, ku
rių du yra vedę ir gyvena at
skirai, o pats jauniausias—Rai
mundas — yra medicinos dak
taras, visa laiką dirba moksli
ni darbą, dabartiniu metu Prin- 
ceton universitete, New Jer- 
sey. Duktė Julė gyvena prie 
motinos ir turi atsakomingą 
darbą vietos banke. Visi vaikai 
kalba lietuviškai, o ypač dr. 
Raimondas ir jo sesuo Julė. Jie 
taip pat priklauso lietuvių or
ganizacijom.

Velionis Petras Biekša buvo 
ramus žmogus ir geras lietu
vis, visą laiką gyveno ir dir
bo su lietuviais/ dažnai prisi
dėdamas savo darbu ir auko
mis prie lietuviškų reikalų. Pas
kutiniu laiku iki mirties kiek
vieną dieną po keletą valandų 
dirbo Keamy’s lietuvių Katali
kų Centre. JAV išgyvenąs 62 
metus, mirė gegužės 27. Palai
dotas gegužės 31 iš Kearny’s lie
tuvių parapijos bažnyčios su 
trijų kunigų patarnavimu šv. 
Kryžiaus kapinėse, N. Arling
ton, N.J. Palydėjo daugybė au
tomobilių su giminėmis, drau
gais ir pažįstamais-

Buvo pašarvotas šakonių ko
plyčioje, kuri buvo perpildinta 
gėlių ir vainikų bei lankytojų. 
Žmonės atvyko iš arti ir toli, 
giminės Biekšai net iš Floridos.

A.S. Trečiokas
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geriausių studenčių ir gavo sti
pendiją. Tolimesnėm studijom 
pasirinko Illinois universitetą.

Bostono kolegiją baigusiųjų 
sąraše yra šios lietuviškos pa
vardės: Glorija Razvadauskaitė, 
Antanas Ivoškus ir Mykolas Kas- 
peras. Ir kituose universitetuo
se nemaža lietuvių baigė moks
lą.'

$v. Antano gimnaziją Ken- 
nebunkporte iš Bostono apylin
kės baigė du mokiniai: Riman
tas Ambrozaitis iš Arlington ir 
Dalius Paliulis iš Cambridge. Iš 
viso šiais metais gimnaziją 
baigė dešimt mokinių. Išleistu
vių iškilmėse dalyvavo vysk. B 
Brizgys. Jis atlaikė mišias ir iš
dalijo atestatus.

Worcestery birželio 5 pašven
tintas juodo granito paminklas 
a.a. Viktorijai Karazijienei, gi
musiai 1884 lapkričio 16 Lietu
voje, mirusiai 1965 lapkričio 9 
Arlingtone. Pašventino kun. Ba- 
kanas. Tą dieną 10 vai. šv. Ka
zimiero bažnyčioje už velionę 
buvo pamaldos. Paminklą supro
jektavo architektas Arvydas 
Barzdukas, velionės anūkės vy
ras. Paminklą pastatė duktė 
Bronė ir žentas inž. dr. Jonas 
Kuodžiai iš Bostono.

Irena Manomaitienė, inž: E. 
Manomaičio žmona, išvyko va
sarai į Europą.

Liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas Bostone bus birželio 
19 d. 4:30 v. popiet liet, pilie
čių draugijos salėje. Minėjimas 
rengiamas kartu su latviais ir 
estais. Pagrindinę kalbą pasa
kys Mass. valstybės guberna
torius J. Volpe, kuris prieš ke
lerius metus lankėsi komunisti
nėje Rusijoje ir pats matė 
“laisvąjį” žmonių gyvenimą. Me
ninėj programoj dalyvauja lat
vių solistas Carles Grenbergs , 
estu artistė Mare Attemann ir 
'šv. Petro parapijos choras, ku
riam vadovauja komp. Jeroni
mas Kačinskas- Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti ir paminėti pirmųjų 
deportacijų 25 metų sukaktį.

80 LIETUVIŲ 
JAUNUOLIŲ

iš įvairių pasaulio kraštų vyk
dami į jaunimo kongresą Chi- 
cagoje, pirmiau pramato su
stoti New Yorke. Iki šiol ne
daug teatsirado šeimų, apsi
imančių pagloboti pravažiuo
jančius jaunuolius.

Visi New Yorko 
ir apylinkių lie
tuviai prašomi 
prisidėti prie 
bendros talkos

ir pranešti kiek jaunuolių 
(berniukų ar mergaičių) ir 
kiek dienų galėtų pagloboti 
pravažiuojančius. Apie savo 
sutikimą ir dėl platesnių infor
macijų skambinti

A. ŠIMUKONIS

Tel. VI 6-6715

Maironio šeštadieninę mokyklą baigę, iš k. į d. A. Vytuvls, M. Matulaitytė, R. Šidlauskas, R. Navickaitė, P. Landsbergis, E. Garunkštytė, P. Baltrušaitis, G. BagdžIOnas, R. čeplytė, R. Rauba, K. Oarukštytė, R. Šilbajoris, G. Slemaškaltė Ir A. VebelIOnas.
Nuotr. R. Kisieliaus


