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vinges taktikos buvo Kosygino 
kalba, jo demonstratyvus iš
ėjimas iš J. Tautų, kada Izrae
lio ministeris Abba Eban kal
bėjo, demonstratyvus Gromyko 
ir kitų delegacijos narių išėji
mas tokia pat proga birželio

— Piety Arabijos kariuome- 
nės maište birželio .20 žuvo 18 
anglų, 2 arabai, 25 anglai su
žeisti.

Opinijoje prezidento LBJ 
taktika susilaukė dabar ir vie
šo nepritarimo. Daily News bir
želio 20, po Kosygino kalbos, 
vertino, kad Kremlius grąžina 
šaltąjį karą ir kad prezidento 
Johnsono gerų norų planai, tikti dėl Ryt|į-Vakarų preky- 
statyba tiltų į Sovietų Sąjun- bos ir 
gą ir pavergtąsias tautas, vir- lės.”

no Izraelio 
šiais atvejais 
žingsnį atgal, 
susitarimą (k 
nuolankumą i 
mu), o tik jėgos pasipriešinimą 
(nuo kurio traukiasi).

"Dovydas. Visais 
Sovietai duodavo 
įjie supranta ne 
Įrį sulaužo), ne 
kurį laiko silpnu-

Jungtinės* Tautose eina kai- pralaimėta mititariškai Šios ko
tas po kalbų. Dėmesys betgi 
buvo nukreiptas ne- į jas, o į 
klausima' ar susitiks “super di
dieji”, “galijotai” — Johnsonas 
ir Kosyginas?
KOSYGINAS: šaltojo karo tak
tika..

Susitikti abeji matė intereso. 
Tai aiškiai parodė LBJ, kvies
damas Kosyginą į Washingto- 
ną ar į Camp David. To neno
rėjo rodyti Kosyginas ir man
dagiai kvietimo nepriėmė. Po 
valstybės sekr. Rusk ir minis- 
terio Gromyko pašnekesio aiš
kėjo, kad Kosyginas susitiks, 
jeigu LBJ atvyks į New Yorką. 
LBJ siūlė pusiaukelę kur nors 
tarp New Yorko ir Washingto- 
no. Kosyginui nebuvo tai pri
imtina.

Kosyginas vengė žengti žings
nį artyn LBJ ne tik dėl presti
žo. Vengė prarast kovotojo var
dą arabę (o taip pat kinų ko
munistę) akyse. Kosyginas tam 
ir atvyko į New Yorką, kad 
vadovautų arabam ir komunis
tam diplomatiškai, kai buvo

— Kosyginas žada išvykti 
namo šeštadienį, birželio 24. 
Iki birželio 22 nebuvo paaiškė
ję, ar susitiks su prezidentu 
Johnsonų.

Amerika birželio 20 Sovie
tam paie^ė|jBpgailestavimą, 
kad Amer&as > JStavas galėjo 
apšaudyti sovietinį laivą Vietna
mo vandenyse. Anksčiau tai 
buvo griežtai paneigta. Sovietų 
gestas Amerikai — išleido ra-

Kietą karingą taktiką tuo pat 
metu Maskva rodė ir kitame 
fronte — birželio, 19 išvyko į 
Egiptą Sovietų aukščiausio so
vieto prezidiumo pirmininkas 
Podgorny; išvyko ir (“slap
tai”) vyriausio štabo viršinin
kas maršalas M.V. Zacharovas. 
LBJ: koegzistencijos taktika

Prezidentas LBJ pirmasis 
kvietė Kosyginą atsilankyti. 
Kai kvietimas nebuvo priimtas 
(apie tai pranešta tik birželio 
17); kai Kosygino kalboje Ame
rika buvo apšaukta agresorium, 
LBJ vis dar neatsisakė minties 
susitikti. Prezidentas norėjo 
būti ištikimas tai savo koegzis
tencijos taktikai, kuri jo prak
tikoje gavo “tiltų statybos” var-

kamas 4 valandas. Izraelis gal 
buvo suinteresuotas sunaikinti 
laivą, kurio instrumentai regist
ravo slaptus karinius Izraelio ir 
Egipto įsakymus. Pagal U. S. 

ragina Kongresą, News... informaciją įsakymas 
laivą pulti galėjęs būti duotas 
mažesnio laipsnio pareigūnų. 
Pats IzraeEo min. pirmininkas 
įsakęs pradėti tardymą.

Ar Amerikos laivą “Liberty” 
birželio 8 Izraelio lėktuvai bei 
povandeniniai laivai torpedavo 
tyčia ar netyčia — klausimas 
tebėra gyvas. Drew Pearson 
(NY Post) 
kad imtųsi reikalą tirti, nes 
laivo įgulos nariai pasakoja, 
kad puolimas buvo planingas 
ir sąmoningas. Laivas buvo se-

DE GAULLE GESTAS MASK
VAI AR ARABAM?

Prezidentas de Gaulle birže
lio 21 kaltino Izraelį pradėjus 
karo veiksmus. Tačiau esą šį 
konfliktą ir kom. Kinijos van
denilinės bombos gaminimą pa
greitinusi Amerikos intervenci
ja Vietname.. Ragino Ameriką 
iš Vietnamo trauktis.

