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Vokiečių-Rusų karas ir Lietuvos sukilimas-prieš25 m.
Prieš 25 metus, 1941 birže- 

Io 22, prasidėjo Vokietijos ag
resija prieš Sovietų Sąjungą.

— 1945 gegužės 7 karas 
baigtas Vokietijos totaline kapi
tuliacija, paklojus priešininko 
pusėje 7.5 mil. gyvybių kauty
nėse, palikus savųjų 3.5 mil., ne
skaitant civilinių aukų.

> — Karas Europoje nėra 
baigtas: taikos sutartis dar ne
pasirašyta. Karas tebeina, nors 
kitais ginklais ir su kitais sąjun
gininkais.

Šiuo metu agresoriaus rolėje 
yra ne Vokietija, o Sovietų Są
junga. Ji vykdo agresiją psicho
loginiu, propagandiniu, diplo
matiniu spaudimu. Jos agresija 
yra nukreipta pirmiausia prieš 
likusią laisvą Vokietijos dalį, 
toliau prieš visą likusią Europą, 
o toliau veržiasi į Afriką ir ki
tur.

Besiginančių pusėje atsidūrė 
ir buvę Sovietų sąjungininkai, 
kurie sudarė Nato organizaci
ją apsaugai nuo sovietinės ag
resijos. Nato netiesioginiai, bet 
reikšmingi talkininkai yra So - 
vietų pavergtos po antrojo pa
saulinio karo valstybės — rytų

— Vokietijos pralaimėjimo 
reikšmingu veiksniu kai kas 
laiko Vokietijos užsienių poli
tikos klaidas. “Nuo seno buvo 
aiški tiesa, kad vokiečių (ne tik 
nacių) didžiausia klaida buvo jų 
užsienių politika; kai kitos di
džiosios valstybės kūrė sau im
perijas Afrikoje ir Azijoje, vo
kiškoji Herrenvolk siekė pa
glemžti ir eksplotuoti rytų Eu
ropos ir Ukrainos šaltinius . ..
Vokiečiai darė esminę klaidą, 
nesiekdami bendradarbiavimo 
su gyventojais tų sričių, kur Į 
juos pradžioje buvo žiūrima 
kaip i "išlaisvintojus" ... Jie ti
kėjo valdysią kraštą absoliutiš-

Prieš 25 metus katastro
fom prasiveržė įvykiai, ku
rie tebėra nebaigti: nei tai
kos Europoje, nei laisvės 
Lietuvoje

kai savais piliečiais, laikydami 
rusus vergais . ..” (N.Y.T. Ma
gazine 1966.6 19).

Ar ne tos pačios politikos lai
kosi dabartinis agresorius So
vietų Sąjunga, pavergtuosius 
siekdamas tokiu pat būdu eks
ploatuoti ir laikydamas rusus 
naujuoju "herrenvolku"?

DE GAULLE MASKVOJE: ką parveš?
Prancūzijos prezidentas de 

Gaulle Maskvoje — didžiausia 
politinė atrakcija. Birželio 20 
Maskvoje de Gaulle pasirodė 
su karine uniforma, buvo sutik
tas nepaprastai iškilmingai. Per 
11 dienų viešnagę jam rodys 
sovietines paslaptis — tarp jų 
ir sovietinę “Cape -Kennedy”, 
iš kur sovietai raketas laido, ro-

cūzija nėra linkusi nuvertinti 
didelio Jungtinių Valstybių 
vaidmens pasaulio pacifikaci- 
joje.

Nelaukiama, kad de Gaulle ir 
Maskva pasirašys politines ar 
karines sutartis. Tekalbama 
apie sutartis bendradarbiauti 
erdvės tyrime ir pan. Vieš
nagė turės daugiau propagan-

Prieš 25 metus birželio 23, 
antrą karo dieną, iš Kauno ra
diofono L. Aktyvistų Fronto į- 
galiotinis Prapuolenis paskelbė 
sudarytą nepriklausomos Lie
tuvos laikinąją vyriausybę ir 
paragino imtis ginklo prieš so
vietinį okupantą.

— Sukilime prieš sovietus 
dalyvavo 90-100,000 ginkluotų 
partizanų. Bendru skaičium žy
mima jų žuvus 4,000 — savai
tės eigoje daugiau nei 1919- 
22 nepriklausomybės kovose.

— Sukilimas 'pasiekė savo ar
timiausią tikslą^ kai Vokietijos 
kariuomenė atpjo, ji atėjo Į 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą; ji rado nepriklausomos vals
tybės laikinąją vyriausybę ir jos 
žinioje veikiantį administracinį 
aparatą.

— 1941 rugpjūčio 5 dienos 
pareiškimu laikinoji vyriausy
bė paskelbė esanti priversta nu
traukti savo veikimą prieš savo 
ir tautos valią. Tačiau sukili
mas ir jo paskelbtos vyriausy
bės 6 savaičių buvimas turėjo 
politinės ir psichologinės reikš
mės.

Gausiom gyvybių aukom de
monstravo tautos pasisakymą

mui. kuris nelinkęs sutapti su 
gyvenamos dienos oportunizmu 
bei prisitaikymu.

Šia prasme ir 1941 sukilimas 
nėra baigtas, nes nėra užgožu- 
si daugumos psichologijos susi
taikymo dvasia su neteisėtu ne
teisingu ir priešingu žmogaus 
pagrindinėm teisėm faktu, įvyk
dytu agresoriaus.

SUKILIMAS 1941 
žiūrint iš Amerikos
Nuo Maskvos agresijos — 
akys kreipiamos į lietuvių 
pasipriešinimą okupantui

Iš dabarties nukrypsta akis i 
praeitį, į laikus prieš 25 me
tus- Mėginam žiūrėti į ano lai
ko įvykius Lietuvoje iš Ameri
kos žemės, kaip jie iš čia atro
dė.
LAUKĖ: kovos ir aukos

Prieš 25 metus New Yorko 
gubernatorius Herbert H. Leh
man paskelbė birželio 15 “Bal
tijos valstybių diena“. Tai bu-

Kaune karių kapuose, kur 1941 birželio 26 buvo palaidoti ir 80 Kaune 
žuvusfų partizanų. Kapai ir kapines dabar panaikinti. Nuotr. V. Maželio.

bei vidurio Europa, kuri siekia 
laisvės, išsivadavimo iš Sovietų 
okupacijos.

— Pavergtieji prarado pasi
tikėjimą vakarais- Vakarų Eu
ropa prarado kovos dvasią; 
ima blaškytis ir atskiri vakarų 
Europos nariai rodo pasiryži
mą kovą baigti. O tai reiškia — 
kapituliuoti savo dvasia, kaip 
vokiečiai kapituliavo savo gink
lais.

dys ir kitus dalykus, kurių nero
do net ir komunistų vadam.

Pirmame priėmime de Gaul
le kalbėjo apie Prancūzijos no
rą pašalinti dviejų blokų, susi
dariusių apie Sovietų Sąjungą ir 
Ameriką, susispyriavimą. Pran
cūzija ir Sovietai galį pradėti 
bendradarbiavimą Europos tai
kos reikalui, nelaukdamos, iki 
bus visų kitų ir visa kito susi
tarta. Dėl Amerikos — Pran-

ūratė Reisgytė Los Angeles aerodrome birželio 18. Nuotr. L. Kančausko

dinės reikšmės — rodys Pran
cūzijos išėjimą iš Amerikos še
šėlio ir savarankiškumą politi
koje; rodys norą, kad Europos 
reikaluose vietoj Amerikos įta
kos reikštųsi Prancūzijos įtaka.

Sovietų noras iš šios kelionės 
suskaldyti pirmiausia Nato, su
menkinti Europoje Amerikos i- 
taką, kad jos vietą užimtų pati 
Maskva. Pagaliau derybose 
tarp Maskvos ir Amerikos bus 
sumažintas prestižas Amerikos, 
ir daugiau bus galima iš jos iš
spausti De Gaulle atšokimas 
nuo Amerikos, puolimasis prie 
Vokietijos, dabar prie Maskvos 
gali būti lyginamas su Stalino 
politika, kada tas nuo Anglijos 
ir Prancūzijos persimetė prie 
Hitlerio 1939 m.

A yskupai dėl 
gimimų kontroles 
Pennsylvanijos vyskupai bir

želio 20 paskelbė savo nusista
tymą prieš valstybės iniciatyva 
skleisti tarp gyventojų informa
ciją apie gimimų kontrolę. Vals
tybė — sakoma vyskupų pareiš
kime.turėtų būti neutrali to
kiuose reikaluose.

už laisvą ir nepriklausomą vals
tybę, tuo niekais paversdama 
sovietinį melą, kad esą pati lie
tuvių tauta prašiusi priimama i 
Sovietų Sąjunga; užkirto ke
lią naujo okupanto propagan
dai, kad jis atnešęs lietuviam 
laisvę.

Tautos, ypačiai jaunimo psi
chologijoje, atstatė pasitikėjimą 
savom jėgom, kurios ir sukūrė 
nacių okupacijoje galingą rezis
tencijos tinklą visame krašte; 
kurios naujoje sovietinėj oku
pacijoj išsiliejo didžiausio hero- 
jizmo partizanine veikla, o kai 
ji užgeso, naujajai kartai liko 
savo vertės pajautimas ir pasy
vus pasipriešinimas rusifikaci
jai, laisvame gi pasauly susi
kūręs partizaninis kultas virto 
inspiracijos šaltiniu tam jauni-

— Hampton, Va., birželio 30 
susidūrė du bombonešiai. Vie
nas degdamas nukrito į gyvena
mąsias vietas, sukėlė gaisrą, už
mušė 4, sužeidė 20. Kitas nu
krito i jurą, lakūnai buvo išgel
bėti.

Kun. Alfonsas Sušinskas, Brad- 
dock. Pa klebonas, staiga birže
lio 18 mirė.

vo Lietuvos okupacijos pirmos 
metinės. Proklamacijoje guber
natorius kalbėjo: “Estonia, Lat- 
via and Lithuania have long 
been symbols of liberty. Their 
people have for centuries made 
great sacrifices for freedom 
and democracy. It is fitting the- 
refore that the Citizens of New 
York State formally convey 
their sympathy...”

Massachusetts gubernatoriaus 
proklamacijoje taip pat: “Es
tonia, Latvia and Lithuania re- 
solved to defend their liberties 
at home...”

O Amerikos Lietuvių Taryba 
savo proklamacijoje kvietė ge
ros valios tautiečius “tuojau 
šaukti masinius susirinkimus ir 
kelti protesto balsą prieš Lietu
vos užgrobimą ir rusus okupan
tus .. . protestuoti prieš varžy
mą religinės laisvės •.. darbo 
žmonių begalinį išnaudojimą. 
Laisvę ragavę — vergais nebū
sime”.

L.R. K. Federacija skarde
nos dar konkrečiau: “Federaci
jos sekretariatas praneša, kad 
jau įsteigtas Lietuvių Informaci
jos Biuras prie federacijos cent
ro Chicagoje. Biuras plačiai in
formuos apie Lietuvą ir lietu-

Tiek, kiek buvo nugirstama iš 
Kauno radijo ir iš atskirų ryši
ninkų, atsidūrusių Berlyne^ Tįk 
liepos 11-18 Berlynas Nurengė 
žurnalistų ekskursiją per eilę 

va visam pasauliui. Biuro vėdė=—Lietuvos miestų iki Šiaulių. No

vių tautos reikalus; teiks infor
macijas Amerikos spaudai, 
aukštoms mokslo įstaigoms, val
džios įstaigoms ir jos atstovam. 
Jisai teiks žinias apie Lietu-

jų yra pakviestas prof. dr. Ka
zys Pakštas, Lietuvos universi-

rėjo parodyti bolševikų palik
tus vaizdus. Tada dr. Affcevi-

DEL VIETNAMO —ką darys Johnsonas
Prez. Johnsonas birželio 18 

spaudos konferencijoje paskel
bė pareiškimą, kuriuo įspėja
mas šiaurės Vietnamas, kad 
Amerika savo įsipareigojimą 
apsaugoti Vietnamą nuo agre
sijos vykdys J. Valstybės turi 
siti pirmyn, kaip žmonės ir tau- 
;os daro, kai yra tamsūs mo
mentai. Prezidento pareiškimas 
vertinamas kaip nusistatymas 
sustiprinti karinį spaudimą.

— Šen. R. Kennedy. grįžęs iš 
\frikos, pareiškė, kad 1968 rin- 
cimuose jis rems Johnsoną. Jis 
enorės 1970 būti perrinktas se- 
latorium.

— ČIA direktorius W. F. Ra- 
>orn pareigose teišbuvo 11 me
tėsiu; dabar jis pakeistas jo pa
vaduotoju karjeros pareigūnu 
lichard M. Helms.

— Senate užsienių reikalų 
komisijoje birželio 20 McGeor- 
ge Bundy aiškino, kad Euro
pos taikai pasitarnautų Vokie
tija, jei pareikštų, kad Oderio 
Neisės liniją pripažįsta pastovia 
siena

— Amerikos komunistų par
tija birželio 22 pradėjo savo 
kongresą New Yorke. Pasikvie
tė atstovus iš 85 kraštų, tačiau 
departamentas įspėjo konsulus 
neduoti jiem vizų.

— Washingtonan birželio 21 
atvyksta Saudi Arabijos kara
lius. Jis bus iškilmingai sutik
tas, su 21 šūviu — kaip Mask
voje de Gaulle.

— Santo Domingo rinkimus 
pralaimėjusi grupė paskelbė bū
sianti opozicijoje, jei reikės, ir 
ginklu.

Australijos lietuvių delegacija (dali*), atvykę j jaunimo kongresą, Los Angeles aerodrome. Delegaci
jos vadovas R. Cibas (pirmas kairėje), Jūratė Reisgytė (su gėlėm). Atvykusius sveikina Los Angeles 
kongreso komiteto pirmininkas E. Radvenis (pirmas dešinėje). Nuotr. L. Kančausko.

teto profesorius” (Darbininkas 
1941 birželio 10).

Taigi prieš 25 metus Ameri
koje tarp lietuvių nebuvo to
kių, kurie būtų galvoję rei
kiant apsiprasti su okupacine 
padėtim Lietuvoje ir kolaboruo
ti su okupantu. Metinėse oku
pacijos sukaktyse kalbėjo apie 
kovą, apie propagandinį biurą 
opinijai mobilizuoti. Prieš 25 
metus vienas ir kitas guberna
toriai įžiūrėjo lietuvių pasiryži
mą savo laisvę ginti ne žodžiais, 
bet savo aukom. Baltijos valsty
bės buvo jų akyse simboliai 
laisvės ir tos laisvės gyvenimo.
APSTULBO: tarp tikrovės ir 
gandų

Laukimas nebuvo tuščias. Su
laukė iš lietuvių Lietuvoje di
desnės kovos ir didesnių aukų, 
nei laukta. Jau Darbininko 1941 
birželio 24 paskelbta: esą 
žiniom iš Helsinkio Lietuvoj į- 
vyko sukilimas, nauja valdžia 
jau sudaryta. Kitoj žinioj: “Pik. 
K Škirpa. Lietuvos atstovas 
Berlynui, tapo išrinktas sudary
ti naują Lietuvos valdžią". Tą 
pat dieną vėl: “Iš Berlyno pra
neša, kad apie 50 entuziastin-

čius susitiko Kaune su laikino
sios vyriausybės nariais. Tada 
akivaizdžiai patyrė ir Vokieti
jos nusistatymą laikinosios vy
riausybės atžvilgiu, kai žurna
listam, kuriuos buvo laikinoji 
vyriausybė pakvietusi į priėmi
mą, ministerijos pareigūnas — 
palydovas uždraudė į tą priėmi
mą eiti... Po tos kelionės dr. 
Ancevičius galėjo tikslesnes ži
nias telegrafuoti: “Sukilimas 
prieš bolševikų okupaciją ėjo 
lietuvių aktyvistų vardu ... Su
kilime dalyvavo apie 125,0 0 0 
partizanų, daugiausia jaunimas, 
15-20 metų amžiaus ■.. Kovose 
žuvo 4,025 partizanai... Įtūži
mas prieš bolševikus ir jų reži
mą rėmusius žydus yra didelis. 
Inžinierius Steponas Kairys, 
socialdemokratas, pasakęs, kad 
stalininkiško socializmo ekspe
rimentas visiem laikam pagydė 
lietuvius nuo bolševizmo.... 
Lietuvos Laikinajai vyriausybei 
vadovauja prof. Juozas Ambra
zevičius ... Gen. Stasys Rašti
kis tuo tarpu eina ryšininko pa
reigas tarp lietuvių vyriausybės, 
kurios nariu jis yra, ir vokie
čių karinių organų .. • Vilniuje 
veikia atskiras Vilniaus miesto

gų lietuvių atgavo Lietuvos at
stovybę ir jos daržely vėl iškė
lė Lietuvos trispalvę vėliavą ir 
prie namų pastatė garbės sargy
bą”.

Kas tikrai darės Lietuvoje, 
čia, Amerikoje, tebuvo žino
mos tik nuotrupos. Atėjo tiesa, 
sumišusi su gandais. Ir ilgai tai 
truko. Tik nuo liepos pradžios 
atsiranda tikslesnių žinių. Jos 
pasiekė Ameriką pro Helsinkį, 
bet labiausiai pro Stockholmą ir 
Berlyną. Iš ten ėmė žinias ir 
N.Y. Times. Jomis aprūpino lie
tuvišką ir nelietuvišką spaudą 
iš Berlyno daugiausia <fr P. An
cevičius, kuris telegrafu siun
tinėjo informacijas Draugui ir 
Naujienom. Bet ką jis pats tiks
lesnio galėjo žinoti — norma
laus ryšio su Kaunu nebuvo..

ir apskrities komitetas prieky 
su doc. Žakevičium ir prof. Jur- 
gučiu”.