— Jungtinės* Tautos* Angii- 
r» taip pat, kad jos min. Brownas birželio 21 
opinija Jungti- įspėjo Izraelį, kad nedarytų jo- 
į atrodo, auga, kių žygių okupuotai Jeruzalės 
»nto viltys susi- daliai prisijungti.

A. Goldbergas birželio 20 
kontro- atmetė Kosygino planą Izrae

liui bausti kaip “receptą prie
šybėm atnaujinti” ir kartojo 
prezidento Johnsono penkis 
principus.

m.), Edward J. D*rwinski (R., 
D!.), DonaH Rumsfeld (R., III.), 
Ray J. Madden (D. Ind.)

Birželio 15 Senate senat. 
Hugh Scott (R:., Pa.) tebetrun
kančios Baltijos valstybių oku
pacijos paminėjimą baigė šias 
žodžiais:

“89-tasis Jungtinių Valstybių 
Kongresas vieningai priėmė re-

■ <■

Rytinės Europos valdžiomis, ne
paisydama jų Amerikai priešin
go painiojimosi į Vietnamo ka-

Sovietų aukščiausio sovieto 
prezidiumo pirmininkas Pod
gorny birželio 21 jau buvo Kai
re. Jis pažadėjęs Nasseriui duo
ti naujus ginklus vietoj praras
tųjų IzraeEo kare. Bet skatinęs 
Nasserį leistis į derybas dėl 
taikos.

— Sueco kanalo uždarymas 
Egiptui duoda nuostolio po 5 
mil. dol. per savaitę.

Dėl kanalo uždarymo sovie
tinis pristatymas į š. Vietnamą 
susitrukdęs — ėjo pusė viso 
transporto pro Suesą. Dabar 
reikės tenkintis Vladivostoku 
— ilgesnis ir brangesnis gele
žinkelio kelias.

Dėl kanalo uždarymo nuken
tėjo ir Nasserio rėmėjas Indi
ja — laivai su maistu badau
jančiai Indijai taip pat sukliu-

Dafly Nevr* birželio 22 paskelbė 
Raphael CbelfėU latžką, kad “jei 
Rusija nori grąžinti Izrselj J priež- 
karines sienas, tai ji pati turi duo
ti psvyrdj grįžti | metę 
sienas. Tai duotą laisvą paverg
tiem Estijos, Latvijos, Lietuvos 
kražtam Ir Suomijos, Lenkijss ir 
Irt. dalim.”

Vyriausias Lietuvos IŠlaisvi- nę nepriklausomą Lietuvos vals- 
nimo Komitetas nepaprastos tybę bei kitas Baltijos valsty- 
1967 birželio 17 sušauktos J?T.- 
sesijos proga išsiuntinėjo vals
tybių delegacijoms tokį pareiš
kimą: .

Garbingi Delegatai,
Sovietų Sąjungos vyriausybės 

iniciatyva šaukiamas nepapras
tas Jungtinių Tautų Visuotinis 
Susirinkimas Vidurinių Rytų 
krizei tvarkyti. Sovietų Sąjun
gos delegacija Visuotiniame Su
sirinkime imsis vaidinti mažų
jų valstybių nepriklausomybės 
ir jų teritorijų neliečiamybės 
gynėjos vaidmenį. Ji siūlys pa
smerkti užpuoliką ir reikalaus 
priversti jį atitraukti savo į 
kitų valstybių teritorijas įsibro
vusias karines pajėgas.

Sovietų užtarimas būtų sva
rus ir net paveikus, jei ‘būtų 
nuoširdus ir remtųsi atitinka
mu pačių užtarėjų.elgesio/pa
vyzdžiu.

Tačiau atrodo, kad šiuo me
tu dera priminti, jog prieš pat 
Antrajam Pasauliniam Karui 
prasidedant, Sovietų vyriausy
bė sudarė gėdingą sandėrį su 
hitlerine Vokietija ir, karui 
prasidėjus, ėmėsi eilės užpuo- 
likiškų veiksmų prieš suvereni-

Paveikstas (dėžinėje) buvo įdėta* 
New York Root birželio 20. O .ta
me pat puslapy rąžė, kad Izraelio 
minlsterlo Ebba Eban tėvas buvo 
pasitraukę* nuo caro persekiojimą 
it Lietuvos j Metą Afriką.

James ResĮmas (NYT bir
želio 21) 
“antisovi 
nėse Vai 
ir mažta

Raitas (kairėje). Jei kopija ižskai- 
toma, galima iŽkirpti Ir įteikti vie 
to* suinteresuotiem amerikiečiam. 
Apie žį laižką Kosyginui New Yor
ko radijas pranežė birželio 22 die
nos rytą.

savo taktiką pįkeisdavo — kad 
vietoj koegzistencijos pavarto
davo pasipriešinimą. Taip buvo 
Persijoje, Graikijoje, Berlyne, 
Korėjoje, Kuboje, Vietname, 
DomininkonuoĮSe. Taip buvo ir 
dabar viduriniuose rytuose, 
kur sovietinio! Galijoto suorga- rikiečius tęsti pastangas paža

dinti pasaulio nusistatymą veik
ti teisės ir apsisprendimo at
statymo labui. Baltijos tautų 
laisvės atėmimas yra nepakęs- 
tinas, tai yra smūgis visos žmo
nijos teisėms.”