Smulkesnės žinios pasiekė A- 
meriką jau rugsėjo mėn., net 
spalio, kada buvo gauti keli nu
meriai Lietuvoje leidžiamo dien
raščio “Į Laisvę”. Įvykiai ap
lenkė žinias veik pora mėnesių 
.. Ar nebūtume panašioje pa
dėtyje. jei X ar Y metais įvyktų 
Lietuvoje panašus sukili - 
mas? O tie. kurie svarsto pla
nus laisvai Lietuvai, ar nebūtų 
dar labiau nutolusioje nuo tik
rovės padėtyje nei anuo metu 
Berlyne, kur buvo sudarytas lai
kinosios vyriausybės sudėties 
planas — tikrovė pačioje Lie
tuvoje padiktavo dideles planų 
atmainas. ..

(Rus daugiau)
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akyti gyvą tietu- 
užsienio lietuvių

Angli
joj mirusio Juro Mtateikos ir 
JAV mirusios Airijos Alijošai- 
tytės įpėdinių. (Elta)
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DIDELISPASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrą ir moterų eilutėm, apmaųątam, suknelėm ir kti
• Autiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kaino* siunčiant audinius į užsieni 
0 Mėr padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

pktirnauti klientams.Prašome. užeiti ir pasižiūrėti.

\ Prtfeidfiame dalis, 
rioše autorius įtarinėja: redakci
ją, kad ji savo klausimais “ne ta^ 
vien informacijos” siekė; kad tuvių Įeina: Batime prezidentas tfcijos

daugelio metų patyrimą siunčiant * ' 
DOVANAS- SIUNTINIUS Į USSR.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose musų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom.. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

P. Gureckas. Romas Kezys, Juo
zas Miklovas, Algis Rimas, Vy
tautas Vygantas, kurie 1963 m. 
kovo 1 d. pareiškimu per aka
demines jaunimo organizacijas 
kreipėsi į jaunąją kartą, kvies
dami apsijungti Lietuvos lais
vės darban ir tam paskirti sa
vo atstovus j pradini — stei
giamąjį susirinkinją kuris ir i- 
vyko 1963 m. gegužės mėn. 25 
d. Brooklyne.

Redakcijoje gautas Juozo 
Miklovo, Lietuvių Jaunimo An- 
tikolonialinės Lygos pirminin
ko laiškas, rašytas birželio 14. 
Laišku atsakoma Į redakcijos 
klausimus, pasiųstus jam balan
džio 12 ir paskelbtus Darbinin
ke birželio 7. 'A

ItSSMS lafijyUytį IT
iš Čekoslovakijos. Bet kongrese 
oficialiai dalyvauja. Latvijos de
legacija su dviem atstovais, da
lyvauja Estijos delegacija net 
su 15 atstovų. Estijai ir Latvi
jai atstovauja rašytojai, esą lais
vėje. Lietuvos delegacijos nėra. 
Priežastis paprasta: nepriklau - 
sdMybėK išBašs estin ir latviai' 
terVb sudarę savūsAKN^kta- 
buš, vadinamus dabar oficialiai - 
“centras”. Tiem centram dabar 
ir atstovauja čia, laisvėje, esą 
estai bei latviai rašytojai Lie
tuvoje tokio centro nebuvo. Te
buvo tik paskiri rašytojai, pri
klausą PEN. Jie dabar tegali

Dėl lygos santykių su veiks
niais noriu pastebėti, kad veiks
niai nustato lietuvių emigraci
jos politinės laikysenos ir veik
los principus, bet neatmeta vi
suomenės ir kitų jos organiza
cijų iniciatyvos, pasireiškian
čios esminių Lietuvos laisvės 
kovos principų ribose. Tokia 
iniciatyva mūsų visuomenėje 
nėra naujas reiškinys. Kongre
sinių rezoliucijų komitetas, Ko
mitetas Lietuvos Nepriklauso
mybei Atstatyti yra bene ryš
kiausi tokios iniciatyvos pavyz
džiai. “Darbininkas” jų darbą 
pozityviai vertino ir rėmė, to
dėl tikimės, kad panašaus po- 
DUNaK* Lietuvių JHnb
Irutatfttinės Lygos veikla taip 
put susilauks “Darbininko” pa-

j“--

yra kita prototema; aš tapau jū- tampa tarp “rytų” ir “vaka- 
’ *rų”, ners svarstomi klausimai

negauna atsieti nuo ideologi-

asirinkti . ir nu- 
nepriklausomes 
ię, socialinę ir

Ta pačia proga šiame laikraš
tyje buvo suorganizuotas kon
kursas, pavadintas “Draugys 
tės” vardu. Skaitytojai buvo 
kviečiami atsakyti trylika klafe 
simų, turinčių parodyti, ką jie 
žino apie Lenkiją Klausimi! 
šiek tiek lietė ir Lenkijos pilk 
eitį, bet daugiausia dabartį.

Atsiliepė 1774 asmenys, iš ko
rių tik 211 visus trylika klap
simų atsakė teisingai Kadangi 
konkurso laimėtojams btao nik 
matyta tik 57 dPhm, tai jos 
buvd paskirstytos MtttpR bū- 
da, ir tik 57 TiRiff jUnĮųtaĮNI n ar
dės tariu prakertos. K tų pa- 
vardžhį matyt, kad kMfturse 
yra <Myravę ir m tiek Betu
riu: a traptų 5jriiiii»>ąiii4 
LietavHkų pavardžių, ’fl’ys ket- 
virtatittiti attittHMį tariu tik 
iš viMfca tarato ir Vtaūaus 
rajono (NuMUMO; ■tattoga -

Bendra kongreso tema. “Rašy- 
tojas kaip nepriklausoma dva
sia”’. Ta tema plėtojama ketu
riais atžvilgiais. 1. “Rašytojas 
elektroniniame amžiuje” —ko
kia rašytojo rolė jame? 2. Lite- 
raffira ir socialiniai mokslai 
prieš šios dienos žmogų” — ar 
gamtos ir socialinių mokslų 
amžiuje, kada žmogus linksta į 
socialines problemas, ne į patį 
‘žmogų, rašytojas virsta antraei
liu dvasinio gyvenimo kūrėju? 
“Rašytojas kaip bendradarbis 
kitiem žmonijos tikslam” —ar 
leidėjų ir Įįurnąlų komerciniai 
sumetimai'ir linkimas į doku
mentines .medžiagas pakerta ra
šytojo kūrybinę nepriklausomy
bę? 4. “Rašytojas kaip visuo- 
meninė — ar rašytojas

kalavįmas pasiaiškinti”. Tos Miktovas, narys K'P. žjgas. Vrižtiūs sa 
laiško dalys yra polemika, o re^ Šiuo sykiu noriu patiekti Ly- ni< Tauti 
dakcijai rūpi faktai, ne jų.ver- gos principus ir tikslūs, Įrašy- Tautomis 

.___ , ,____ _ tinimas. Imame iš laiško tas in- tu$ jos nuostatuose: 1. Lietuvių Bė to, ka
kongrese^ dalyvauta kaip egzi - formacijas, kuriom atsako į kai Jaunimo Antikokxnaiinė Lyga nitob" 

rašytojų” delegaci- kuriuos klausimus, konkrečiai yra už visų tautų apsšprendi- liktoje,

m3» ^gia - Nebuvo jokios į- trumpai vaizdžiai išreiškė prof. IT 
'f* ir “vaka- V. Vardys, dalyvavęs neseniai II 

New Yorfee susibūrime,- kur bu- |j. 
vo svarstoma bendra problemar- 

—reBgijos padėtis sovietinia
me režime ir kur jis turėjo 
pranieš|mą ąpiė religijos padėtį 
Lietuvoje.' “Naitutinga būti — 
sakė jis — tokiuose suvažiavi
muose: tikrai pamatai, kaip ma
žai pasaufis Srio apia Lietuvą“.

Jei taip, tai išvada pati pra
šosi — reikia būti tokiuose su
sibūrimuose, kad daugiau ir t 
pasaulis sužinotų...

-i m «a. AtkuMa Mvc . Ari um■ * " ai Hm

te, parengusiu poaatjoa H* M*ri py«W-
Nuotr. R. Kisieliaus
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Spaudoje daugiau 
dėmesio Lenkijai

• Komunistų partija Vilniuje 
leidžia keturis laikraščius — 
partijos organus. Du lietuvių 
kalba — dienraštis Tiesa ir tris 
kart savaitėje leidžiamas rVals- 
tiečių laikraštis, vienas dienraš
tis rusų kalba — Sovietskaja 
Litva ir 1952 pradėtas leisti 
dienraštis lenkų kalba — Czer- 
wony Sztandar (Raudonoji vė- 
tiava). Dienraščiai drauge vadi
nami ir respublikinės valdžios 
organais. ■

Čzėrwony Sztandar figą lai
ką neturėjo savo skikyse nieko 
lenkiško, išskyrus lenkų kalbą.

■ Dabar ,irgį tik retai ir trumpai 
; .tepahn^ ^fttibįr lįikų Tenkiš-

Hatuną 'y^d^U^ntis^^o "įru
^y^tančjų peš; vaidinimus

Koa^eso dalyvių kttoknžs pasirodymus lenkų 
tti^ą prie Jungti- kuris takaš vis
^Ifitais su Jungti- dažnam ų- daugiau Mame laik- 
gtas klausimais. raštyje rašoma apre Lenkiją. 
_^ iuloraa’ Ryšium su 1000-ties metų j>

Lyga-į daiyvauja.. Batuno tniįejum Lenkijoje, kinį komu
nistai vadina ne InikšŠbnyb^ 
Lenkijoje, o Lenkijos valstybės 
jubiliejum, stengiamasi itin uo
liai informuoti apie dabartinę 
Lenkiją nepamirštant primititi ' 
ir ten dabar oficialiai pabrėžo
mą draugingumą lietuvių tath

mo principą ir kovoja už jo į Jungtines Tautas (kartu su es- 
visuotiną Įgyvendinimą; pasisa- tais ir latviais).
ko už valstybių nepriklausomy
bę ir už tarptautinį bendradar
biavimą pagal visų tautų lygy
bės, žmonijos solidarumo ir 
bendrosios gerovės principus. 
Jaunimo Lyga yra griežtai prie
šinga visų formų kolonializmin, 
imperializmui rasizmui šovi
nizmui priešinga bet kurios 
tautos išnaudojimui kitos tau
tos naudai visose jų formose.

Tikslai: 2. Jungti jaunąją ir 
vidurinę kartą į bendrą lietuvių 
tautos kovą dėl Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės atgavi
mo, jos teritorinio integralumo 
išsaugojimo ir teisės lietuvių
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Kaip kolegą ar kaip "baltą var-
— Pačiam įdomu dalyvau

ti intelektualų tokioje gausioje 
aplinkoje,'arba, kaip juokais ki
ti vadina, intelektualų jomar- 
ke, — pasakoja S. Santvaras ir 
šypsosi- — Tegul čia maišosi 
ir lietuvis. Atsiranda tokių da
lyvių, kurie pamatę prie atlapo 
“Writers in ^Ex2e” mėgina ta
vęs nematyti ir pro šalį šešėliu

joje iš lietuvių kongrese teda- į klausimus dėl jo pirmininkau- 
lyvaųja Algirdas Landsbergis ir jamos Lietuvių Jaunimo.. Antiko- 
Stasys Santvaras. Landsbergis lonialinės Lygos-

tete&cijcs pirmininkas—- “Klausima kada, kieno ši Ly-
prieš savaitę jis buvo įsnnk- ga įsteigta? pirmiausiai reikia 
tas rašytojų egziių pirmininku- išvardinti iniciatorius: Algir- 

Kaip gi "egzilai" ten jau- das M. Budreckis, Algimantas 
čiasi ir kaip juos kiti "jaučia"?

teveik kaip tafetetfe — ps gi- ■ 
męs TMštiftbe, jo mottaa lietu- 
vė, o tta» godas. -. HBH

Etato ir <pu pro ųao nuoty- 
kis. Jtta^tini^Tadų {Priėmime

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar sukneleL 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me-

Lyga pilnai pritarė Lapkri- 
> čto 13 d. matafestaeįjai ir įsi- 

joBge į jos urganuaraMi. ctar- 
ms ir i paą žygį on JungtSHų 
Tratų misijų lankymų. Tie už- 

r dtatitai l^fta vearajų buvo 
vykdomi 1ONA ratSvybėje ir 

<j9 įtrta. TMta ūrįk įsisteigė 
prieš iiuiiifeototiją, ją organi
zuojant netttatejo egzistuoti ir 
niekad ntĮtiparėlgerju po mani- 
lesticijos tfiBwiwya. oatunas 
Uito suorgataMOtaa ne KLNA, 
tet Ltetatių Statantų Sąjun- 
gta ir AnftiUraiBlinės Lygus turi įatotagrai MNų It Vil- 
taietttyva krata ra estų ir tat- ntaje (Leutpiūvių g M, 114 
vių Žygio į Jungi Tautas ko- kamtatyt) ir ntatt^N ui- 
tnttetafo. Batono tikslas yra iš- slėniuose mintaų ta’ ---- -
mkmou gansRyoes ir vysdyti us- nras Lceravoje, nu, 
.11 _ ,g, T— Į. , , »«- ' -n'- - ■«uavmius, įsryssejuaras mrubi ^BBopmus* gaai 
Jungtinių Tautų ntisijas. Ta ra kėRi byta dtt 
prasme Batuota ėmėsi tąrt Mė » d. Tltatf 
ną KENA veiklos aspektą ta
čiau naujais ir skirtingais or
ganizaciniais pagrindais.”

Z. TO 1-IOta
...™ VI 1-5355



blausiai į Ameriką-

1966.JM-VI.15

L Yrt teigiama, kad arba 
mes tarime koegzistuoti su ko
munistais, arba su jais karianti 
ir vieni kitas visai sunaikinti.
— Netiesa, .yra ir trečia galimy
bė: pavergi ir K sena takor 
poruota tauta fralrytim, ukrai
niečių) pasyvaus paripriožirumo pasHcaitimas į gerąją pusę yra 
rėmimas, iv oapriklausamyfcėė dar Lenino nustatytas taktOcos 
siekimų puoselėjimas ir preky- manevras. Berods, dar prieš ko- 

kuftuFfeii^ moksimtę ic 
visų kily santykių siaurmuHas

Lietuva, kol ji buvo laisva, 
traukė iš visų kraštų suvažia
vusius lietuvius į pirmą pasau
lio lietuvių kongresą. Natūralu, 
kad akys esti nukreipiamos į 
metropoliją. E ten laukiama 
materialinės ir dvasinės inicia
tyvos. Kai Lietuva yra okupuo
ta, atrodo, kad metropolijos pa
reigas, garbingas, bet dar labiau 
atsakingas, tektų prisiimti Ame
rikai, kuri gausingiausia ir tur
tingiausia ir daugiausia turi ga
limybių. Tik iš čia įmanoma or
ganizuoti knygų, plokštelių pa
galbą: organizuoti stipendijas, 
kad iš kitų kraštų po vieną ki
tą galėtų atvykti čia bent me
tus pastudijuoti, kaip dabar or
ganizuojama parama Vasario

ka paaukota. Tačiau kaip tik 
dėl to negali būti ramybės gy
vosiose lietuvijos gretose. Jo
kie išsisukinėjimai, jokios socio
logijos, jokios filosofijos, jokie 
bendradarbiavimai, jokie prisi
taikymai, jokios diplomatijos ne
nustelbs nekalto kraujo šauks
mo: '.ai atidaviau tėvynei gyvy
bę# ką tu duodi? šis klausi
mas neatsakomas nei plunksna, 
nei žodžiu. Jį galima atsakyti 
tik nenuilstančiu darbu už tas 
idėjas, už kurias jie žuvų. Visa

— Du dalykai, kurie mus Vo- TriHrĮ 
kietojoje ir net visoje Europoje tructi 
labiausiai jungia ir kūrinos iš 
dalies padeda išlaikyti Ameri- 

tai, pirmiausia, Vasario 
16 gimnazija. Daugelis , per ją 
esam perėję. Daugelis į ją atėjo 
nemokėdami lietuviškai, o išėjo 
ir kalbėdami ir ryšius su girna 
nazija bei draugais palaikyd * 
ml O kitas, kas mus suveda iš 
Vokietijos ar net Europos, tai 
studijų'savaitės, čia susirenka 
jauni ir seni, visokių organiza
cijų nariai ir neorganizuoti

— Taip, į jas meilai lanko
masi—įsiterpė kitas, —nes jos 
gerai paruošiamos. Mielai ir 
šiaip lietuviai lankosi kai juos

munistų bloku. Pietų Vietname 
vyksta vietinis karas, kadangi 
Amerika nusprendė remti Pie
tų Vietnamo nepriklausomybės 
išsaugojimą, pasiųsdama net 
300,000 karių. Tas konfliktas 
jau tęsiasi gerokai per metus, 
o pasaulinio karo dėl to nekilo 
ir nekils.

Savaitės įtampa redakcijoje 
buvo didelė. Apsčiai svečių — 
iš Australuos, Europos, lotynų 
Amerikos. Tai vis jaunimas, 
stabtelėjęs čia^ pakeliui į jauni- ka, 
mo kongresą. Nėra kada išsi
kalbėti, kiek norėtum. Iš trum
po dialogo betgi matai jaunys
tę, entuziazmą, girdi gražiai lie
tuviškai kalbant iš Europos, 
Australijos, lotynų Amerikos 
—ne tik tuos, kurie gimę Lie

tuvoje; tuos, kurių tėvai atvyko 
kaip karo tremtiniai, bet ir 
tuos, kurių tėvai priklauso sena
jai išeivijai. Gal tai .dėl to, kad 
tai rinktiniai žmonės, kurie čia 
atvyko. Bet juos girdėdamas, 
su nepasitikėjimu prisimeni J. 
Paleckio pasakojimus, kad Aus- pakviečia draugėn. Tai rodė 
tralijoje jį piketavęs jaunimas 
daugelis lietuviškai nemokėję.. 

Iš apsilankančių redakcijoje 
pirmas įspūdis — suvažiuos gra
žaus lietuviško jaunimo

Atsivežė jie ir savų minčių, 
kuriom norės ar kongrese ar ki
tur pasidalyti ir kurios galėtų 
tapti visų bendru kolektyviniu 
rūpesčiu.

gas ir jau ruošėsi revanšiniam 
smūgiui, bet mirtis jau nelei
do to smūgio įvykdyti. Už tat 
keleriopai smarkiau tą smūgį 
drožė jo įpėdinis Stalinas.

Dabartinis “gyvenimo pa -

munistų revoliuciją Rusijoje pa
rašytoje brošiūrėlėje (ar straips- , .
nyjek pavadintoje “Kairysis ko ją ekonominę politiką”, vadi

namą NEP, kuri laikinai pripa
žino privatinės nuosavybės prin
cipą prekyboje. Pasak jo, griež
tos komunistinės disciplinos tai
kymas vyriausybės kritikam ir 
išbadėjusiom miniom, kada 
tiek raudonoji armija, tiek pats 
valstybės aparatas braška, būtų 
galėjęs reikšti komunistinės

vaikiškas negala
vimas”, T/minas labai aštriai 
kritikuoja nuo realybės atitrū
kusius komunistus —teoretikus, 
kurie reikalauja griežtos mark
sistinės linijos vykdymo ir mir
timi baudimo už partinės 
drausmės laužymą, visai nekrei
piant dėmesio, ar- tas griežtas

jaunimo, šventu miško brolio 
vardu pasipuošę, žuvo partiza
niniame kare per eilę pokario 
metų. Jų kančia ir mirtis žo
džiais nebuvo ir nebus išsako
ma. Tačiau jų gyvybės auka by
los lietuviam, o ypač lietuviška
jam jaunimui per amžius. Nėra 
didesnės aukos kaip gyvybės au
ka. Ji pralaužia visas karžy
gišku mo ribas ir tampa dieviš-. _ __ _
košios meilės atšvaite- Tik tie. Tėvynės laisvę. Mes negalime 
kurie myli, turi galią paaukoti išsemti viso pasaulio rūpesčių 
net savo gyvybę. Jaunoji Lietu
vos sūnūs ir dukros savo Tėvy
nę taip mylėjo.

Jų kraujas, giliai įsisiurbęs į
Lietuvos žemę, nebuvo pralie- daugiau nereikalauja nei Die
tas veltui. Jų meilė yra šian- vas nei laisvės kovoj kritęs 
dienos ir ateities kartom tauti- brolis lietuvis.
nio gyvenimo švyturys. Jų au-

ir vargų, tačiau mes galime sa
vo meile, protu ir raumenimis 
atpirkti mūsų brolių kančias 
ir mirtį. Nei iš vieno lietuvio

tas- Dgainhn komunistai 'pa- dOf kad toks pernebg <fiddis už neištikimybę, bet pate sulau- 
tayps kiek į iwmi(į o Vakarai griežtumas tatidnalyrasunkiai žė pagrindinį komunizmoprin- 
į kairę, ir tarp* koznanizmo ir įvykdomas, užuot mirtimi bau- eipą — laikinai pripažino priva- 
vakarų civilizacijos netiks jokių dus drausmės laužytojus ir vai- tinę nuosavybę, kad išbadėjusi 
skirtumų (atseit, visi gražiai džios kritikus, dransmę reikia minia gautų duonos ir partijos 
gyvens). * sušvelninti, perorgaamott savo kritikai kitų gėrybių. Tuo pat

Netiesa: tariamas komunistų *"* **

N ' - X fe • Asilais.
: •. yAraMripot}**

nei • ■ jUflpi * •ptiiiByijps uiuuUaiy* 
tų taip, kad jiem apsimokėtų 
duoti smūgi vidurio ir rytų Eu- 
fopai, tas smūgis bus toks, 
kad liūdnieji birželio įvykiai, 
palyginti su bolševikų planuoja
mais įvykiais, tebus menkas jų 
rengiamos pasaulio tragedijos 
šešėlis.

HL Mūsų tarpe yra žmonių, 
kurie pareiškia: “Emigracija be 
ryšio su kraštu žūva- Todėl rei
kia užmegzti tokius ryšius.” —

Šiemet sukanka 25 metai 
Lietuvos sukilimui prieš tarp
tautinį komunizmą ir rusiškąjį 
imperializmą, šie metai yra ir 
lietuvių jaunimo metai, šis su
tapimas yra giliai prasmingas.

1941 m. prieš rusiškuosius 
komunistinius okupantus sukilo 
visa tauta. Tačiau kovos ugny
je ypatingą vaidmenį suvaidino 
jaunoji, nepriklausomos Lietu
voj ugdyta karta. ” ’-•"

Daug ' jaunų gyvybių sukili
mų audra nutraukė visam lai
kui. Daug daugiau lietuviškojo ? kita yra tik meilės išjuokimas, 

mirties beprasmiškumo pabudi
mas ir jų testamento sulaužy
mas.

Lietuviai krikščionys demok
ratai, minėdami tautos sukilimo 
sukaktį ir lenkdami galvas 
prieš didvyrių kapus, tiki, kad 
visi lietuviai, o ypač jaunimas 
girdi savo brolių šauksmą ir vi
liasi, kad. kiekvienas jų atsa
kys į jį dar didesniu darbu už

pernykštis bendruomenės su
rengtas suvažiavimas. Bet jis 
taip pat rodė, kad su masės en
tuziazmu turi reikštis ir rengė
jų organizuojanti ranka, kuri 
paruoštų tinkamą programą ir 
atvykusių aprūpinimą. Kitaip 
gali sunaikinti entuziazmą.

Tie visi pasisakymai krypsta 
į ryšio tarp lietuvių reikalą, ir 

—reikia pagalbos iš* akys kreipiamos tuo reikalu la- 
šiaurės, — kalba vienas iš loty
nų Amerikos. — Mūsų lietuviu 
ten nedaug. Ir tas nedidelis 
skaičius suskilęs. Dalis nuėjusi 
pas komunistus. Tie greičiau 
dingsta ir lietuviškiem reika
lam, nors iš Lietuvos atveža 
jiem filmų ar kitos medžiagos. 
Mum laikytis būtų daug leng
viau, jei sulauktume paramos 
iš šiaurės Amerikos — kad at
vyktų iš šiaurės atskiri asmens, 
o ypač ansambliai, sporto ko
mandos. Tai iabįd^aNis sustip
rintu. s*

— Reikia nutiesti bendra
darbiavimo tiltą tarp Amerikos 
ir Australijos, — kalba atstovas 
iš ten. Reikia sudaryti pasauli
nę jaunimo sąjungą, kurioj pri
tūptų studijas baigusieji Per 
ją galėtų būti palaikomi ne tik 
sentimentai, bet ir praktiškai 16 gimnazijai, 
keičiamasi, sakysim, infonnaci- Su jaunimo kongresu gal pa- 
jom lietuviškose radijo valan- didės jaunimo judėjimas, ku- 
dėlėse Australijoje ir Ameriko- ris yra esminė priemonė ryšiui 
je. tarp lietuvių.

jėgas ir mirtinį smūgį smogti metu jis pergrupavo savo jė- 
tada, kada jo pasisekimas užtik
rintas. x ;

Tokį manevrą pilietinio karo 
pabaigoje yra pavartojęs pats 
Leninas, patvirtindamas “Nau-
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Pas A. Merkį, su kuriuo nuo pirmos pažinties bu
vome ir likome draugais, kuo ne kasdien vakarais su
eidavo nekviestų keletas žymesnių veikėjų, nebūtinai 
jo bendraminčių tautininkų. Merkys buvo labai tole
rantiškas ir tarėjo pasitikėjimą kitų partijų žmonių 
tarpe. Užtenka pasakyti, j<^ savo bute jis gruodžio 17 
perversmo meta “suteikė azylį” — jei taip sakytum— 
(tiviem aukštiems lūmdininkų pareigūnams. Nuo 
manęs jis to neslėpė, nes šioje srityje mūsų pažiūros 
buvo vienodos — tie asmenys nebuvo nusikaltėliai, nei 
valstybės saugumui pavojingi Pas Merkį ateidavo vi
ri, patekusieji į kokią “bėdą”, išdėstydavo savo arba 
tavo artimųjų problemas ir ieškodavo užtarimo. Gen. 
Kleščinskif irgi ateidavo vakarais su pasklidusiais po 
miestą gandais, norėdamas pasitarnauti savo buvu

siam šefui Merkiui, o gal tikėdamasis ir sau kokių 
malonių.

Vieną vakarą, pastebėjęs Kleščinskį išeinant iš 
Merkio, prisiminiau mūsų su juo pasikalbėjimą prieš 
pusantrų metų ir, įėjęs pas Merkį, paklausiau kokios 
rūšies pasikalbėjimus jiedu turi. Mūsų santykiai leido 
man tokį klausimą. Merkys paaiškino, kad Kleščinskis 
negali tinkamai suvartoti savo energijos ir veržiasi pa
dėti patarimais, siūlo savo projektus. Paskui Merkys 
paklausė, kodėl aš domiuosi Kleščinskiu.

— Kol kas to negaliu pasakyti, bent ne šiandien. 
Kai ką prisiminiau, pirmiau teks patikrinti; apsvarsty
ti Neketek su juo taktikos, tegul palieka viskas, kaip 
buvo, nerodyk jam mažiausio nepasitikėjimo, tik būk 
atsargus kalboje. Ir stenkis kiekvieną pasikalbėjimą su 
juo man atpasakoti- Po mūsų dabartinio pašnekesio, 
Kleščmskio kiekvienas žodis, net žodžių tonas tau at
rodys kitaip. Paanalizuok visus jūsų santykius, kalbas, 
gal prisiminsi,, ar tau nekilo k<As klaustukas?

— žinai, neskyriau jokios reikšmės jo plepalam. 
Galvojau, neturi kur dėtis, tai ir užeina. Nenorėjau 
atstumti žmogų. Šiandien jis mane klausė, ar mes tu
rime įgulos riiarmo planą. Pavyzdžiui, bet kokio per
versmo, kad ir komunistinio, atveju, ar turime suda
rę planą, kaip ir ką veiks kiekviena kariška dalis; kas 
saugos tūtos, įstaigas, prezidentūrą ir tt, — pasakė 
Merkys.

— Na, oką jam atsakei? — paklausiau.'
— Atsakiau, kad turime šiokį tokį. Gal ir nevi

sai tobulas, bet šiuo meta visi atimti, nėra kam pa
vesti smulkiau išdirbti. Kleščinskis pažadėjo išdirbti 
smulkiai detalizuotą planą ir man pateikti; sakė, kad 
tuoj imsis darbo ir net gal ryt vakare num atneš. Kata 
tu patartam, ką jam pasakyti gavus tą projektą?

Patarčiau vieną iš dviejų varijantų: pasakyk, 
kad pastudijuoti porą dienų ir pasakyk jam, kas tau 
atrodo reikalinga projekte pakeisti; arba pavartyk, pa
dėkok ir pasakyk, jog tokio sį>eco kaip Kleščinskio pro
jektas nereikalingas taisymo, nebent kalbos atžvfl^u. 
Šiaip mūsų “ekspertai” gali jį tik sugadinti Kuris 

yarijantas tau atrodys geresnis, tuo ir pasinaudok. Ry
toj ar poryt gal galėsiu pasakyti daugiau.

Kitą rytą pareikalavau iš archyvo viską, ką žino
me apie generolą, ir išorinio sekimo sekcijos vedėjui 
V. N-ui pavedžiau tuoj su ypatingu rūpestingumu ir 
didžiausiu atsargumu organizuoti gen. Kleščinskio se
kimą- Aišku, buvo parinkti geriausi tam* agentai; jie 
viską turėjo laikyti paslaptyje, net savo įstaigoje, ir 
viską raportuoti mas.

Po pusvalandžio gavau iš archyvo Kleščinskio by
lą. Užteko kito pusvalandžio jai pastudijuoti. Pasijutau 
rolėje medžiotojo užklupusio nepaprastai retą žvėrį. Pa
jutau medžiotojo jausmą visu pilnumu. Skirtumas tas, 
kad šioje medžioklėje teks ne dienomis, gal ir ne sa
vaitėmis supti žvėrį. Mažiausias kurio nors iš sėklių 
neatsargumas, kieno nors neatsargus pleptelėjimas, 
net žvilgsnis, Kleščinskiui duos suprasti, tad jo dar
bai tinomi. Jis nėra eilinis informatorius, buvo gene
ralinio štabo viršininkas, per tiek metų veikė Kau
no viršūnėse. Tokio kalibro šnipui negalima buvo , leis
ti pasislėpti, kad ir toj pačioj Sovietą Sąjungoj. Ten, 
įrodęs savo lojaltmią kelerių metų “darbu”, būtų gal 
paskirtas karo akademijos profesorium arba šiaip 
aukštoms pareigoms ir juoktųsi, tad mažoje valstybė
je nesugebėjome jo per eilę metų iššifruoti Tai pa
drąsintų ir Jotas tokiam darbui Ir priešingai, jei gene- 
rotas Kleščinskis bus ne tik viešai demaskuotas, bet 
ir nubaustas už savo praga^tingą darbą, tas atbaidys 
kitas. Tokiam paukščiui negalima duoti galimybės pa
sislėpti. ^ 7

Met^ visa kita į šalį, dar kartą įsigilinau į turimą 
medžiagą. O jos būta apašai, ir ji neabejotinai patvir
tino mano ankstesnius spėtiojimus dėl gen. Kleščins
kio. Po ano 1925 m. mano čia jau minėto prane
šimo, gen- Kleščinskis buvo sekamas. Tai tęsėsi porą 
mėnesių ir buvo nustatyta, kad pensininkas — gene
rolas labai pamėgo meškerioti Reguliariai tat savai- 
tę, Ketvmaaienuus, jis samdydavo vut|, dazmautrai 
rimtos imtoje, pnsaraavo ua tam tume stiĄniot ir 
ten užmesdavo meškerę. Kai kada toje put riėlojė jau 
būdavo su savo valtele kitas teka pat mėgėjas, o M ka

da tas sportininkas atsirasdavo tik kiek vėliau. Bend- 
- rų pomėgių akivaizdoje jie prabildavo vienas į kitą, 

ir, matyti, tų pašnekesių tema taip juos pagaudavo, 
kad jie užmiršdavo savo plūdes. Laiks nuo laiko pavai
šindavo vienas kitą papirosais, — o gal tai buvo kas 
kita, — stebėtojai iš kranto, nors antram pasimatymui 
ir turėjo su savim žiūronus, negalėjo tikrai nustatyti. 
Viena tikrai nustatyta, — kad generolo naujas drau
gas grįžo į butą Laisvės Alėjoje, kuris buvo žinomas 
kaipo sovietų pasiuntinybės špionažo skyrius.

Nustatytų tada faktų pilnai pakako'užkirsti kelią 
generolui toliau kenkti kraštui, kuris jį priglaudė. Bet 

... .dėja, vistas liko po senovei, nepasirūpinta vesti by
los ligi galo. Gėrai dar, kad medžiaga išsaugota ar
chyve ir, laimė, bent iš bylos ir Kleščinskio dabartinio 
elgesio nesirodė, tad generolas buvo tada pajutęs, jog 
buvo sekamas.

Pakviečiau pirmo (politinio) skyriaus viršininką B. 
V. Jį jau seniai pažinojau taip darbštų, pareigingą ir il
gų metų tarnyboje prityrusį pareigūną. Man malonu 
buvo jį turėti artimiausių savo bendradarbių tarpe. 
Tokiame darbe neįmanoma sėkmingai dirbti be padė
jėjų, kuriais galima pilnai pasitikėti-

Klausiu, tas čia per misterija: tiek davinių, ir 
toks svarbus reikalas, ir nei iš šio, nei iš to byla nu
traukta, o Kleščinskis, spėju, ir toliau varo savo darbą.

— R-s (tuometinis Viršininkas) pats vedė tą by
lą, bet vėliau, kaip žinote, buvo pašalintas. Naujasis 
P-čhis, apie mūsų darbą neturėjo supratimo, išvaikė 
prityrusius pareigūnus. Apskritai, ką čia kalbėti, žinote, 
tas buvo iki gruodžio perversmo.

Taip, aš žinojau, tas buvo. To, tas buvo rezul
tatas — visa įstaiga buvo terorizuota, demoralizuota, 
ir teks padėti daug pastangų, kad vėl būtų gruntas 
valdininkams pasitikėjimas savįmi, padaryti jie darbin
gi ir pakeltas įstaigos autoritetas visuomenės akyse.