Atstovas E. J. Derwinskis pa
reiškė:

“Mes turime persvarstyti sa
vo užsienių politiką, Sovietų 

(D., Pa.), H. Allen Smith (R., zoliucįją (H. Con. Res. 416), Sąjungos maldymą, ir vietoj to 
Calif.), Roman C. Pucimki (D., kviečiančią prezidentą atkreipti išvystyti išradingą diplomatinę 
I^.^Georg* Rhodaą 1P., viešosios -pasaulio nuomonės -.n^zyvą- prieš -rusų diktatū
ra.). *'*■"’** "' " dėmesį į Baltijos valstybių ne-'^fas\.. Turėtumėm organizuoti

Birželio 14 — atstovai: John priklausomybės atėmimą, nau- laisvojo pasaulio ekonominę o- 
J. Rooney (D., N.Y.), Edna F.
Kelly (D., N. Y.), Bob Witeon

dojantis Jungtinių Tautų ir ki- fenzyvą prieš komunistines 
tais atitinkamais forumais. Ra- valdžias, vietoj jas subsidija - 

(R., Calif.), Peter įW. Rodino ginu prezidentą ir visus ame- vę.”
" " ' Atst. Derwinskis apgailesta

vo, kad dabartinė JAV vyriau
sybė perdaug uoliai siekianti 
sambūvio

— Cassius Clay, atsisakęs 
tarnauti kariuomenėje, birželio 
20 nubaustas 5 metais ir 10,

Praeities pamokos dėl ta|ktik<
J. Restonas (NYT) tamsiai žiū

ri į vidurinių rytų klausimo 
sprendimą J. Tautose. Esą nei 
Sovietų Sąjunga nei Jungtinės 
Valstybės neturi tiek balsų, 
kad laimėtų du trečdaliu savo 
rezoliucijom. O jei ir priimtų 
rezoliuciją, ji beliktų tik reko
mendacija, nes nėra kas ją vyk
dytų, atsisakius vienai ar ant
rai pusei.

Sovietų ir Amerikos taktikos 
susidūrimas vidurinių rytų 
klausimą sprendžiant palieka 
akligatvyje patį reikalą. Praei
tis rodo, kad reikalai buvo iš
sprendžiami tada, kai Amerika

KONGRESE TEBEARDO TYLĄ—kalba dėl Baltijos kraštą
Ryšium su Baltijos valstybių (D., N.J.), Frank Annunzio :D. 

okupacijos 27-nerių metų su
kaktim, J^A.V. Kongrese pada
ryta eilė pareiškimų, už žygius, 
kad to agresijos akto padari
niai būtų pašalinti.

Birželio 12 tokį pareiškimą 
pateikė senatorius Charles H. 
Percy (R., BĮ.), o Atstovų Rū
muose atstovai: James J. How- 
ard (D., N.J.), Daniel J. plood

bes ir savo karinėmis pajėgo
mis įsibrovė į jos teritoriją, 
ši sovietinė okupacija su vi
sais savo nelemtais poveikiais 
gyventojams tebetrunka Lietu
voj iki šiai dienai.

Mes būtumėm dėkingi, jei ras
tumėt galima savo atsiliepi
muose ‘ Pasaulinės Organizaci
jos tribūnoje iškelti paminėtus 
faktus ir priminti Sov. S-gos— 
Jungt. Tautų Org.-jos nario— 
vyriausybei jos tarptautinę pa
reigą: atitraukti savo, karines 
pajėgas ir administracinį tink
lą iš Lietuvos ir tuo atstatyti 
šios valstybės politinę nėpri- 
klausomybę bei teritorinę ne
liečiamybę.

Tikėdamasis atitinkamo Jūsų 
dėmesio šiam mūsų kreipimui
si, pasilieku

Jums nuoširdus
Dr. J. K. Valiūnas, 

pirmininkas__

Prie to valstybių delegacijom 
išsiuntinėto laiško pridėti 1939 
rugp. 23 Molotovo -Ribben- 
troppo susitarimo ir tų pačių 
metų rūgs. 28 slapto papildo
mo protokolo tekstų vertimai.

(Elta)

Abuidu galvoja: tegul jis pas mane ateina ... O tuo tarpu blo- to griuvėsi^4 “Kaip gan pre-
' ” ,į. * * • t - ’ • zidentas Johaftonas šį draugągėja orai “tilty statybai”, ir nematyti galo vidur, ryty ginčui melagį kviesti į asmeninę kon- 

' ferenciją,nepifeĮnindamaspre-
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HAVEN REALTY

(Bus daugiau)

skirta nacizmo proble-

VYT. MAŽELIS

JUOS < 
buvau

nors saviesiem padėti, Tekiopri
tarti jo logikai ir netrukus iš
važiuoti į Lazdijus, į savąją

įaso Kib 
SKM9.1M

leidykla, iš gausių leidinių te
pastebėjęs tik “nacizmui skir
tus veikalus”. Recenzentas ra

ketai išsiskyrė, net ir atosto- 
gų metu jau nehesusitikdavo- 
ine.Labiau atstmenuvieaą ®ė- 
ginimą sutikti Antaną, ir už 
tai vos

18 metų jaunuolį. Kai šautuvo 
vanadžio jirra .aBaųfc-neat 
feBo > W kanaantihMLko 
aš. čia atsirady, pųš ką etoąs, 
man buvo sunku jį įtikinti, kad 
aš ne Žiugždos, o Antano drau
gas. Jis, mat .buvo įsitikinęs, 
kad, jei aš Antano draugas, aš 
turėjęs žinoti, kad jo čia nėra 
ir kad aš neturėjęs <5a jo ieš
koti. Tik kai aš jam įrodžiau, 
kad aš ne iš Kąuno, bet iš Kre-

ROMAS KEZYS — TW 4-1288 
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

rinti.
Attov prie amą tar jis 

neranokėjau gyvybe. gyvenu,; mėginu atidaryti var- 
Pinnąją kam dieną atsidūriau tebus, neatstdaro. Manau, pasL 
su šeima Vilijampolėje pas sa
vo švogerį. Aprimus šaudy
mams, norėjau aplankyti kai 
kuriuos 'draugus. Žinojau, kad 
Antanas gyveno Žaliakalnyje 
J. Žiugždos; namuose. Buvo ką 
tik po birželio trėmimų. Nebu
vo žinių, kas išvežtas, kas li-

Lengval pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 3Yth AVĖ, WOODSIDE, N. Y.

Pą skambinki t «»■ TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietų.

lenksiu per vartelių viršų į ki
tą pusę ir pažiūrėsiu, kas čia 
užkliuvę. Aš linkt į kitą pusę, 
o man tik kyšt šautuvo tūta į 
panosę. Iš karto nesusigau- 
džiau, iš kur tas šautuvas čia 
išdygo. Atsipeikėjau, kai pa
mačiau kartu su šautuvu ky-

Nauja New Yorko mieste *— parduodami ir taisomi 
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Nei. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
neiiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP. 
Spec<aii«t^< patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos

“Amerikiečių spaudos dėme
li sio susilaukė du nacizmui skir- 

parke veikalai — I. šeiniaus 
liudU. R. KMešeus “Siegfried Immerselbe atsijau-

This announęement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an 
offer to buy these securities.

New Įsra Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tas) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

TeL Vlrginia 6-1800

Vyt Kazakevičius, kuriam nina (Rejuvėnation of Sieg- įfafa mĄn kalėjimu, antrą Wr- 
pavesta bent “saikingai” pami- fried Immerselbe”) ir J. Gliau- tą__ 2000 doL arba vienerijas
nėti okupuotos Lietuvos lite- dos “Namai, ant smėlio” metas ketėjimo LSD pordu- 
ratūros meno ir kritikos žurna- (“House upon the Šand”). Apie vfnėtnfam aakKimsia bamnė 
le “Pergalė” lietuviškos “ne- J. Gliaudės romaną palankiai fa* 10 mMų už putų. E&ė m- 
protarybinės” išeivijos kultu - atsiliepė “Taim” (“Time”) žur- naterių rottatanja, Itod LSD 
rinę veiklą, to “Lietuvos TSR nalas. Jurgis Gliauda-Gliaudys, Mtų įtraukta į sukotikų gro* 
rašytojų sąjungas organe” pe- kuriam liepos mėnesį sukako uBtiaknuni ptotidinast bau>- 
reitų mjetų dešimtame numery- 60 metų, gyvena Kalifornijoje, 
je įdėjo rašinį “Vertimai į ang- Teisininkas iš Kauno, jis pra- 
lų kalbą”. dėjo rašyti tik atsidūręs emi-

V. Kazakevičius sustojo ta- gracijoje. Jis — klerikalinės 
čiau tik ties Manyland Books ideologijos rašytojas, bendrau

jąs su reakcingiausiais išeivijos 
sluoksniais. Gana produkty
vus. Iš gausios jo kūrybos me
niniu atžvilgiu vertingiausi ‘Na
mai ant smėlio’, išleisti 1952 
m., ir “šikšnosparnių sostas” 
— romanas apie išeivių gyveni
mą. Knyga “Namai ant

ussrovcmOTnĮ
—- haHorftiariją imlrrliunfių CbO- 
įniksiu vartojamą ir jų platini
mą, pradėjo rantyti Kanadai 
senatas. Asmeny*, pas karinos 
bus nata LSD, pirmą kartą bus 
baudžiami 1000 doL arba ža>

“I-me kongrese buvo iškel
tas milijoninio fondo sumany
mas. Atsirado ir žmonių, kurie 
pradėjo jį vykdyti. Jame buvo 

tingą mokyti Pranciškonų gim- iškilęs ir Lietuvių Tautos Isto- 
nazijoje, mudviejų su Antanu rijos Draugijos steigimo klausi-

eiti kita, pastovesne kryptimi. 
Elzė buvo labai maloni ir po
puliari ateitininkė, taigi Anta
nui netrūko konkurentų, bet, 
kaip savo studijose, taip ir čia 
Antanas parodė didelio ryžtin
gumo, ir po kiek laiko išgirdom, 
kad Antanas ir Elzė jau susi-

“Tik atsilankius į parodą, su
tikau mūsų visų gerą bičiulį 
Albertą Laurmciuką. Bekalbant Dzūkiją, 
su Albertu, ateina prie mūs 
penki mokslininkai iš Vilniaus, 
tik ką atvykę iš vakaro. Tai 
buvo: akademikas Algirdas Žu
kauskas, LTSR akademijos vi- 
ce-prezidentas, kuri pažinau iš 
susitikimo Niujorke, kai jis 
lankėsi JAV prieš keletą mė
nesiu; akademikas Kazys Meš
kauskas, ekonomikos instituto 
direktorius, irgi pažįstamas ne 