Vatate susiskambinau su krašto apsaugos minifr 
tru A. Merkiu ir paklausiau, kada galėtume nekliudo
mi ilgiau pasikalbėti Pastotą valandą radau jį belau
kiantį ir Bdėstiau jam faktas. Jis labai susijaudino.

(Bas dn^to^
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Atlėk, mano

Tavo-balso negirdėję.
Atlėk, mano pauJęžti, — 
Klausos seniai, kantriai 
Tavo pažadu grįžt tikėję.

V'i ■? ’J' 
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Savo laiške J. Narūnė pasi
džiaugia, kad knygų išleidimas

šūkiais ir kitokiom išdaigom, 
ši studentų šventė 1954 m. bu
vo uždrausta, nes ardanti vie
šąją tvarką ir ramybę. Per-

nįįm» 'mokyklos stu- 
su plakatu: “Tik 

įvykdysime penkmečiopla- 
i buvo pa- ną per keturis metus”. Staty- 
nei parti- bos ministeriją vaizdavo elgeta 
Novotny, grojąs smulku, o šalia jo tuščia

Atlėk, mano paukšti, 
Ai prikaliau tau inkilų 
Aukštai prie medžio širdies. 
Atlėk taikos paukšti 
Kelia' Kryžius inkilą 
Pilnas vilties.

“Snaigių karalaitė” su daugybe 
V. Stančikais spalvotų pa- 
veikslėHų atsiėjo tik 700 su vir
šum JAV dolerių. Spausdinta 
1006 egz. Tri spausdinant Chi- nai metais vėl buvo leista, o 
cagoje, pagal Jono Jasaičio ap
skaičiavimą, kainuotų apie 
SOOOdol

Kolumbijoje darbas daug pa

šiemet ji turėjo aiškų esamo 
komunistinio rėžimo pasmerki
mą ir išjuokimą, šventė papras-

(1 doL ■— 18 pezų) ištakias žy
miai sumažina Tad ši įminimo 
knygų rašytoja, išleidusi jau de
šimt knygų, dar kartą žada "ban
dyti savo kurmius spausdinti 
Kolumbijoje.

išrinkimu. Pernai metais tokiu 
“karalium” buvo išrinktas ame
rikiečių poetas Alen Ginzberg. 
Šiemet “karaliaus” titului buvo 
du kandidatai: čekoslovakų dza- 
žo muzikos dainininkas Sedla- 
cek ir populiarus artistas ko
mikas Hornicek.

“EI Colombiano” įdėjo jos nuo
trauką ir atspausdino, straips-

riodinėje spaudoje ir Kolumbi
joje spausdinamas jos knygas- 
Straipsnis pavadintas “Medelli- 
ne dabar vieši rašytoja Janina

Straipsny pažymima, kad lie
tuvė rašytoja Janina Pakštienė 
gyveno Medeffine iki jos vyro 
inž. P. Narutavičiaus mirties.

KOMUNISTAI Romos neužėmė
Romoje birželio 12-13 savi

valdybės rinkimuose komunis
tai stengėsi tapti didžiausia par
tija. Mėgino oaveiktį katalikus 
balsuotojus argumentu, kad So
vietų nūn. Gromyko lankėsi pas 
popiežių ir kad tarp komunistų 
bei katalikų nesą priešingumo. 
Tačiau komunistai balsavimuo
se prarado 1.2 proc. balsų, kr. 
demokratai laimėjo 1 proc., so
čiai. dem. laimėjo daugiausia— 
4 proc. sąskaiton 

'tistn Pralaintein

nei Sovietų Sąjungos. Kai ku- - kepurė, vaizduojanti tuščią vals- 
riuos gana drąsius šūkius stu
dentai kartojo choru. Pasipylus 
300,000 žmonių minia, su
sibūrusi eisenos vietose, karš
tai plojo studentam. Pati eise
na truko tris valandas.

“Tegyvuoja Sovietų Sąjunga 
— šaukė studentai — bet te
gul išsilaiko pati viena”. Arba: 
••^Tegyvuoja Sovietų Sąjunga, 
bet silpna ir ribota”. “Su So
vietų Sąjunga į komunizmą — 
su Viera į pūką”.

Buvo ironiškai kartojami ži
nomi partijos šūkiai apie Sovie
tų Sąjungą, o vienas studentas, 
vaizduodamas carą, krilnno mi
nią rusiškai. Parafrazuodami

Kiti plakatai ir šūkiai rodė 
dabartinį Čekoslovakijos gyve- Į 
nimo lygį. “Keliauname į erd
ves — šaukė pedagogikos ins- ' 
tituto studentai — užsikąsda- 1 
mi duonos pluta”. “Duokite ' 
mums duonos —buvo meno ir : 
dramos akademijos studentų šū- : 
kis — o mes jums pavaidinsi- : 
me”. Prieš begalinį biurokratiz
mą, kuris smaugia kraštą, me
dikai studentai nešė šūkį: “Vie
nas gydytojas turi 999 užsiėmi
mus”.

Inžinerijos ir metalo pramo
nės studentai žygiuodami šau

“Gana su ružava literatūra: ją 
atstoja Bude Pravo”.

Su užuominomis apie laisvę, 
pedagogikos studentai choru

bus viskas gerai; jei kalbėsi — 
esi žuvęs”. O ekonomikos stu
dentai nešė tokį plakatą: “Pa
sakyk teisybę ir paskui žiūrėk, 
kur pabėgti”. Karčiai šaipėsi fi
losofijos studentai: “Buvo
me ir esame pajacai”, arba “Ty
lėk .ir busi filosofas”. Arba toks:

to”. Buvo ir gana vykusių, iš 
pažiūros nekaltų, užuominų: 
“Mūsų sąžinė švari, nes 1950 
m. buvome tik šešerių metų, 
švari sąžinė — jokia pmvoka-

Grand St, Broektyn, N.Y.) kaip

dirbantiem tą tekėjimą prižiū
rint, reguliuojant.

Kai tremtiniai Europoje gy-

tančiai, Baito gėrybės ne visos

daug maisto, rūbų ir kitų gė
rybių aplenkdavo Centrą, buvo 
gabenamos tūkstančiais svarų 
tiesiai į tavus ir plaukdavo Eu
ropon. Centras tvarkė tik doku
mentaciją. Tremtinių skaičiui

Ponia HL Piggin, Bar 46, P. 
O. Trayning, W. Australia, pa
ieško Pijaus Dėdino, Amerikos

4‘proc. sąskaiton Nenni socia
listą. Pralaimėjo labiausiai fa^ 
šistai ir monarchistai — pasta
rieji neteko net 6 proc. balsų-

Jusn Bosch Domininko- 
piliečio, gyvenusio Gr. Hesepe, nuošė pasiskelbė rinkimus pra- 
D.P. Camp (23) Kr. Meppen, E. laimėjęs apgaulės dėka. Koali- 
M.S., Vokietijoj. 1950 m. išvy- cijon nesidės, reikšis opozicijo-
ko į JAV.

NELE 
AUZALATĖ

KURIS
- ' • ’ ’F.': .y“’-'. ■■■- •
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MIESTELIS, KURIS BUVO MANO — tai Nelės 
4 Matralaitis naujausia kiiyga.

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. 
Tojė keliavimo ir laukimo knygoje sudėti 9 pe-

♦ sakąjūnai. Knyga turi 184 pal, kaina 2.56 dol.

Išleido Darbininkas. Gaunama Darbininko admi- 
ntstratijoje — 910 WttUnghbp Avė., Broofclyn, 
K. Y. UZ21

Rėtas kuris laisvas Europos lie
tuvis pasitenkina tuo, ką iš Bal
to gauna, vis prašo ko nors ge
resnio, tarsi Baltos būtų rūbų

rinkti.
šiuo metu Baito siuntiniai pil

nai patenkina visus pagrįstus 
rūbų prašymus (bent pusė pra
šymų dedama “į stalčių”). Į Bal
to sandėlius gana gerų rūbų su
gabena New Yorko ir platesnių 
apyimkių lietuviai. Nereikia jų 
rinkti Floridoj, Chicagoj ar Ca- 
lifornijoj, nes brangus trans-

dentai vieną gyvąjį paveikslą 
pavadino “šalin iš pilies, ša
lin” (Pragos pilyje gyvena No
votny). -Daugeliu parodijų bu
vo pavaizduota dabartinė Čeko
slovakijos ekonominė būklė: ke
li studentai sunkiai rilko seną

slinko pirmyn, bet labai grei

šioje, nes jų karalystė yra Če
koslovakija”, o ant plakatų bu- partijos propaganda, ir ūkinė 
vo išrašyta: “Piliečiai, rinkite Čekoslovakijos padėtis- Bet be
manė, aš viską padarysiu, nes ne teisingiausūH iffrrijįtf visų

Buvo smarkokai pajuokta k
jam penkti metai JAV neduoda £a vietinės lietuvį parapijos, 
maisto, vokiečiai atsisakė apmo- jų atgabena net vietos polici- 
kėti laivų ir traukinių tranšpor- ninkai, laiškanešiai bei kaimy

Dabar Balto gėrybes tenka
Balfas priima viską, ne tik 

rūbus,' nes vis būna vienokia ar

Ant kitų plakatų buvo tokie pa
pakuoti, adresuoti ir gabenti į

metas priima per tūkstantį Bri- 
®*entų riuMų ir gauna už tai arti 

viešo- 10 M <&.
; tarnntabena.BaMo dovanas tto-

rūbus, atranką, lengva parduo
ti. Už juos per metus gaunama 
per 500 dolerių. Kitus daikte- . 
tas: knygas, žurnalus, Arimai

tais

to. aukotojams.
Ne viri Batfo šelpiamieji gy- Sunkiau pasiųsti rūbus Pietų 

vena užjūriuose. Kartas nuo Amerikos lietuviams, nes ten 
kario į Balto Centrą kreipiasi dideli muitinės suvaržymai. Ta

žės 27-31 dienomis netoli Nage- metate teks organšuoti Brituos jama, vakare prie žadtae dai- yra gyvenimo palaužti. Kai ku- Ameriką, kai iš ten JAV-se lan-
kosi lietuviai nristonieriai, tie

(nukelta į 6 psl.)

Ar lietuviai

nuojama, grojama, šokuuL
Išsiskyrėme visi passrįšę ki

tais metais vėl susitikti. Būtų 
labai džiugu, kad kitais metais 
lietuvių dalyvautų daugiau.

ne nelaimingieji yra pasaulio 
perėjūnai — su Balto švarkeliu 
iš Brooklyno keliauja į Floridą 
ar Catifomiją. Kartas nuo kar
to ir staigmenos nutinka. Va, š.

no miesto, Berhumo kaime, studentų dienas. &- garbinga ir 
Suvažiavimo tema buvo —Mū- karto atsritoflariga patėsgž afi
šų tremties prasmė — ištirpi- teko lietuvių studentų sąjungai, 
mas ar misija? Latviai buvo šio Suvažiavimo tema bus: Kaip 
suvažiavimo rengėjai. šiandien atrodo Baltijos kraštai.

(atkelta ii 3 psl.)

Gegužės 31 buvo uždarymo 
pobūvis. Bendrai suvafiavimo

MT padėkoti. Sunku* pasverti, 
ir labiau rūbų rrikrimgi Lenki
mas koUęoninkai, ar Forurasos

Rūbų prašymai iš Vokietijos, 
PrancūkŲos ar Italijos jau su 
fvetenztyMnis: paltas tari bū
ti su balta MMartaaa, suknelė 
-Ntažaota anrianriaa otfinia ir n

Lydi ja Packovičiūtė, m. balandžio viduryje į Balfo 
Heidelbergas raštinę vieno rėmėjo rekomen- 

. ■ duoti atvyksta penki kiniečiai
Į (Fmmoeos) jūrininkai, atvežę 
Į cukraus nendres į netoli Bal-

■ fo esantį “Domino” fabriką. Jau- 
_____ —■ ni, žvalūs tie kiniečių jūrinin-

------ " ■ kai, bet iš ašarų akyse matyt,
■ kad jie dirba tik už maistą, o
■ Fonnozoje jų su dovanomis iš
■ Amerikos laukia šeimos Jūrei-
■ vio mėnesio atlyginimo perma

la nupirkti JAV suknelę, švar-
' kutį ar batus. Labai nustebo, 

kai priedu gavo Sibiro lietuvai- 
I Sų maldaknygę kinų kalboje. 

________ ■■------■ Ne visi mokėjo skaityt.
Didžioji Balfo rūbų dalis siun

ta čiama Lenkijos lietuviam, ku- 
' ■ rie, ka^> dera dzūkams, turi ia-

■ bai lakią vaizduotę ir į savo pra- 
.* j?’■ šymus sudeda viso pašauto rau

ta das. Jie be rankų, be kojų, be
ta veik netenka ir galvos, kad tik 
tax Išprašytų iš JAV lietuvių kokį

Mūsų tremtis — prakeikimas ar 1 
užduotis? Prof. Ereto žodfiai ’rid 
sus gffiai sujaudino ir priier-' 
tė susimąstyti. *

Didelį įspūdį priiko kOncer-’ 
tas, kuris buvo Mhmsterio miea^ 
te. Jame skambino lietuvis pia
nistas Antanas Smetona ir gn^į 
jo latvių violončelistas 
Zalds. Salia Beetbovtno, 
ne kūrinių A. Smetona pagret 
jo ir J. Gruodžio, J. TafiaUtafg 
šos ir M. Ctarfioftto kūrinių.

Suvažiavimo drfyvta štitri ta’-" 
tiko muzikus ir apdovanojo juta

Nors lietuvių studentų dau
giausia yra Vokietijoje, bet su
važiavime dalyvavo vos aštuo- 
ni Estai, kurių Vokietijoje ma
žai studijuoja, beveik visi buvo 
atvykę.

Buvo visa eilė vertingų ir įdo
mių paskaitų su gyvomis disku
sijomis. Studentai turėjo pro
gos pasisakyti savo nuomonę 
juos jaudinančiais klausimais.

Latviai skaitė šias paskaitas: 
Šildė: Tremties prasmė tautinės 
politikos požiūriu, prof. Lan- 
dovs — Akademinio jaunimo 
paskirtis tremtyje, dr Kalniš iš 
Stosktohno kalbėjo: Už ęgzilų 
politiką be iliuzijų. Estai skaitė 
šias paskaitas: dr. Aule: Trem
ties psichologinė -problema, ir 
stud. Uibopuu — Baltijos vals
tybių teisinės padėties įvertini
mas.

Kalbėjo ir mūsų profesorius 
Juozas Eretas. Jo tema buvo:

Kai Lietuva buvo nepriklauso 
ma, jydtan sn taašta visa šir
dimi buvo gaikna pritarti. Kai 
Lietuva yra toišerikų okupuo
ta, bet kokie vieši ryštei su lie
tuvių tauta neįmanomi be Snieč
kaus ir jo viršininko Maskvoje 
leidimo. Už tat tie ryšiai šian
dien būtų sn indoktrinuotais 
komjiidinioiiiMii ar bet kuria ki
ta patikima komunistą organi-

jų palaikymas stato į miltiną 
pavojų ryšininkų gyvybes.

Teisininkų Draugija, rengda
ma paskaitas apie “Žmogaus tei
sių mindžiojimą’, atlieka didžiu
lį darbą, nes padeda geriau pa
žinti tikrąjį komunizmo veidą 

Ateityje gal vertėtų tą milži
nišką temą suskirstyti į eilę ma
žesnių, kaip, sakysim, “Literatū
rinės laisvės panaikinimas Lie
tuvoje”, ‘^Žmogaus pavergimas 
ekonomine prasme”, “Religijos 
ir tikėjimo laisvės nužudymas ’, 
jas dokumentuoti ir patiekti tie
sos ieškančiai lietuvių visuome
nei. Pradžią tokių stadijų yra 
podaręs dr. J. Savasis, prašęs 
labui • austos vertės knygelę 
apie “Kaių prieš Dievą Lieta- 

SoL ta. tatai m Stattgartite voje” — tartos yra tfetotss ir 
tanfoaMa urfctattu, dtafM- mų^Htas veritam ”War agrinst 
jaut D. taptatai, Hrintata Ged ta Uttanta” Šią knygų- 
anąja artta atskšMė cnmauna te turėta Mnktftvti vtai lieta- 
ItaMaMta tataa ta M • M, vfaL • pnrskaitę pafti ftamy- 
Stato pritatu M tas totalų p ■Mitai tarp ame-



Draugijos 50 metų
Netoli nuo New Yorko jau 

New Jersey ribose, yra Kearny 
miestelis, turįs apie 45,000 gy
ventojų. čia didelį vaidmenį 
vaidina ir lietuviai, kurie turi 
gyvą ir veiklią parapiją su nau
jai pastatyta bažnyčia, vienuo
lynu ir mokykla. Yra ir du veik
lūs klubai: Lietuvių katalikų 
bendruomenės centras ir Lie
tuvių politikos klubas, visa eilė 
bažnytinių ir visuomeninių drau
gijų su finansiniai pajėgia Lie
tuvių taupymo ir skolinimo d- 
ja — Schuyler Savings and 
Loan Association of Kearny, N. 
J-7 kuri yra jau pasiekusi per 
5,000,000 dolerių kapitalo ir yra 
žinoma ne tik Kearny, bet ir 
tolesnėse apylinkėse.