“Tai daliai, kurioj tik man, bet ir daugeliui ame
rikiečių iš tų laikų, kai lankėsi 
JAV; Jonas Petkevičius, fizikos 
matematikos instituto direkto
riaus pavaduotojas; Jeronimas 
Kasokovskis, mokslų akademi
jos mokslinio organizacinio sky
riaus darbuotojas; Nikalojus 
Sapogovas, fizikos, matemati
kos instituto direktoriaus pava
duotojas •

Beje, sutikau ir dr. Jušką, at
vykusį iš LTSR jau senokai pas 
gimines JAV. Jis atvyko pama

tas per metus. “Kultūros kon- tyti parodą ir, sako, važinės dar 
gresas bus tik ištisų metų dar- - toliau po Kanadą. Grįš namo 
bo apvainikavimas”. tik už kelių mėnesių.”

vyriausybei, aukšteTOk^ tfots* 
lo departamento direktorium 
buvo pakviestas dr. A. Kučas, 
buvęs, tarp kitko, mano istori
jos mokytojas. Buvo tuomet 
kreiptasi per radiją į visus mo
kytojus, kad jie registruotųsi 
savo departamentuose, nes 
nebuvo Žinių, kas išvežtas, ir 
kas likęs. Čia, tos registracijos 
metu, ir susitikome su Antanu. 
Dr. Kučas norėjo kaip nors iš
kraustyti vokiečių kariuomenės 
dalinius iš gimnazijų patalpų, 
kad rudenį tikrai būtų galima 
pradėti darbą. Jis norėjo gauti 
tvirtą ranką, gerą administrato
rių “Aušros” berniukų gimnazi
jai. Tinkamiausias tai \ vietai, 
jo manymu,-buvo Marijampo
lės mokytojų seminarijos direk
torius F. Treigys, kuris bolševi
kų laikais buvo iškeltas į Lazdi
jų gimnaziją direktorim. Dr. 
Kučas pasiūlė man vykti į Laz
dijus užimti F. Treigio vietą, 
kad jis tuoj galėtų kraustytis į 
Kauną. Niekaip negalėjau ap
sispręsti, galvodamas, kad ge
riau būti tokiais laikais papras
tu mokytoju ir jokių aukštes
nių pareigų nesiimti. Kad jas 
prisiėmiau, čia buvo kaltas An
tanas. Jam, mat, irgi buvo pa
siūlyta Kauno V gimnazijos di
rektoriaus vieta. Kai aš, jį su
tikęs, pasakiau jam savo abejo
nes, jis pasakė trumpai ir drū
tai, kad jis jam pasiūlytas pa
reigas priėmęs ir jokiu būdu 
man nepatariąs siūlomų parei
gų atsisakyti. Esą kai .kraštas 
svetimųjų jankėse, 'teikia ypa
čiai turėti atsakd£&bės jaus

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa Uetuvig Ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, V - 10 vai. ryto • 
WHBI 1054 FM banga 

išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelUmais.

•2-15 69th PU Middlo Vlllage, N.Y. 11379 
Vedėjai

Paskutinis mudviejų susitiki
mas Lietuvoj buvo tik 1944 lie
pos mėn. pradžioje, kad jis 
Lazdijuose pasibeldė į mano 
duris. Jis su savo .šeiina jau 
buvo atvykęs pas jaunesnįjį 
brolį Vladą, ir iš čia planavo 
trauktis į Vakarus. Aš nebuvau 
nei galutinai apsisprendęs, ka
da reikės pajudėti, nei turė
jau susisiekimo priemonių. An
tanas įrodinėjo, kad ilgiau 
laukti butų jau pavojinga ir pa
siūlė priimti mano šeimą į tą 
patį brolio vežimą, kuriuo jie 
jau buvo suplanavę už dienos 
kitos pajudėti. Kada atsirado 
vežimas, man jau ilgiau įrodi
nėti nereikėjo, ir mes kuo sku- 
tnausi pradėjom pakuotis. Taip 
ir pajudėjome.

moms. Nors knygo* pagrindi
nė idėja — iš tikro namai ant 
smėlio: nuo nacizmo išsigelbė
jimą jis siūlo krikščioniškaja
me tikėjime, tačiau autorius la
bai įdomiai ir savitai atsklei
džia nacizmo žiaurumą ir nusi
kalstamumą.”

įvairią moterišką drabužią krautuvė 
Krautuvėje yra didefts įvairių gatavų moteriškų drabužių patrtrin- 
Mmas: auginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, ^Unukai, 
tauškutės, kojinės Čia gaunama siunttaisuns gatavi moteriSU dm-

9M4

Kaip jau minėta, nuo 1931 
jis veda L. K. Mokymų Sąjtm- 
gos pradž. mokylrią.U9» jis 
jau M. Pe^auKa^čs vardo 
gimnazijos mokytojas/ o nuo 
1938 tos pačios gimnazijos di
rektorius. Praėjus pirmam bol- 
ševikmečiui ir ką tik praūžus 
vokiečių karo vežimam į rytus, 
1941Antanas paskiriamas Kau
no V gimnazijas direktorium.
4 mokytojo darbą Antanas į- 

deda .visą savo sielą. Vad. ,či- 
žiūnas gerai prisimena Antaną 
iš mokytojų antradienių Kau
ne. Kauno miesto mokytojai 
rinkdavom iš pradžių kas antrą 
antradienį, vėliau kiek rečiau: 
Antanas buvęs ten labai akty
vus. Tuo metu LK. Mt^ytojų 
Sąjunga buvo surengusi moky
tojo teismą, kur Antanas taip 
pat reiškęsis, nes jis buvęs tuo 
metu L. K. Mokytojų Sąjungos 
c.valdybos sekretorius.

Antanas neužsidarė mokyk
los sienose ir klasės rutinoje. 
Nuo pat vidurinės mokyklos lai-. 
kų jis dedasi prie moksleivių 
organizacijų.. J. Žilionis prisime
na Veisėjų vidurinėje mokyk
loj veikusius ‘kankliečius’, ku
rie buvę lyg ir ateitininkų už
uomazga. Vėliau Lazdijuose, 
mokytojų kursuose, jis jau aiš
kus ateitininkas, atostogų me
tu su Žilioniu uolūs pavasari
ninkų globėjai. Simano Dau
kanto seminarijoje Antanas jau 
įeina į at-kų kuopos valdybą, o 
kai įstoja į universitetą, 1929 
išrenkamas į Moksl. At-kų c. 
valdybą, kurioje tvarko jaunes
niųjų moksleivių reikalus. Šias 
pareigas eina dvejus metus. Ta
da man tenka Antaną arčiau 
pažintines man teko būti tos 
pačios valdybos nariu.

Moksl. At-kų c. valdyboje An
tanas susipažino su tuo pat me
tu buvusia c. v-bos nare, savo 
būsima žmona Elze. Jinai bu
vo abstinentų reikalų vedėja. 
Jo bendradarbiai tuąj .pama
tėm, kad ta pažintis ir ideolo-

U 8>321 Unito u’Oi/r.*!-.
One Unit constets of sbere et Cotmnon Stock no per valtie, and one 
$540 Tlėbenturė. Prfoė — 61240 per Untt. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained from the undersigned and from such other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

mas. Draugija buvo įsteigta. Į- 
vykdyti kai kurie to kongreso 
nutarimai ir švietimo srityje— 
sudaryta centrinė švietimo in
stitucija, paruoštos programos, 
išleista nemažai vadovėlių.,. 
Tuo būdu kultūros kongresas 
yra lyg forumas, kuriame iške
liamos daugiau ar mažiau ak
tualios mintys...”

Dėl šių metų kongreso:
šiemetiniame kongrese bus 

bendra paskaita išeivijos šimt
mečiui minėti, kiti darbai bus 
paskirstyti į 10 sekcijų. Auto
rius siūlo:
bus svarstomos problemos, reik
ti; kiek galima vengti abstrak
tybių ... reikėtų kalbėti apie 
tai, kas šiuo metu pirmoje eilė
je darytina, nesileidžiant į 
smulkmenas, ir, antra, bandy
ti nurodyti, kaip darytina. Tai
gi du pagrindiniai klausimai— 
kas ir kaip.”

Autinius primena taip pat, 
kad kongresas yra daugiau pa- 
radinio pobūdžio, o tikrasis kul
tūros darbu turi būti nudirb-

‘ Drauge birželio 17 L. Dam- 
briūnas priminė buvusias kultū
ros kongresus-ir pasisakė, ko 
reiktų laukti iš ateinančio. Pir
mas kongresas buvo 1956 ir 
truko vieną dieną, antras bu
vo 1962 ir truko 4 dienas; tre
čiasis numatomas šiemet lap
kričio 24-26.

Dėl ligšiolinių kongresų po
būdžio ir jų vaisių:

iHIkira SS® H H
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1S51 sujungė AMERIKĄ. LOS organą OAM»NINKĄ ir MET. ŽINIAI

Prieš 26 metus birželio' 23 
pusiau dešimtą valandą ryto 
per Kauno radijofoną Levas 
Prapuolenis,' Lietuvos Aktyvis
tų Fronto įgaliotinis, trumpai 
paskelbė: Raudonieji bude
liai šiauriai kankinę mūsų 
kraštą.... šiuo metu siaubo 
apimti netvarkingai bėga .... 
Artėja visų Lietuvos žemių iš
laisvinimo valanda ... Broliai 
lietuviai! Imkitės ginklo!... Te
gyvuoja laisva, nepriklausoma 
Lietuva”. ■

Paskelbė, kad sudaryta Laiki
noji Vyriausybė. Sugrotas Lie
tuvos himnas, kurs seniai ne
buvo girdėtas. Sulig tuo ženk
lu Lietuva sukilo.

Sukilime prieš sovietus daly
vavo 90-100,000 ginkluotų par
tizanų. Bendru skaičium žymi
ma jų žuvus 4,000 — savaitės 
eigoje daugiau nei 1919-22 ne
priklausomybės kovose.

Sukilimas pasiekė savo arti
miausią tikslą: kai Vokietijos 
kariuomenė atėjo, ji atėjo į 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą; ji rado nepriklausomos Lie
tuvos laikinąją vyriausybę ir jos 
ž;”įoje veikiantį administraci
ni anaratą.