Svarbios sukaktys
Pernai vėlyvą rudenį, lapkri

čio 7 labai iškilmingai buvo at
švęstas parapijos auksinis ju
biliejus. šiemet balandžio 24 sa
vo 50 metų jubiliejų paminėjo 
viena didžiausių parapijos drau
gijų — Sopulingosios Dievo Mo
tinos draugija, kuri buvo suor
ganizuota 1915 pirmojo šios pa
rapijos klebono kun. Pranciš
kaus Jakščio. Pirmosios šios d- 
jos narės, o vėliau ir vadovės 
buvo: M. Kupraitienė, O. Kas- 
buvo: M. Kupraitienė, O. Kas- 
parienė, M. Barčauskienė, M. 
Jonitienė, M. Makarauskienė, F. 
Kuprasevičienė, ir G. Svinelie- 
nė. Gyvos dar yra M. Kupraitie
nė. M. Barčauskienė ir O- Kas- 
parienė. Visos trys iškilmingai

KEARNY, N.J.

buvo pagerbtos draugijos 50 m. 
jubiliejaus proga.

ši draugija be savo tikybinių 
uždavinių vykdo įvairius labda
ros darbus ir vispusiškai remia 
parapiją. Jos lėšomis yra įreng
tas didysis altorius naujoje baž
nyčioje.

šiuo metu draugijai priklau
so per 100 narių. Senesnioji 
karta traukiasi užleisdama vie
tas jaunesnei kartai Ir dabarti
nė draugijos pirmininkė M. Hor- 
wath labai gyvai ir veikliai reiš
kiasi draugijoje ir yra gera pa
rapijos talkininkė.

Kitą iškilmingą auksinį jubi
liejų šiemet minės lietuvių šv. 
Vardo d-ja spalio 30, Kristaus 
Karaliaus šventėje. Draugija yra 
atlikusi svarbius darbus lietu
vybei ir katalikybei. Daug pa
dėjo ir parapijai. Ji išrūpino ir 
įgijo žemę ant kurios šiandien 
stovi naujoji bažnyčia. Ji davė 
pagrindus ir dabartiniam Lietu
vių katalikų bendruomenės 
centrui, kuris yra lietuvių pasi
didžiavimas visais atžvilgiais. 
Taigi, šis jubiliejus bus prasmin
gas ir Įspūdingas. Komitetas, ku
riam vadovauja šv. Vardo d-jos 
ir Lietuvių katalikų bendruome
nės centro pirm. Vincas Grine
vičius, jau yra gavęs atitinka
mus nurodymus jubiliejui ruoš
tis.

Kitos žinios
Sopulingosios Dievo Motinos

sukaktis
parapijos gegužinė — piknikas 
šiemet bus birželio 26 parapi
jos žemės plotuose. Plotai apau
gę medžiais, krūmais ir pieva. 
Geras pavėsis. Tikrai jauku bus 
pabūti gryname ore,-čia pat ar
ti namų. Piknike žada dalyvau
ti visi parapiečiai, laukiama sve
čių ir iš kitur. '

Susirgo šv. Vardo d-jos ir 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro pirmininkas Vincas 
Grinevičius. Jam padaryta ope
racija. Kurį laiką turės pail
sėti. Sustiprėjus žada vėl akty
viai įsijungti į draugijos veiklą.

Liūdnai nuteikė visus staigi 
Petro Biekšos mirtis š. m. ge
gužės 27. Ne kiek nesirgęs ir 
nesiskundęs negalavimais, už
migo amžinai, palikdamas liū - 
dinčią žmoną, trys sūnus ir vie
ną dukterį- P. Biekša buvo ilga
metis Šv. Vardo d-jos ir Liet, 
kat. bendruomenės centro akty
vus narys ir nepilną laiką dirb
davo pardavėju. Pasižymėjo są
žiningumu ir darbštumu. Ilgus 
metus anksčiau buvo šv. Jur
gio d-jos Nevvarke vedėju.

P. Biekša kilimo —dzūkas! 
Ameriką atvyko jaunas būda
mas. Šv. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Nevvarke, 
N.J. sumainė aukso žiedus, o 
1964 vasarą atšventė Kearny 
auksinį vedybinio gyvenimo ju
biliejų. Mirė artėdamas į aštuo
niasdešimtuosius metus. Palai
dotas Šv. Kryžiaus kapinėse N. 
Arlington, NJ; - J. Mėl.

Maironio mokyklos mokiniai bendrai deklamuoja mokslo metų užbaigimo programoje. Dešinėje — Karite 
Baltrušaitytė. Nuotr. R. Kisieliaus.

VLIKO - TAUTOS FONDO REIKALAI
Vliko vedamai Lietuvos išlais

vinimo kovai remti Tautos Fon
dui lėšų telkime aktyviai talki-

— Argentinos jaunimo me
tę komitetas yra drauge ir ket
virto Pietų Amerikos lietuvių 
kongreso organizacinio komite
to pagelbinis vienetas jaunimo 
reikalam. Jam vadovauja Tadas 
Jasinevičius.

1 — Elena Valivonienė, sulau
kusi gilios senatvės, mirė bir
želio 14. Iš Nashua, N.H., lie
tuvių parapijos, kur velionė gy
veno ilgesnį laiką, palaidota 
birželio 17. Paskutiniu laiku bu
vo persikėlus pas tėvus pran
ciškonus, Kennebunkport, Mai
ne. Velionė pasižymėjo kaip di
delė savos parapijos, vienuo
lynų, ypač pranciškonų, gerada
rė.

— Sol. L. Šukytė birželio 11 
dainavo per Kanados CBS radi
jo tinklą “Opera Time’’ progra
moje Pasikalbėjime su radijo 
pranešėja solistė papasakojo įs
pūdžius iš Stratfordo festivalio, 
savo kelią į Metropolitan ope-

Kearny, N. J., pagerbiamos seniausios Sop. Dievo Motinos draugijos nares. Kun. kleb. J. šamus išdalija do
vanas iš k. i d. M. Kupraitienei, M. Barčauskienei ir O. Kasparienei. Aukščiau kun. R. Tamošiūnas.

LIETUVIS MOKYTOJAS DALYVAUJA MOKYTOJŲ SEIME
Lietuvis mokytojas Stasys 

Stončius išrinktas atstovu į Na
tional Education Association 
(NEA) seimą, kuris įvyks birže
lio 27 Miami, Floridoj. Nashua 
mokytojų organizacija taip pat 
nominavo mok. Stončių kandi
datu į vicepirmininkus- Jis yra 
buvęs vietinės mokytojų organi
zacijos pirmininku ir vicepirmi
ninku net du terminu. Pasižy
mėjo savo nepaprastais gabu
mais ir sumanumu veikti įvai
riose srityse.

Mok. Stasys Stončius prieš 
keliolika metų atvyko su savo 
tėveliais iš tremties, čia baigė 
aukštesnę mokyklą, St. An- 
selm’s kolegiją ir po to studi
javo Bostono universitete. Bū
damas oro pajėgų (Air Force) 
atsargoje, studijavo Air univer
sitete, Alabamoj ir USAF 
Technical Training mokykloje, 
Texas. Apie jo veiklą labai daug 
buvo rašyta anglų spaudoje, 
ypač NEA žurnale. Jis jau aš- 
tuoneri metai mokytojauja Na-

NASHUA, N.H.

shua mokyklose. Mok. Stončius 
yra viengungis ir gyvena su sa
vo tėveliais 19 Pearson Avė.

Prof. Juozas Gaidis gegužės 
mėn. pabaigoje buvo atvykęs iš 
Vermont valstybės pas savo tė
velį Kazį Gaidį. Ta proga suti
ko mokslo draugą prof. Gaspa
rą Grigą, gyv. 45 Tyler st. Prof. 
Gaidis yra buvęs aukštesnės 
mokyklos vedėjas, o dabar yr 
pensininkas-

Šiom dienom buvo atvykę pas 
tėvą Antaną F. Kneižį, tetą ir 
dėdę Mitchell, gyv. 36 E. Pearl 
str. sūnūs — kun. Antanas P. 
Kneižys iš Hudson, Mass., Pra
nas X. Kneižys su žmona Nancy 
ir trim dukrelėm iš Burlington, 
Mass., ir Vincas C. Kneižys su 
žmona Joana ir trim vaikučiais 
iš Lancaster, Pa.

Vincas Kneižys su šeima bu
vo apsistoję pas brolį Praną, 
Burlingtone. Sekmadienį, gegu
žės 29 buvo nuvykę į Norwood, 
Mass., kur dalyvavo savo arti
mo draugo kun. Barry jo pir
mose iškilmingose mišiose. Grį
žę iš Norwoodo, pirmadienio ry
tą vyko į Fairfield, Conn., kur 
aplankė savo seserį Mariją Ele
ną ir jos vyrą William Kelley ir 
du sūneliu. Iš ten laimingai gri

mo — Lancaster, Pa.
A

Detroit, Mich.
Ralph Valatka pasiskelbė kan

didatuosiąs į Michigano valsty
bės legislatūrą iš Detroito 20- 
to apskričio. Jis bus demokra
tų kandidatas. Tame rajone gy
vena nemaža-lietuvių- Tikimasi, 
kad jie pagelbės laimėti nomi
nacijos rinkimus. Organizuoja
mas lietuvių komitetas parem
ti jo kandidatūrai. Balsavimas 
bus rugpiūčio 2.

Ekskursija j Washingtoną ren
giama Darbo dienos savaitgalį. 
Autobusai išvyks nuo Dievo Ap
vaizdos lietuvių bažnyčios rug
sėjo 2. Į Detroitą grįš rugsėjo 
6. Washingtone sustos Statler 
Hilton viešbutyje. Visi galės da
lyvauti Šiluvos koplyčios šven
tinime ir katalikų kongrese. Kas 
nori vykti, registruojasi pas Or 
n ą Valatkiene, telef. BRoadway 
3-2224 (vakarais), dienomis ga
lima registruotis pas Petronėlę 
Medonienę.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro valdybą 1966-67 
metam sudaro: pirm. dr. Kazys 
Karvelis, vicepirm. Elzbieta Pau- 
razienė, sekretorius Pranas Pol- 
teraitis, iždo sekr. Antanas No
rus, ižd. Juozas Gruzdąs, anglų 
kalba susirašinėjimui sekr- Rim
tas Bukauskas, lietuvių kalba— 
sekr. Sigitas Viskantas.

Mergaičių stovykla Dainavo
je šiemet bus liepos 17-31. In
formacijų reikalu kreiptis į Va
leriją Kundrotienę, 17315 Park- 
side, Detroit, Mich., 48221, 
tel. 861-1958.

Lietuvos vyčiu stovykla bus 
nuo liepos 31 iki rugpiūčio 7. 
Apie stovyklą informuoja So- 
phie Zager. 14414 Mansfield, 
Detroit, 48227, tel. VE 5-2280.

(-rv-)

ninkauja L.B. apylinkės: kai kur 
jos pačios surenka aukas ir siun
čia. Tautos Fondui, kitur —per 
išrinktus įgaliotinius, gi pasta
rieji organizuoja būrelius ir ren
ka aukas.

Yra nemaža lietuvių, kurie 
laisvinimo reikalam aukas siun-. 
čia tiesioginiai Tautos Fondui. 
Pastaruoju laiku prisiuntė:

Po 50 dol.: prel- J.B. Kon
čius iš Floridos ir S. Kontrimas 
— New Jersey.

30 dol. šv. Antano gimnazi
jos mokiniai, Kennebunkporte, 
Maine.

Po 20 dol.: LMKF New Yor
ko klubas, Liet. VienybėsŠąjū- 
dis per J. Pažemėną ir T. ir G. 
Palioniai, Wisconsin.

Po 15 dol. ALIA S-gos New 
Yorko skyr., inž. J. Mikaila, ku
nigas C- Batutis.

Po 10 dol. kunigai: prel. I. 
Albis, V< Pikturna, V. Martuse- 
vich, V. Karalevičius, A. Sen

kus, A. Klimas, F. Bartkus, A. 
Paskųs, J. Shlikas, L. Budrec- 
kas, J. Maknys, J. Tautkus, St. 
Aleksiejus, A. Račkauskas, T. 
Palys, L. Dieninis, S Raila, V. 
Balčiūnas, P. Juknevičius. Kiti: 
A. ir J. Daunorai, E. ir P. Le- 
geckai, V. Peseckas, M. Jesaitis, 
W. Beleckas, S. Balsys, M. ša- 
linskienė, J. Grigienė, E. Vaiš
noraitė, M. Kuhlmanienė, Z. ir 
Z. Jūriai, V. Jasaitis, VI Juo
deika, dr. S. Ankudas, dr. K. 
Žymantienė, prof. A. Butkys ir 
V. Bieliauskas, Klubai: Liet. Lie
tuvių klubas Hartford, Conn., 
ALRK Moterų S-gos 13 kp. Bos
tone, ALKM S-gos 24 kp. Broo- 
klyne.

Po 25 dol. gydytojai: D. Ja
saitis ir St. Petrauskas, J. Ku- 
prionis ir dr- C. Artzibushev 
(rusų taut.) — 10 dol. Po 5 dol.: 
E. Karnėnas, K. Degutis ir kun. 
V. Dabušis, A. Dranginis ir Pr. 
Mockus.

Visiem aukotojam Fondo vab 
dyba širdingai dėkinga.

ra, kur nuo šio rudens įsigalios 
jos sutartis. Jai numatyta virš 
20 vaidmenų, šiuo metu ji dar 
studijuojanti Metropolitan ope
ros studijoje. Solistė taipgi pa
reiškė ketinanti su mama apsi
gyventi New Yorke.

— Lietuviškas pašto ženkliu
kas, sumanytas ir paruoštas ke- 
letos Kanados lietuvių, jau pla
tinamas. Jį galima priklijuoti 
ant laiškų, šalia apmokamų paš
to ženklų- Ženkliukas dviejų 
spalvų. Vinjetės centrą užima 
susimąstęs Rūpintojėlis. Fone į- 
žiūrimi Lietuvos bažnyčių bokš
tai ir mokyklų fasadai. Virš Rū
pintojėlio galvos saulė, perkirs
ta stambiu užrašu “Saleziečių 
gimnazija”. Apačioje mažesnėm 
raidėm užrašyta “Jaunimo švie
sa Lietuvai”, ženkliukas, skir
tas Saleziečių gimnazijai Italijo
je priminti, dalijamas ir plati
namas nemokamai.

— JAV-biy estų bendruome
nė labai aktyviai paskutiniu 
metu Įsijungia į rezoliucijos Se
nate pravedimo darbą. Tos or-

Hamiltonas surinko 23,850 dol. aukų

— Iliuminata Leonidą Gied
raitienė mirė birželio 12 d 
Worcesteryje. Liko jos vyras 
Antanas, dukterys — Danutė ir 
Grožvyda, sesuo Viktorija Sa- 
kalienė, brolis Viktoras Va- 
sys, o Lietuvoje — sesuo Mar
celė Petraitienė, broliai —Pra
nas, Kostas ir Benediktas.

MIRĖ NEW HAVENO SENIAU
SIAS LIETUVIS

Birželio 9 mirė Juozas Jon- 
čus-čenkus. 93 metų (buvo gi-

Kanadiškės Tautos Fondo at
stovybės Hamiltono skyrius šių 
metų gegužės 27 suėjusią savo 
veikimo penkiolikos metų su
kaktį atžymėjo tam tikru leidi
niu: "15 —• Tautos Fondas, Na
rni Iton — 1951-1966".

Per 15 metų Hamiltono sky
rius surinko 23,850 dol. aukų, 
iš kurių 17,260 perdavė Vliko 
darbam finansuoti ir beveik 
6,600 panaudojo vietiniam už
daviniam.

Šio skyriaus valdyboje yra 
dirbę bei tebedirba iš viso 32 
asmenys. Pirmininkavo Stasys 
Bakšys (5 metus), Jonas Mikšys 
(8 m.), Alfonsas Vainauskas (2 
m.j. Dabar valdyboje 7 asme
nys: Liucija Skripkūtė — pir
mininkė, Stasys J. Dalius —se
kretorius (dalyvavęs steigia
majame šio skyriaus posėdyje), 
Albina Pilipavičienė — iždinin
kė, Pranas Sakalas, Kęstutis

Norkus, Kazys Mileris, Feliksas 
Rimkus. Sukaktuvinio leidinio 
išleidimu rūpinosi uolus TF 
talkininkas ir rėmėjas Juozas 
Kažemėkaitis. (Elta)

Venezueloje veikiančios 
Tautos Fondo atstovybės pir
mininkas J. Bieliūnas atsiuntė 
300 dol., — “kaip pirmą šių 
metų Venezuelds lietuvių au
ką”, skirtą Vliko veikimui fi
nansuoti. “Nors Venezueloj ne
daug liko lietuvių, bet dėsime 
pastangas sutelkti kiek galima 
daugiau lėšų Tautos Fondui”,— 
rašo TF atstovybės pirminin
kas J. Bieliūnas- Tautos Fon
do atstovybes yra sudarę ir kitų 
kraštų Lietuviai: Didžiojoj Bri
tanijoj, Prancūzijoj, Italijoj, 
Vokietijoj, Kolumbijoj, N. Ze
landijoj. Ypač veiklios atstovy
bės Kanadoj ir Australijoj.

:Elta)

gamzacijos, apimančios visus pa
triotus estus JAV-se, vadovybę 
sudaro direktorių taryba, susi
dedanti iš 34 asmenų. Į naują
ją direktorių tarybą yra išrink
ti bent 6 labai artimi rezoliuci
jom remti komiteto vadovybės 
nariai. Į ją įeina ir vienas iš 
valdybos vicepirmininkų — Ar
ne Kalm iš Woodland Hills, Ca- 
lifornia. Toji direktorių taryba 
paskutiniame posėdyje priėmė 
rezoliuciją, pasisakydama už re
zoliucijos Senate pravedimo žy
gio rėmimą ir ta pačia proga 
paskirdama didesnę piniginę 
auką rezoliucijoms remti komi
tetui.