Gausiom gyvybių aukom su
kilėliai pavertė niekais sovieti
ni melą, kad esą pati lietuvių palvgini su kitais 
tauta prašiusi priimama į Sovie
tų Sąjungą; užkirto kelią ir 
naujo okupanto propagandai, 
kad jis atnešęs lietuviam lais
vę.

Žuvo ne mobilizuoti kariai, limo faktą ir sukilėliu auka, 
bet savanoriai. Daugiausia jau- vertindama kaip indėli bend- 
nimas — jaunieji kariai, stu- ram visos vokiečiu tautos šie- 
dentai, darbininkų jaunimas, kimui — perskeltai Vokietijai 

susijungti. Lietuvos sukilimo 
auka didesnė nei to Vokietijos 
sukilimo, didesnė vienos savai
tės Lietuvos sukilimo auka nei 
8 metu aukos Amerikos kovoje 
prieš Anglijos kolonializmą iki 
laimint nepriklausomybę.

Nusistatvmas tokių aukų ai 
žvilgiu liudija, kiek savo kai 
dienybėje vertiname 
ko jie aukojosi.

net gimnazistai. Žuvusieji už 
Lietuvą buvo liudijimas, kad 
nepriklausoma Lietuva išmokė 
savo jaunimą mylėti kraštą, 
laisvę ir dėl jos aukotis — ne 
žodžiais.

Laikinosios vyriausybės ats
tovas birželio 28, laidojant Kau
ne žuvusius laisvės kovotojus, 
jų aukos didumu ir gausumu 
apibūdino pačios tautos mora

keitė vietą. 1951 sovietai smar-
Ameriką. Esu dėkingas Aukš
čiausiajam, jog leido dar man 
išlikti gyvųjų tarpe, būti lais
vam, džiaugtis ir bent kiek už-

SAIGONO

būtent
teko sužinoti, 
lietuviai iš kil

no mieste gavau valdišką tar- 
nybą (prižiūrėti arabų darbiniu- ■ 
kus). Ištarnavęs tris metus, at- ■ 
sinkiau to darbo, nes nusibodo S 
ginčytis su nesimpatiškais sn* | 
bais. Tada išvykau į Prancūzi- un^anruji

ne prašė ir įkalbinėjo, kad pa- ją ir apsigyvenau Paryžiuje, mi<*n*i*» tautai* *»*wiwsaWg iš
sirašyčiau sutarti nors dviem nuoširdžiai prisijungdamas prie gnu*-

( nukelta į 4 psl.)

GR|2TU Iš PRAGARO
Laikas slinko, kol pagaliau 

sulaukėme 1950 metų liepos 
mėnesio, kada mane labai kan
kino maliarija. Jau nebegalėjau 
daugiau išlaikyti. O be to jau 
ir mano laikas baigėsi tarnau-

Jonas Rimkus buvo nukankin- koje, nustojęs sveikatos ir pn- . 
tas kiniečių belaisvėje ir Juo- čių gražiausių savo jaunystė* 
zas Karnuševičius mirė nuo su- metų 
žeidimų. PRI2IORIU ARABUS

Nutariau priimti prancūzų 0-

tė liko savanoriškai tarnauti 
legijono virtuvėje. Mūsų ka
pitonas ir parašiutininkai tavo 
mus jau “palaidoję” ir nesiti
kėjo, kad mes dar sugrįšime.

Aš savo ketinis kovos drau
gus pristačiau pulko vadui su 
pagyrimo rekomendacija, savo 
narsumu ir drąsa pasireišku
sius nelygiose kautynėse. Jie vė
liau už šitą žygį tavo apdorano-

met jau galėjau tikrai nusišyp
soti. Atskridę į Paryžių tuojau 
vėl turėjome sugrįžti | Afriką, .J 
į legijono štabą “Sidi-Bel-Ab- j 
bes”, kur gavome atleidimo do- d 
kumentus ir užsivilkome civili* 1 
nius rūbus.

Ten praėjo dar pora savai- ! 
čių kol visi formalumai buvo J 
sutvarkyti, nes reikėjo prista- |

Lietuvių Bendruomenės iki 
1961 metų.

Paskiau nutariau, kad reiktų 
išmėginti laimę Kanadoje ar 
Amerikoje. Gavęs Kanados vi- miršti praeities ir karo šešė-
zą, 1961 rugpjūčio 18 dieną, liūs...
atskridau | Torontą, čia vėl ten- DRAUGŲ VARDU 
ka mielai prisidėti prie visuo- čia rašau visų buvusiųjų ko- 
meninės veiklos. Su chorais vos draugų — lietuvių vardu.

“Croiz de Guerre avec Palme”, nori apsigyventi. Taigi 1950 m. 
Maždaug tuo pačiu laiku man rugsėjo mėnesio 7 dieną išėjau

tuo būdu mums tavo lengviau 
ją apklausinėti, ir prašėme pa
rodyti kelią pabėgti. Ji mus 
privedė prie upės, kur buvo pa
slėptas kinietiškas laivelfe. Jį 
radę, persikėlėme į kitą upės 
krantą. Jau tenai laimingu bū
du atradome vieną legijono 
dalinį, tada galėjome atsikvėp- kada Hanoi aerodrome įsėdau į ...
ti ir sakyti, kad dar šį kartą vis lėktuvą su kitais legijonieriais vykstame koncertuoti, garsinti Jie tiek pat kančių prityrė dėl

. mi negailestinga skaudaus liki-; 
mo rykšte. Vi ką?... šiuo mo-; 
mentu neturime kam pasiskųs
ti, nei kam pasirirti.