— Pietų Amerikos lietuviškas 
jaunimas jau pradeda ruoštis 
ketvirtam Pietų Amerikos lietu
vių kongresui, kuris įvyks 1967 
vasario mėn. pradžioje Buenos 
Aires. Argentinoje. Brazilijos 
lietuviai stengiasi nuvežti bent 
porą šimtų jaunuolių į tą kon
gresą. kurio metu įvyks iškil
mingas pasaulio lietuvių jauni
mo metų uždarymas.

IRENOS IR JUOZO STANKŪ
NO MUZIKOS STUDIJA

Stankūnas ir jo duktė solistė I- 
rena Stankūnaitė turi muzikos 
studiją, kurią lanko 72 moki
niai (58 mergaitės ir 14 berniu
kų). Jų tarpe yra ir 4 lietuviai.

Birželio 3 Lindeno presbiteri- 
jonų salėje buvo studijos kon
certas. Tai buvo dešimtasis stu
dijos metinis koncertas Geriau
siai pasirodę mokiniai apdova-

Irenos ir Juozo Stankūnų muzikos studijos mokiniai.

męs 1874) į New Haveną atvy
kęs 1894. Buvo vienas iš šios 
kolonijos steigėjų, padėjęs įkur
ti šv. Kazimiero lietuvių parapi
ją, organizavęs lietuviškas drau- 
jas. Lietuviškame gyvenime da
lyvavo visą laiką. Olin-Mathie - 
son chemikalų bendrovėje išdir
bo 45 metus. į pensiją išėjo 
1946 m. Savo bendrovėje padė
jo darbą gauti ir kitiem lietu
viam.

Paliko dukterį ir būrį anūkų 
bei proanūku. Buvo pašarvotas 
Markevičiaus koplyčioje. Palai
dotas birželio 13 iš šv. Kazi
miero bažnyčios šv. Lauryno ka
pinėse šalia žmonos Adelės. Šio
se kapinėse yra palaidoti šim
tai lietuvių A.A.

noti pažymėjimais ir trofėjais.

Kas norėtų skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-7923

Tradicinis
MARIANAPOLIO PIKNIKAS

įvyks

liepos 4 d., pirmadienį
Program oje:

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

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

MARIANAPOLIO TftVAI MARIJONAI



Dr. Vytautas Doniela Zita Lucaitč Julija Vyšniauskaitė Kun. Vingaudas Damijonaitis Alfredas Stanevičius Edvardas Klimas

BALFO ŽINIOS
(atkelta iš 4 psl.j 

grįždami “kaip savo” vežasi ke
lis maišus aprangos, kurią pa
dalina reikalingiesiems. Nors P. 
Amerikoje nešalta, bet ir ten 
rūbų trūksta.

Daug sunkiau rūbais pagelbė
ti lietuviui Lietuvoj ar Sibire. 
Rusai okupantai neįleidžia var
totų rūbų (nei vaistų, nei reli
ginių dalykų). To negana, už 
siuntinius reikalauja įvairių mo
kesčių, muitų. Pasiuntimo išlai
dos beveik prilygsta siuntinio 
medžiagų vertei. Baltas tokiais 
naujų medžiagų siuntiniais su
šelpia virš 325 šeimų per me
tus ir tai šalpai išleidžia arti 
15,000 dolerių, kuriuos suauko
ja Balfo rėmėjai. L. Jankus

Vytautas Brazaitis

Gerhardas Bauras

Renkasi
Miela buvo sutikti jaunimą , 

keliaujantį i jaunimo kongresą. 
Birželio 17, penktadienį, Darbi
ninko redakcija aplankė visas 
būrys. Ėjo ir ėjo vienas po kF 
to. Buvo daug triukšmo, buvo 
linksma visiem. Jie nuvargę, ne
miegoję, bet džiaugėsi, kad štai 
jie Amerikoje, kad keliauja į 
jaunimo kongresą.

Vytautas Doniela buvo pir
masis, užsukęs redakcijom 
Nors jis atvyko iš Heidelbergo, 
bet negalima laikyti Vokietijos 
jaunimo atstovu. Jis — austra
las.

Australijon nuvyko 1948. Ten 
baigė mokslus, Syd nejaus uni
versitete studijavo filosofiją, ga
vo bakalauro ir magistro laips
nius. Gavęs stipendiją per JAV 
nukeliavo Vokietijon, kur Frei- 
burgo universitete tęsė studi
jas ir gavo daktaro laipsnį. 
Grįžęs Australijon. Nevvcastle 
universitete (netoli Svdnėjaus ) 
lektoriauja. dėsto logiką ir poli
tinę teoriją, šiemet buvo išvy
kęs studijiniais tikslais Euro
pon. Iš jaunimo kongreso va
žiuoja. į Londoną, kur dar pra
leis keletą mėnesių.

Vytautas Brazaitis buvo ant
ras svečias. Jis iš Vokietijos, iš 
Stuttgarto. Dirba mechaniku 
mašinų fabrike.

Iš Lietuvos jis atvyko 1959 
m. Įdomus ir margas jo gvve- 
nimas. Užėjus pirmą kartą bol
ševikam. jo tėvam pasisekė re
patrijuoti Vokietijon. Gyveno 
prie Stetino. kur karo metu atė
jo rusai ir juos 1945 grąžino

svečiai į jaunimo kongresą
Lietuvon- Po visokių klajonių 
pasiekė Prienus, savo miestą. 
Ten Vytautas 1956 baigė vidu
rinę mokyklą ir išvyko į Kauną 
studijuoti. Studijavo žemės 
ūkio mašinas žemės ūkio akade
mijoj, mechanikos fakultete. 
Tėvam vėl pasisekė repatrijuo
ti Vokietijon. Su jais iškeliavo 
ir Vytautas. Vokietijoj studijuo
ti negalėjo. Teko įsijungti į dar
bą.

Gerhardas Bauras, trečias 
mūsų svečias, įdomus tuo, kad 
jis devynerius metus mokėsi

Vasario 16 gimnazijoje, ją bai
gė, dabar pats joje mokytojau
ja. Šiais metais Heidelberge bai
gia socialogijos ir psichologijos 
studijas, prieš metus įsijungė į 
Vasario 16 gimnazijos mokyto
jus. Dėsto visuotinę istoriją, 
geografiją, sportą.

Jautriais žodžiais jis prisimi
nė savo dienas gimnazijoje. Jo 
motina buvo senutė ir neturtin
ga. Galėjo mokytis tik Ameri
kos lietuvių padedamas. Su dė
kingumu minėjo pavardę vie
nos rėmėjos, kuri kas mėnesį

Regina Sakalauskaitė ir Vanda Endriukaitė (d.)

Ti no grojimo lietuviškos; plokštu.fe 
1.ONG PLAY - STEREO - HT-FT - LITHUANIAN P.ECORDS

Varnas. Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st $6 OO $5.00 
Sutemų garsai. V. Stankus. TO muzikos šokių .... Stereo $6 00 5.00 
Paikos iš l. >*♦>«•»«« T, Rfites an« 16 dP’n’l. St. *5 OO J n0
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp.sitara 5 00 
Paveratos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 n].. 24 1. šokiu ir dainrj 8 On 
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 taut. šokiu ......... 4.00
Težydi vėliai Lietuva. Vvčiu choro įdainuota 17 liet, dainų __ 4 OO
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet.šokių 4 OO
Dainos Lietuvai. S. Genienės komp. įdainuota 12 liet, dainų__  4 OO
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O. Mikulskienei.St. S5 4.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų .............. .. 4 00
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5 OO 
Tėvynei aukoiam. Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. S6 5.00 
Mes padainuosim. Čiurlionio ansamblio 16 liet, dainų. St.$7.50 6.50
Lietuviški maršai. Br. .Tomišo įgrota 12 liet, pa t ri jot. naršių 7.00 
Ar žinai ta šalį. R Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo........  5.00
A. šabaniausko. no 12 dain"-šoki’l X ir XT albumai po $5 OO 10 OO 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co.. 16 1. dainų iršokiu 4.50 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet.dainų 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 5.00 
Ar pameni. V. Stankus. 10 šokhi muzika solo   Stereo S45 5.00 
Suk, suk rateli. Vilnimis choro 14 lietuviškų dainų .......  4.00
Pilėnai. Liet, onera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelė*)......... 11.00
Trijų metų Irutė. Ir Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 3.00 
Lietuvišku dainų, šokiu, polkų. Žukausko-Vasiliausko jookn i 4 00 
Dainuojame su Lione. 16 liet, dainų. įdainuotų L. Juodytės 5.00 
Mes žengiame su daina. Ne\v Yorko vyru okteto 17 dainų__  4.00
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ............. 5 00
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėliu .... ......... .................. . 5 00
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvels. 10 plokšteliu, po 5.00 
Clevelando vvrų oktetas. 12 muzikos šokiu. .... Stere<i$6.00 5 00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vvt. Vasiliūno........  6 00
Dainuojame su Rūta. Rūtos ansarn. 17 liet, dainų. Streo$5 00 4 00
I ri-c .lod'S rn~*rp|tr>, Tm’-r> Hali 14 kūriniu rriitalin plokšt.. wCį~ on 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras <500
Garbė Tau. Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6 00 5 00
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ................................ 5 00
Cner • Ar'.’ps Šri S’, ’ a-o .......................... SterroJ'.OO 6 00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .............................. .. 5 00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1. 2 pi. 2 žod.)..........  3 00
Lithuanian 2-speed record course .................................................. 3 00
40 liet, dainų muzika Tautinio orkestro leidinys St«-«)$5r»O 4 <»o
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas. 12 muzikos Šokit; 6 00
Dainos. A Stempužicnės 24 liet, dainos. St«wi $7.f><") 6 00
Grinos. E V.-’l'r-4-n^f 8 'iri <’; i:»os. 7 o->cr” re’-"; 5 00

Marina Auderytė ir Rovena Kušnerytė (d.)

per savo būrelį jam siuntė pi
nigus. Žadėjo ją aplankyti ir 
padėkoti. Ji gyvena Chicagoje

Maloniai kalbėjo ir apie Va
sario 16 gimnaziją, nes tik ten 
jaunimas išmoksta gerai lietu
vių kalbos.

Zita Lucaitė, iš Niurtingeno, 
gailestingoji sesuo. Ji iš Lietu
vos atvyko 1960 m. Kaune lan
kė vidurinę mokyklą. Tėvam 
pasisekė išvažiuoti Vokietijon. 
Kartu ir ji iškeliavo. Vokietijoj 
lankė Vasario 16 gimnaziją, bai
gė gailestingų seserų mokyklą 
ir dabar atlieka praktiką. Stu
dijų savaitėje susipažino su ku
nigu Senkum, kuris veda litua
nistinę šeštadienio mokyklą 
Stuttgarte. Į mokytojavimo dar
bą ir ją įtraukė. Norėtų emi
gruoti į Ameriką.

Julija Vyšniauskaitė — stu
dentė iš Miuncheno, kur nuo 
1950 gyvena drauge su motina. 
Studijuoja kalbas — prancūzų, 
ispanų, anglų. Pernai universi
tetas buvo išsiuntęs Ispanijon 
pagilinti kalbos studijų. Daly
vauja studijų savaitėse, talkino 
Eltos biulęteniui. Norėtų ■ emi- 

•’ gruoti Amerikon.
Regina Sakalauskaitė—taip pat 

iš Miuncheno, studijuoja bio
logiją, kurią baigs po poros 
metų. Studijom gavo stipendi
ja.

Vanda Endriukaitė iš šiauri
nės Vokietijos. Dar ji lanko vo
kiečių gimnaziją ir šiais metais 
laikys baigiamuosius abitūros 
egzaminus.

Marina Auderytė — studentė 
iš Vakarų Berlyno. Baigusi Va
sario 16 gimnaziją, nusikėlė į 
Berlyną studijuoti architektū
ros. New Yorkan atskrido kiek 
anksčiau, kur sustojo pas savo 
draugę vokietaitę.

Rovena Kušneraitytė buvo 
šių mergaičių vadovė. Ir kodėl? 
Ji pati baigusi Vasario 16 gim
naziją. su tėvais emigravusi Ka- 
nadon, dabar dirba kaip stiuar-

Vasarvietė “ J U R A ”
atidaroma šiais metais birželio 15 d. Vasarvietė randasi 
visai prie šiltosios srovės paplūdimio “Craigville Beach” 
— 5 minutės pėščiom. Patogūs kambariai, geras lietuviš
kas maistas ir rami aplinka.

Su užsakymais kreiptis:
O. SLEPAV/CIENĖ

P. O. Box 307, Marie Avė. Centerville, Mass. 02632 
CAPE COD

Telef. Code 617, 775-4146

MOUNTAIN HIGH LODGE
Lietuviška vasarvietė gražiuose Adirondacks kalnuose — 
300 akrų miško ir pievų. Kabinos su 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
Athol, New York 12810 Tel.: 518 NA 3-5750

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje

“AUDRONĖ”
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba
riai. rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom • Geras lietuviškas maistas.

•
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d. ir jau 
dabar priimami užsakymai. Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 
Rosedale St., Boston. Mass. 02124, tel. 288-5999; b po birželio 18 d. 
tiesiai j vilą. AUDRONĖ — Cape Cod. Mass. — Marija Jansonas.

•
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

Catskill kalnuose DRUSKONIE HALL vasarvietėje 
priimami svečiai savaitgaliams ir vasaros atostogoms su 
pilnu išlaikymu. Rašyti:

MRS. SOPHIE KRAUNAITIS

Druskonie Hali, Andes, N.Y. 13731

Telef. Code 914 676-4661 Skambinti nuo birželio 13

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

Lietuviu dainos ir šokiai: 5 polkos. 4 valsai ir dainos. St $550 
Dvi Mamytės ir dvi dukrytės Kvartetas iš 14 dainų. St $500 
Tėvynės meilė nemari. A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų .
Kur banguoja Nemunėlis. Al Brazio 9 dainos. 9 gtesmM ....
I ietuviškų šokiu muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų 
Drinuojame su Rūta. Nr 7 Rūtos ansarn 14 ] dainų. SI $500 

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50d

4 50
4 OO
1 OO 
4.00
4 OO
4 OO

Mismi praūžė uraganas, atė
jęs iš Kubos ir padaręs daug 
nuostoliu jų sostinėje Havano
je. Uraganas ėjo šiaurės link, 
užgavęs savo ilgu diametru Key 
West ir Miami. Daug nuostciių 
čia nebuvo, nes audros centras 
ėjo i Neapclio miestą ir dar to
liau — Tampą. Didžiausiu neti
kėtumu atsiskyrusi uragano da
lis susiformavo i tikrai pavojin
gą tornedo, kuris siausdamas lė
kė i šiaurę ir nusinešė keturių 
žmonių gyvybes-

Išskrido iš Miami Violeta Og- 
den su dukrele į Lebanono vals- 
t.vb° pas savo seserį Ritą Vil- 
džiūtę. kur vieši jų motina, Ona 
Vildžicnė iš Washingtono. Vi
sos drauge ketina aplankyti šv. 
Žemę.

Danutė VVertalkirnė dalyvaus 
tarptautiniame Miami miesto 
para le su grupe jaunųjų lietu
vaičių, kurias ji paruoš ir ap
rengs tautiškais rūbais. Dau
geliui mnrgyčių ji padovanojo 
savo darbn kruopščiai išsiuvi
nėtus rūbelius ir karūnas —gal
vai papuošalus.

Kun. Antanas Čeponis, nese
niai gavęs kleboniją Key West 
miestelyje, išvyksta atostogų į 
Chicagą vienam mėnesiui. Jis 
buvo atvykęs su motina į Mia
mi, kur susitiko su kun. Sim. 
Barčaičiu (iš Kolumbijos) J. 
Pakštienės namuose.

J. Nar.ūnė-Pakštienė jau su
grįžo iš Kolumbijos, kur gyve
no virš dviejų mėnesių ir 
spausdino knygas jaunimui. Ka
lėdom tikimasi turėti turtingą 
iliustracijomis Kalėdine pasa
ka “Snaigių karalaitė".

V
A.D. Kaulakis kiekvienais me

tais ruošia savo gražiame sode 
tragiškų birželio mėn. dienų mi
nėjimą Tas gražus paprotys su
traukia būrį čia gyvenančių lie
tuvių. kuriuos vaišingi šeimi
ninkai pavaišina pietumis. Vė
liau svečiai suaukoja kiek kas 
gali ir tos aukos siunčiamos 
Ralfui ir Vasario 16 gimnazi
jai Šiemet tas parengimas ža
da būti šeštadienį 18 birželio 1 
vai popiet. Prašoma svečių 
nesivėluoti.

desė Eastern Airlines, gyvena 
New Yorke. Lėktuvais skraido 
į Europą. Pietų Ameriką ir po 
visą Ameriką. Išeidama paprašė 
siuntinėti jai Darbininką.

Kun. Vingaudas Damijonai
tis — taip pat baigęs Vasario 
16 gimnariia. Kunigu seminari
ja lankė Vokietijoje ir Romoje. 
Dirba vokiečių parapijoje, uoliai 
dalyvauja lietuviškame gyveni
me.

IŠ URUGVAJAUS
Iš Urugvajaus mus aplankė 

du jaunuoliai.
Alfredas Stanevičius, iš Mon- 

tevideo, studijuoja odontologi
ją. Ten gimęs labai gražiai kal
ba lietuviškai. Tėvai senosios 
išeivijos lietuviai.

Edvardas Klimas iš. Montevi- 
deo studijuoja ekonomiją. Taip 
pat kilęs iš senosios išeivijos.

Abu atvyko Lietuvių Bend
ruomenės paremti. Be tos pa
ramos būtų negalėję atvažiuoti. 
Iš Urugvajaus dar atskris ir Ele
na Gramašauskaitė.

Visi svečiai, praleidę New 
Yorkę vieną naktį, išskrido į 
jaunimo stovyklą Dainavon prie 
Detroito.

* ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
Į SODYBOJE

KENNEBUNKPORT, MAINE
BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. 
Priimami berniukai nuo 8 iki 15 metŲ. Stovyklautojai nau- 

| dosis šv. Antano gimnazijos patalpomis ir visais įrengi
mais. Žemos kainos, gera priežiūra, daug jaunimui pramo
gų, poilsis sujungtas su žiniomis. Iš Brooklyno eis specia
lus autobusas liepos 1 dieną.

•
SUAUGUSIEMS VASARVIETE atidaroma 1 liepos ir 
tęsis iki 28,rugpiūčio. Lietuviškas maistas, vėsūs vakarai, 
gražus Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, o kainos visiems prieinamos.

•
Vasarvietėn Ir stovyklon registracija jau prasidėjo. Pir
menybė ir pasirinkimas yra anksčiau registruojantiems. 
Informacijai rašykite:

Franciscan Monastcry
Kcnnebunkpoi’U Maine

oiai6
Tel. (207) 967-2011



LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9 - 10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI, Mlddle Vrflage, N.Y. 11379
dėjai:ROMAS KEZYS — TW 4-1288

ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ ,

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544 — **

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudds it visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Reai Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y
Tel. Vlrginia 6-1800

LITAS Investing Co. Ine.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 51/2%)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai. 

CHICAGO, ILL.: 6775 So. Westem Avė., tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didėlis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, ap~-inukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ V/oodhaven, N.Y. II42I

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Es+ate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos. -

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • fel. VI 1-^ATl

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

(vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacmt 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

WINTER GARDEN TAVERH 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

Salė vestuvėms Ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

sesmDieniPis
frfTfH*

sns : 1016 SCHLEIFER ROAD 
H ĮLLSI D E , N-J-O7 205----------

’ r ■ 289'687 8 , Kffl COM T-QJ-

@ SPORTAS
S. Amerikos pabaltiečių leng

vosios atletikos iT plaukimo pir
menybės turėjo įvykti liepos 9- 
10 Udora, Kanadoje. Turėjo 
jas pravesti latviai. Jiem atsisa
kius, pabaltiečių sporto federa
cija susitarė, kad lengvosios at
letikos suaugusiųjų klasėje ir _. _ 
plaukimo pirmenybės Mė CIeve- sks gotfo p&neriybės.

landė liepos 23-24. Pirmenybės 
prieauglio klasėse bus rugsėjo 
10 Toronte.

Lietuvių sportinių žaidynių 
ir pabaltiečių šaudymo pirme
nybės, turėjusios įvykti liepos 
9-10 Hamiltone, nukeliamos į 
rugsėjo 3-4 lietuvių dieną To
ronte.

Kanados Sėtuvių dienos metu 
rugsėjo 3-4 Toronte bus pirmo-.

PADĖKA f
Maironio šeštadieninės mo

kyklos mokiniams knygas už
skleidus, jaučiu malonią parei
gą išreikšti padėką visai eilei 
asmenų, metų bėgy prisidėju
sių prie šios mokyklos mokomo
sios ir pramoginės, programos 
išpildymo.

Pagarba ir padėka klebonui 
N. Pakalniui, per šešioliką metų 
mokyklą priglaudusiam Apreiš
kimo parapijos patalpose, kur 
ir toliau, net po gaisro nelai
mės, jis vėl atidarė atremontuo
tas duris maironiečiams-

Mokyklos vedėjai E. Ruzgie
nei ir jos vadovaujamam mo
kytojų kadrui reikštinas pasigė
rėjimas, jog ir išvietinti sveti
ni on pastogėn pajėgė užsibrėž
tąjį kursą užbaigti. Mokymo są
lygas gerinant, daug pasidarba
vo ir tėvų komiteto sekretorė 
D. Šilbajorienė, narė V. Valai
tienė ir iždininkas P. Bivainis, 
pradežiūravę- mokykloje beveik 
kas šeštadienį.

Padėka priklauso ir visai ei
lei mokyklos personalo bei tė
velių, prisidėjusių prie dviejų 
pagrindinių mokyklos parengi
mų. Kalėdų eglutės pasisekimui 
itin talkininkavo programos re
žisierius T. Aliukas, specialaus 
vaizdelio autorius P. Jurkus, šo
kius apmokiusi ir kostiumus pa
rūpinusi mok. J. Matulaitienė, 
gyvąjį paveikslą su p. Modzi- 
liausko pagalba pastačiusi mok.

TO PLACE 
YOUR ĄD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

RESORTS

Sands Motei Montauk, LI NY 4 rm 
cottage adj. to pool Sands Resort 
Motei at the ocean beach. Kingsize 
heated pool, all rooms soundproof & 
newly furnished, TV. Call 516 668 - 
2791-2935 - or write Sands Motei, 
Box 104-W, Montauk

H. W. MALĖ & FEMALE

MEN-WOMEN Reinforced Plastics 
Fabricators — mechanical aptitude 
desirable, rapid advance, generous 
fringe benefits Lunn Laminates, Ine.

Straight Path, Wyandanch, L.I.
(516) Ml 3-8900

An equal opportunity Employer

J. Gerdvilienė, scenos dekorato
rius dail P, Osmolskis, scenos 
elektrotechnikas inž. A. Preke
ris, apšvietimo tvarkytojas V. 
Kidolis, Kalėdų senelio imper- 
sonatas S. Vaškys ir kt.

Mokslo mėtų užbaigimo — 
Jaunimo Šventės rengime įpa- 
tingai daug pasiaukojimo paro
dė vedėja E. Ruzgienė (paruo
šusi net ir scenos dekoracijas), 
mok. J. Matulaitienė, ne' tik iš
mokius šokti, bet programon 
pajungusi ir visą savo tautinių 
šokių grupę, T. Alinskas ir A. 
Šilbajoris, rūpinęsi scenos ir sa
lės papuošimu, ir inž. A. Preke
ris, parengęs muzikos juostas ir 
garsiakalbius.

šių metų loterijom susilauk
ta įvairių dovanų: Kalėdų eglu
tei — P. Jurkaus aliejinio pa
veikslo ir M- Jankausko medžio 
kryžiaus; jaunimo šventei — 
dail. Reginos Matuzonytės-Inge- 
levičienės aliejinio paveikslo, fo
tografo Vytauto Augustino dvie
jų spalvotų nuotraukų ir “Li
to” akcijos. Loterijom vadova
vo D. šilbajorienė ir V. Valai
tienė, talkininkaujant A. Šilba- 
j oriui, A. Matulaičiui, ir po
nioms — Gerulaitienei, Bartie- 
nei, Šukienei ir Jurkuvienei.

Tėvų k-to narė p. Tutinienė 
rūpinosi valgiais abiejuose pa
rengimuose. Tarp jos talkinin
kių buvo S. Bobelienė, F. Ignai- 
tienė, Balsienė, Butkienė, Rau- 
biėnė, Norvilienė, Šlapelienė, ž 
Bivainiciwir-4it. Baug-kas 
sidėjo^tdriais-, kitokiais skanės
tais ir pinkais. Padėka ir Sidab
rinio Varpo kepyklai už aprūpi
nimą duona.

Tėvų k-to narys J. Rauba tel
kė gėralus abiejuose parengi
muose, talkininkaujant J- Mika
lauskui. Prie daugelio kitų rei
kalų prisidėjo P. Bivainis, A. 
Šilbajoris, A. Matulaitis, V. Ka
tinas ir kt.

Ačiū tėvams ir jauniesiems 
maironiečiams už parodytą su
sidomėjimą bei bendradarbiavi
mą mokyklos reikaluose ir už 
tas nuolatines kantrias pastan
gas.

Kęst. Kudžma, 
Maironio Mokyklos Brooklyne 

Tėvų k-to pirmin.

KAZIUI KEPALUI
mirus, pianistei ALDONAI KEPALAITEI reiškiame gi
liausią užuojautą

New Yorko Lietuvių Vyrų Choras 
ir jo vadovas VI. Baltrušaitis

Mūsų mielam mokytojui

A t AKAZIUI KEPALUI
mirus, jo dukterį ALDONĄ giliai užjaučiame ir liūdime

Buvę Lietuvių Gimnazijas
Mūnchene VIII kl. draugais

Buv. Lietuvių gimnazijos Miunchene mokytojui

AfA

KAZIUI KEPALUI
mirus, jo dukrai ALDONAI ir sūnui ALO1V1 liūdesio valandoje 
gilią užuojautą reiškia

IGNAS K4ZLACSKAS

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573

New Yorke cirke. Nuotr. V. Maželio

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKROBININKAS

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 
Tel. N Ewtorv 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

*
*

M

.*

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
8 dol. O. Brucas, Woodhaven, 

N.Y.
Po 

klyn, 
N. J.,

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

5 dol. — P. Gagienė, B- 
NY., A. Davis, Linden, 
A. Senkus, Toronto, Ca- 

taponis, Dorchester, Mass., J. 
Shatas, J. Raugalis, 0. Dirgėla, 
Waterbury, Conn., S. Prekeris, 
Stamford, Conn., M. Jokūbaitis, 
New Haven, Conn., A. Razu- 
tis, Los Angeles, Calif., A. Bri-

STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

66(J Grand St, Brooklyn 11, N.Y.džius, Apple Creek, Ohio, J. Dir^
Po 3 dol. M. Dainoravičius, 

J. Simaitis, O. Banning, S. 
Maska, 0. Sijevičienė, A. Diržys, 
B. Giržadas, B’klyn, N.Y., M. 
Pūkas, J. Budraitis, Woodha- 
ven, NY., A. Peters, Ozone Pk., 
N.Y., J. Rukaitė, O. Lazaunikie- 
nė, M. Cibas, M. Savenis, Great 
Neck, N.Y., L Kazlauskas, Jack
son Hgts., N.Y., V- Daugirdas, 
Port Jeffersori Sta., N.Y., A. 
Vikrikas, St. James, N- Y., V. 
Stašinskas, A. Biela, New York,

S.
A.
S.

FUNERAL HOME

G O W E N 
FUNERAL HOME 

Joseph J. Staudt, Director 
233 Somerset Street 
New Brunswick, N.J. 
Phone: Kllmer 5-1344

žius, Fond du Lac, Wisc-, J. 
Bliskis, London, Ont., Canada. 
S. Malinauskas, S. Jankauskas, 
A. Andriušis, B’klyn, N.Y., A. 
Sakalauskas, T. Jakelaitis, 
Woodhaven, N.Y., A. Ošlapas, 
Richmond Hill, N.Y., L. Vaitke
vičius, Woodside, N.Y., Dr- V. 
Slavinskas, Monticello, N.Y., K. 
Mitinąs, Fremont Center, N. 
Y., J. Bastys, Briancliff Manor, 
V. Jankauskas, Yonkers, N. Y., 
R. Rogers, Amsterdam, N. Y., 

N.Y., Černauskienė, Jersey Ci- N.Y., U. Maceikonienė, Dr. 
ty, N.J., V. Liobis, Plainfield, 
N.J., J. Kasauskas, Linden, N. 
J., P. Galauski, Garwood, N.J., 
A. Gruzdys, New Haven, Conn., 
P- Levendauskas, Naugatuck, 
Conn., A. Sedgwick, Stratford, 
Conn., B. Kondratas, Quaker 
Hill, Conn., V. Frankienė, Bal- 
timore, Md., J. Spackauskas, 
Chicago,!!!., V. Šimkus, Wil- 
low Springs, III., A. Dainius, De- 
troit, Mich., Dr. B. Chapas, War- 
wick, R.I., J- Beleckis, V. Bruz- 
gys, Dorchester, Mass., A. Ker- 
sanskas, Brockton, Mass., J. Ba
kaitis, Worcester, Mass., J. Duo
ba, Norwood, Mass., V. Kaza- 
kaitis, 0. Ivaškienė, So. Boston, 
Mass., W. Zaukas, Woodhaven, 
N.Y., A. Bikuls, Baltimore, Md 
Dr. B. Covalesky, Dover, N. J., 
D. Urbonavičius, Fairfield, Con- 
neetieut, J. Arminas, Oakville, 
Conn., A. Pilvelis, Hartford, 
Conn., J. Bruzauskas, Ansonia, 
Conn., Z. Dielininkaitis, Water- 
bory, Conn., A. Malinauskienė, 
Arlington, Mass-, P. Žilinskas, 
Cleveland, Ohio, S. Martin, Bat- 
tle Creek, Mich.

Po 2 dol. K. Žulys, Toronto, 
Ont. Canada, Kun. J. Cepukai- 
tis, Phila, Pa., Ktffl. A. Vainaus
kas, Nashua, N.H., J. Černius, 
Flint, Mich., E. Petkevičius, F. 
Zaleskas, P. Jakutienė, V- Jan
kus, So. Boston, Mass., M. Kris-

EVergreeh 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Petrauskas, Elizabeth, N.Y.
Yuncza, Robbinsville, N.J-, 
Levickis, Metuchen, N.J.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

J. B. Shalins-Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P*way Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolmnin, 
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su

Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

KARLONAS

DISPLAY

FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

A W N I N G S 
Residential 

Industrial - Commercial 
Canvas, Metai, Fiberglass 
FRANK G. CURRID CO.

Ėst. 1920 Tel. 376-2723
666 Morris Turnpike, Short Hills, N J

CARROL

SERVICE

FUNERAL HOME 
Ine.

PETRAS KARALIUS, sav. 
Laidotuvių direktorius 

ir balzamuotojas 
74 Provfdence St.

WORCESTER, MASS.
PL 4-6757 PU 4-1165

RAMI PREKYBININKŲ PORA 
IEŠKO 3 - 6 KAMBARIŲ 

APARTMENTO 
Tiktai Queens distrikte 

(patys išsidažys i 
Skambinti Hl 6-1302

Montcalm a nursing home of distinc- 
tion professionally staffed & cater- 
ing to all the reųulrements of the 
convalescent, chronlcally 111 and the 
aged. Located in a delightful rcstful 
atmosphere Licensed by the State 
of N.J. 32 Pleasant Avė. Montclair, 
N.J. Phone: 744-4560

In Imm. CoHteptton it’s MAfcSUETO FISH MARKET free delivery- 
Lemon Sole. Lobsters. Crabmeat, Shrtmp, BAy Scallops, Salmon. 
Cooked and cleaned shrtmp — READY TO EAT.

325 Morris Avė., Ellzabeth, N.J. Olai 352-2343

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri- ■ 
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tek 516 AN 1-2864



DARBININKAS

Kornelijus Bučmys, O. F.M., 
Darbininko moderatorius, pe
reitą penktadienį birželio 17 iš
vyko atostogų į Los Ange
les Califomiją, kur sekma
dienį dalyvavo lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos sidabrinės su
kakties minėjime- Aplankęs 
šiaurinėj Kalifornijoj, San Migu- 
el, studijuojančius lietuvius 
pranciškonus klierikus, Chicago- 
je dalyvaus jaunimo kongrese 
ir dainų šventėje.

Vyr. skaučių židinys ir Ne
ringos tuntas New Yorke per
L.S.S. parėmė jaunimo kongre
są 25 dol. auka.

Lietuvių Fondo vajaus komi
tetas, kuriam vadovauja Henri
kas Miklas, birželio 17, praėju
si penktadienį, posėdžiavo Lie- 

' tuvių Atletų klube. Posėdyje 
dalyvavo ir organizacijų atsto
vai. Praplėstas vajaus komite
tas. Įeina jaunimo atstovai: V. 
Radzivanas, I. Sandanavičiūtė ir 
k. Galutinai sudarytas vajaus 
globos komitetas iš prel. J. Bal- 
kūno, dr. J. Kazicko, V- Sidzi
kausko, dr. Slavinsko, J. Šlepe
čio. Jie greitu laiku New Yor
ko lietuvių visuomenei paskelbs 
atsišaukimą. Pasitarime su 
brandžiais pasiūlymais reiškėsi 
dr. J. Kazickas. Jo nuomone, 
reikėtų dėti pastangas, kad 
dar prieš liepos 2 NY lietuviai 
į Fondą įneštų bent 10,000 dol. 
Iki šiol NY lietuviai Fonde da
lyvauja tik su 20,000 dol.

Ateitininkų sendraugių išky
loje birželio 12 išrinkta nauja 
skyriaus valdyba, į kurią įeina 
Antanas Vainius, dr. Ib. Skei
vys, B. Bobelis, K. Norvilą, O. 
Balčiūnienė. Dvasios vadu lie
ka ir toliau kun. St. Raila- Val
dyba greitu laiku turės posėdį 
ir pasiskirstys pareigomis. Išky
loje moksleiviai ateitininkai už 
įvairų komišką sortą apdova
noti dovanomis.

Aldoną Kepalaitę, jos tėve
liui Kaziui Kepalui mirus, Lie
tuvių Moterų Klubų Federaci
ja ir New Yorko klubas nuošir
džiai užjaučia ir ta proga Tau
tos Fondui skiria 20 dol.

Povilas Samulėnas, Darbinin
ko skaitytojas, gyv. 715 Fair- 
view Avė., Ridgewoode, dėl šir
dies ligos gydosi Madison Ave- 
nue Hospital (30 E 76 St., New 
Yorke).

Kun. J- čekavičius po ilges
nės darbo pertraukos paskirtas 
vikaru į airių parapiją — St. 
Mary Star of the Sea Brookly
ne. Dabartinis jo adresas yra: 
467 Cort St., Brooklyn, N. Y., 
11231, tel. MA 5-2270.

Aida Ona Revukas

Aida Ona Revukas, dr. Anta
no Revuko duktė, gyvenanti 
Cranford, N.J., sėkmingai bai
gė Cornell universiteto New 
York Hospital kursus ir Įsigijo 
B.S. ir R.N. laipsnius. Daug sėk
mės Aldai Onai naujose parei
gose, kurias pradės toj pačioj 
New Yorko ligoninėje.

■pousruve 
todakaje 
Administracija

GI 5-706F 
GL 2-6916 
GL 5-728 ■ 
GL 7-2923

Šeštadieninė Maironio vardo 
mokykla praneša, kad š.m. bir
želio 4 įvykusiame tėvų susirin
kime buvo nutarta naujuosius 
mokslo metus pradėti Apreiš
kimo parapijos mokykloje, ku
rioje jau vyksta remontas. Iki 
rudens mokykla bus pilnai baig
ta.

Dalia Skeivytė

Dalia Skeivytė, studentų atei
tininkų draugovės narė, dr. Ib. 
ir Elenos Skeivių duktė, baigė 
šv. Jono universitetą bakalau
ro laipsniu. Studijavo biologiją. 
Pradžios mokslą gavo Holy 
Child ir Our Lady of Fatima 
mokyklose, vidurinį — Mary 
Louis Academy, Jamaicoje. Uni
versitetinių studijų metu be 
specializavimosi mikrobiologijo
je Dalia gyvai domėjosi filoso
fijos problemomis ir prancūzų 
kalba. Priklauso New York So- 
ciety of Microbiology- Nuo atei
nančio rudens mano tęsti tyri
nėjimus savo pamėgtoje mikro
biologijoje.

BAYONNE, N.J.

24-tas metinis parapijos pik
nikas įvyks sekmadienį, birže
lio 26, gražiajam parapijos so
delyje, 15 East 23 rd. Str. 
Bayonne, N.J. Pradžia 2 v. po-' 
piet. Bus įvairių valgių ir gėri
mų. Orkestras gros nuo 5 v.v. 
ligi pabaigos. Įėjimas suaugu
siems tik 1 dol., o vaikučiai su 
tėvais įleidžiami nemokamai.

Kleb. kun. dr. Jonas A. Star
kus nuoširdžiai kviečia visus pa- 
rapiečius bei kaimynus dalyvau
ti-

Apie 60 ivairių kraštų lietu
vių jaunuolių grįždami iš jau
nimo kongreso Chicagoje, no
rėtų sustoti New Yorke nuo lie
pos 5-6 keletai dienų. New Yor
ko ir apylinkių lietuviai prašo
mi prisidėti prie bendros talkos 
ir pranešti, kiek jaunuolių (ber
niukų, ar mergaičių) ir kiek die
nų galėtų pagloboti pravažiuo
jančius. Apie savo sutikimą pra
šom pranešti A. Šimkoniui tel. 
VI 6-6715.

Parengimai New Yorke
Liepos 16 — Dariaus ir Girėno skri

dimo j Lietuvą 33 metų sukakties 
paminėjimas prie ju paminklo Litu- 
anica Square (prie Union Avė ir So. 
2nd St. ( Brooklyne. Pradžia 3 vai. 
p.p. Rengia Dariaus ir iGrėno pa
minklo komitetas

Lapkričio 5 — Dainavos Ansam
blio “Nemunas žydi" Brooklyn Col- 
lege salėje Brooklyne. Rengia Liet. 
B-nės New Yorko apygardos valdy
ba.

Lapkričio 12 — Korp! Neo-Lithu- 
ania metinė šventė—balius Sheraton 
Tenney Inn. 90-10 Grand Central 
Parkway, East Elmhurst (prie La 
Guardia Airport).

Lapkričio 12 — Lietuvių Moterų 
Federacijos New Yorko klubas ren
gia pianistės J. Rajauskaitės-Sušie- 
nės fortepijono rečitali Judson Hali 
salėje, 165 W. 57th St.. Manhattane. 
Programoje dalyvauja ir bosas-bari- 
tonas Benediktas Povilavičius. Pra
džia 8 v.v.

•

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos Švietimo 
Ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik
lu), 71 Farmers Avė., Plalnvievv, 
N. Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896.

RELIGINIO KONGRESO
KOMITETO DARBAI

Lietuvių religinio kongreso 
komitetas uoliai rengiasi lietu
vių religinei šventei kuri bus 
rugsėjo 3-4 Washington, D. C. 
Komiteto svarbus posėdis įvyks 
birželio 23 d., ketvirtadienį, 
7:30 v.v. Maspetho klebonijo
je- Pasitarime dalyvaus ir kun.
K. Pūgevičius, Baltimorės arki
vyskupijos radijo ir TV reika
lams direktorius, i

šiame posėdyje bus galutinai 
priimta religinio kongreso pro
grama ir programos knygelės 
tekstas, šią programos knygą 
norima skubiai atspausti ir dar 
prieš kongresą platinti. Lietu
vių religinio kongreso ženkle
liai jau padaryti ir tuoj bus 
platinami parapijose. „ . 4 - ■ ■

Kun. prof. V. Budreckas reli
ginio kongreso ryšininkas, ir 
kun. St. Raila, sekretorius, 
birželio 15 buvo nuvykę į 
Washingtoną ir vietoje tarėsi 
praktiškais reikalais su Wash- 
ingtono talkos komiteto pirmi
ninku A. Vasaičiu ir religinių 
apeigų vyriausiu direktoriumi 
kun. K. Pūgevičiumi. K. R-

Architektą Antaną Varną 
plačiai aprašė čekų anglų kalba 
leidžiamas “Slovensky Sokol” 
birželio 16 numeryje. Įdėtas at
skiras straipsnis, parašytas dr. 
V.E. Andic — The Masaryk To- 
wers. Manhattane, netoli Wil- 
liamsburgo tilto, prie Delancy 
stoties statomas pigiųjų butų 
centras. Iš viso bus 6 dideli na
mai. Tiem namam arch. A. Var
nas suprojektavo vartus, spor
to salę, maudymosi baseiną, ša
lia šio pastato aprašymo plačiai 
suminėtas ir arch. Varnas, kur 
ir ką mokėsi, kaip studijavo ar
chitektūrą Prahoje, kaip reiškė
si sporte, ką nuveikė būdamas 
Vokietijoje atvykęs i JAV.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
N. Y. ir N-J. apskričio susi- vasaros atostogų. Pakalbėta į - 

rinkimas įvyko birželio 5 Lin- 
den, N.J., Laisvės salėje. Maldą j 
sukalbėjo pirmininkas Aleks - 
andras Wesey. Vietos kuopos 
pirm. Edward Pribush pasveiki
no susirinkusius. Paskaitytas : 
praeito susirinkimo protokolas, 
Charles Strolis kalbėjo Lietuvos 
reikalais ir visus prašė tęsti tą ko kuopa 29 birželio 19 švč. 
patį darbą toliau. Taip pat buvo 
pranešta, kad Lapkričio 13 žy
gio komitetas vyčių Lietuvos 
reikalų komitetui paskyrė 50 0 
dol. Už tai esame nepaprastai 
dėkingi.

Juozas Bolęy kalbėjo apie ar
tėjantį Šiluvos koplyčios pašven
tinimą Washmgtone. Visus pra
šė tose iškilmėse dalyvauti.

Delegatais šių metų vyčių sei
me Worcestery bus Frank Vaš
kas, iš Newarko, Nancy Kober 
iš Great Necko, Juozas Bo- 
Jey iš Brooklyno. Nutarta kon
greso programoje įdėti viso pus
lapio sveikinimą.

Padaryti pasiūlymai naujai 
valdybai, kuri bus renkama po

Danutė Venckutė

Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos leidėjas, kalba Arlingtono restorane birželio 12, kai Jam buvo su
rengtas pagerbimas. Karėje — Liet. Enciklopedijos redaktorius A. Bendorius, dėžinėje konsulas A. Si
mutis. Nuotr. R. Kisieliaus

TS< Juvenalio Uiaubos, O. F. M., pranciškonų vienuolyno viršininkas Brooklyne, 25 metų kunigystės sukak
ties minėjimas Mtželio 19 Maspetho lietuvių parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDĖJO PAGERBIMAS
Antano Bendoriaus iniciaty

va birželio 12 V. Valaičio sve
tainėje suorganizuotas Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjo Juozo 
Kapočiaus pagerbimas- Pa
gerbimui progą davė du momen
tai: Lietuvių Enciklopediją su
manyta leisti, kai J. Kapočius 
dirbo pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Tai buvo prieš 13 
metų. Antras momentas — En
ciklopedija jau baigiama leisti.

Pobūvin atsilankė apie 40 
žmonių, Įvairių A. Bendoriaus 
šeimos bičiulių, Enciklopedijos 
bendradarbių. Vaišes pradėjo 
organizatorius, vienas iš En
ciklopedijos redaktorių A. Ben
dorius. Jis trumpai prisiminė 

vairiais labdaros * ir veiklos rei
kalais, paskirta Sfr-dol. auka ap
skričio biuleteniui’ leistu Biule- 
teriį tvarko Josephine Žukas ir 
Mary Kober. Vist nariai kviečia
mi aktyviai dalyvauti biuleteny
je.

Buvo pranešt^"'kad Newar-

Trejybės bažnyčioje aukoja mi
šias už birželio mėnėsį ištrem
tuosius ir žuvusius Sibiro kan
kinius. Po pamaldų padės vai
niką prie lietuviško kryžiaus.

Pasveikinti prel. Ig. Kelmelis 
jo 50 kunigystės • proga ir prel.
J. Balkūnas — jo 40 metų ku
nigystės proga.

Susirinkimas baigtas vyčių 
himnu ir malda, kurią sukalbė
jo kun. Petras Zemeikis, apskri
čio dvasios vadas- Maldoje pri
minti 1941 birželio 14 išvežtie
ji į Sibirą.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Šia proga dėkojame vietos 113 
kuopai už malonų visų delega
tų priėmimą. F.V. 

Enciklopedijos darbą, perskaitė 
jau mirusius bendradarbius ir 
pakvietė atsistojimu pagerbti jų 
atminimą. Maldą prieš valgį 
sukalbėjo Tėv. dr. V. Gidžiū
nas, O.F.M., toliau vadovauti pa
kvietė inž. A- Novickį. Sveiki
nimo kalbas pasakė konsulas A. 
Simutis, prof. dr. V. Kanauka, 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos pirm. Vytautas Volertas. Iš
samiai apie Lietuvių Enciklope
diją dar žodį tarė ir Antanas 
Bendorius. Jis ypač išryškino 
lemiamą leidėjo Juozo Kapo
čiaus vaidmenį, kokius sunku
mus jis turėjo nugalėti, kol šį 
milžinišką darbą privedė prie 
galo.

Savo kalboje Juozas Kapo
čius, dėkodamas už visus svei
kinimus, paskaitė labai įdomią 
statistiką: kiek išleista, kaip or
ganizuotas darbas. Iš visų pa
jamų Enciklopedijos leidykla tu
rėjo per 1,106.153.76 dbl., iš
laidų — 1,149,893.46. Taigi dar
bas baigiamas su 35 tūkstančių 
nuostoliu.

NAUJA DANTŲ GYDYTOJA
Birželio 5 Danutė Venckutė 

baigė Tufts universitetą, gauda
ma daktaro laipsni D.M.D. 
Prieš įstodama į Tufts univer
sitetą, 3 metus studijavo Bosto
no universitete.

Danutė Bostono lietuviams 
pažįstama kaip lietuvių radio 
valandos (J, Romano) pranešė
ja, kaip buvusi aktyvi skautė ir 
šv. Petro lietuvių parapijos cho
ro narė.

šalia dantų gydytojos diplo
mo Danutė gauna ir kitą “dip
lomą” — birželio 25 d. ište
ka už dantų chirurgo Rolando 
A.G. Giedraičio (irgi ši pava
sarį baigusio mokslus).

Danutės du broliai — Romas

Leidėjas buvo atsivežęs jau į- 
rištus 6 tomus — kaip atrodys 
angliškoji lietuvių enciklopedi
jos laida- Apie tą anglišką lai
dą jis irgi kalbėjo ir nurodė, 
kodėl šeši tomai, nes dabartinė
je Liet. Enciklopedijoje yra 
labai daug lituanistikos, ir jos į 
kokius 3 tomus nesutalpinsi. 
Medžiagos gausa ir privertė su
planuoti 6 tomus, kurių kiek
vienas turės apie 600 psl.

Po vaišių A. Bendorius visus 
svečius pakvietė pas save. Ten 
pasisvečiuota gražiame žydinčia
me sode, paminėtos šeimininko 
vardinės. Plačiai kalbėta ir 
apie Enciklopediją, nes A. Ben
dorius buvo parengęs ir iškabi
nęs specialias diagramas paly
ginęs Liet. Enciklopediją su ki
tų tautų enciklopedijom. Ten 
buvę spaudos ir lietuviškų ra
dijo valandėlių atstovai padarė 
specialų pasikalbėjimą su J. Ka
počiumi. Apie tai kita karta.

‘ (P-)

ir Laimis —. inžinieriai, gyvena 
Kalifornijoj, o jauniausias — 
Juozas yra paskutinio kurso sta
tybos fakulteto studentas Bos
tone. Tėveliai Bronė ir Jonas 
Venckai gyvena So. Bostone.

East New York išnuomoja
ma* 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.

Mill Basin, Brooklyn, rajone 
parduodamas dviejų šeimų mū
rinis, pilnai atskirtas, prieš 3 
metus statytas namas su 4*4 ir 
6*2 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.

Prel. Pranciškaus Virmaus- 
kio kunigystės 50 metų sukak
tis buvo birželio 2 d., o pats tos 
sukakties minėjimas birželio 
12. 10 vai. ryto, asistuojant 

kunigams Janiūnui ir Svirskiui 
prelatas aukojo mišias. Prelato 
kunigystės darbus apžvelgė pa
moksle kun. A. Kontautas. Gie
dojo parapijos choras veda
mas muziko J. Kačinsko, ir so
listas Stasys Liepas. Dalyvavo 
eilė kunigų ir daug seselių. Iš
kilmingoji minėjimo dalis vy
ko Blinstrubs Village. Žmonių 
prisirinko daugiau, negu buvo 
tikėtasi. Didžiulė salė, kuri tal
pina apie 2000 asmenų, buvo ar
tipilnė. Minėjime dalyvavo apie 
porą dešimčių kunigų. Minėji
mą pravedė kun. Albinas Ja
niūnas. Maldą sukalbėjo prel- 
P. Jūras. Amerikos ir Lietuvos 
himnus, giedant visai publikai, 
pianu skambino muzikas J. Ka
činskas. Adv. Anthony Young 
(Jankauskas) kalbėjo apie pre
lato darbus angliškai, o kun. 
Baltrašiūnas — lietuviškai. Bu
vo gauta daugybė sveikinimų te
legramomis ir raštu. Įteikta do
vanų. ■

Atsakydamas Į sveikinimus, 
prel. Virmauskis dėkojo pir
miausia Dievui už jo malonę, o 
vėliau visiem į prisiminusiem. 
Ir šioje savo kalboje pirmiau
sia kalbėjo apie parapiją ir jos 
rūpesčius. Tik trumpu žodžiu 
sugrįžo savo jaunystėn, praei
tin.

Prel. Virmauskio sukaktį ap
rašė didysis laikraštis “The Bos
ton Globė” ir vyskupijos oficio
zas “The Pilot”. Abu laikraščiai 
įdėjo po didesnį straipsnelį ir 
fotografiją-

"Baltic Invasion 26 Years 
Ago" — Tokiu pavadinimu 
birželio 14 “The Boston Globė” 
laiškų skyriuje buvo straipsne
lis, pasirašytas Osvald Akmen- 
tins.

Jis rašo, kad birželio 15, 16, 
17 dienomis sueis 26 metai kai 
Sovietų Rusijos kariuomenė o- 
kupavo Estijos Latvijos ir Lie
tuvos respublikas, žiauriai už
baigdama tų tautų laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą; kad šis 
Sovietų Rusijos aktas yra tarp
tautinis kriminalinis nusikalti
mas, kad šalia masinių deporta
cijų sovietai dar ir visokiais ki
tais būdais stengiasi išblaškyti 
tas tautas ar surusinti.

Per 26 metus Pabaltijo vals
tybių žmonės, gyvenantieji lais
vame pasauly, daro viską, kad 
būtų sugrąžinta laisvė ir ne
priklausomybė toms tautoms. 
Straipsnelį baigia viltimi, kad 
Amerika ir kitos laisvę mylin
čios valstybės privers, kad Pa
baltijo tautoms būtų sugrąžinta 
laisvė ir panaikinta ta baisi ne
teisybė.

Kun. Albertas Kontautas, ku
ris mokytojauja vienoje ameri
kiečių aukštesnioje mokykloje, 
o sekmadieniais veik visada šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje laiko 10 valandą mišias, 
išvyko vasarai i Europą, o iš 
ten dar aplankys ir šventą Že
mę.

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 gerame stovyje. 
Informacijai Tel. VI 7-2772.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, color ir kt. TV, Tapė 
recorderiai. patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E Northport, N.Y., 11731.