Į Reiškiame didžiausią pagar- 
I bą mūsų karžygiams partiza- 
I nams, kurie atidavė gyvybes 
Į mūsų tėvynėje dėl Lietuvos 
r laisvės. Garbė kritusioms! Užuo

jauta invalidams, kuriuos ma
žai kas tesupranta ar užjaučia 
moraliai bei materialiai...

Kas liečia legijoną, kurį su
kūrė karalius Loois Philippe

dangi prancūzų viešpatavimo 
laikas pasibaigė jiems praradus 
kolonijas: Indokiniją, Maroco, 
Tunis, Madagascar ir Alžyrą, atsiliepdamos į mūsų laiš- 
Prancūzijai nebereikia samdyti sugebėjo mus pralinksmin- 
kariuomenės. Nebereikia ir sve- ų suteikti stiprybės ir pakelti 
timšalių legijono. mūsq ^asią bei moralę. Būda-

PADRKA UŽ LAIŠKUS vo brangi dovana skaityti sesių 
Ypatinga padėka mūsų se- lietuviškus laiškučius. Esame 

sėms lietuvaitėms, kurios, bū- be galo dėkingi ir to niekada 
damos D.P. stovyklose Vokieti- nepamiršime. Būtų labai malo- 
joje, mielai ir nuoširdžiai pa- nu jas sutikti asmeniškai ir pa-

kiai protestavo prieš leidimą 
veikti NTS radijo siųstuvui. 
1953 metais siųstuvo ga
lingumas kelis kartus sustiprin
tas. Jo transliacijom trukdyti 
sovietai įrengė 12 trukdytu
vų. Kai nepasisekė visiškai už
slopinti “Laisvosios Rusijos” 
balso, 1958 pasiuntė agentus. 
Jie išsprogdino Sprendlingene 
(netoli Frankfurto) namą, ku
riame gyveno radijo bendradar
bių šeimos.

Atsakydama į sovietų terorą, 
NTS savo radijo stotį sustip
rino ir prailgino jos veikimo 
laiką 1959 “Laisvosios Rusi 
jos” radijas transliavo kasdien 
po 8 valandas. Netrukus vaka
riečių įstaigos, spaudžiamos so
vietų, privertė radiją nutilt. Ta
čiau emigrantų stipriai aukom 
paremtą, NTS surado būdą |- 
rengti dar stipresnę radiio sto
tį ir vėl pradėti transliacijas.

Dabar “Laisvosios Rusijos” 
siųstuvas dirba kasdien po 10

Septyneri kovų 
ir vargų metai

(18) dalinio “būstinę”. Matėsi virtu-
Paleisti šūviai mums dar pa- vė ir moteris congai — ir ne

sunkino padėtį. Krūmuose greit mažai vietminhų kurie užkan- 
paslėpėme Glovackio lavoną ir 
skubėjome tolyn. Pasirodo, kad 
partizanai jau užaliarmuoti. 
Mūsų ieškojo ir vijosi.

Grėsė pavojus mums iš visų 
pusių. Atrodė, kažin ar pabėg-' 
sime. Dar kita nelaimė: mums 
slankiojant pakrūmiais, vokie
čiui Henhan gyvatė įgėlė ran
kon. Tas neiškentęs suriko. Kas išgąsdino, jie nespėjo gintis, 
daryti? Tuojau perpjovęs iščiul
piau užnuodytą kraują ir per
rišau. Ir vėl pirmyn kuo atsar
giausiai.

Netikėtai užėjome partizanų

linius bei psichologinius nusitei
kimus: “Nebe pirmas kartas 
šioje vietoje prasiveria duobė, 
kad priimtų kūnus tų, kurių 
kraujas reikalingas palaistyti 
tautos laisvei. Tačiau niekados 
toji duobė nebuvo tokia didelė 
kaip šiandien. Tai rodo, kiek 
Lietuvos žemė yra ištroškusi 
laisvės. Tai rodo, kokia stipri 
tėvynės meilė yra išaugusi jos 
vaikų širdyse, kad ištisi jų bū
riai — šimtai ir tūkstančiai — 
savu noru ryžtasi mirt, kad sve
timiem nevergautų.”

Tautos, ypač jaunimo, psi
chologijoje sukilimas atstatė 
pasitikėjimą savom jėgom, ku
rios ir sukūrė nacių okupacijo
je galingą rezistencijos tinklą 
visame krašte. Tos savos jėgos 
naujoje sovietinėje okupacijo
je išsiliejo didžiausio heroizmo 
partizanine veikla. Kai ji už
geso, naujajai kartai liko savo 
vertės pajutimas ir pasyvus pa
sipriešinimas rusifikacijai. Lais
vame gi pasaulyje susikūręs 
kultas virto inspiracijos šalti
niu tam jaunimui, kuris nelin
kęs sutapti su gyvenamosios 
dienos oportunizmu bei prisi
taikymu.

Lietuvos sukilimo bei pasi
priešinimo prasmė iškyla, kai

sukilimais.
Rytų Vokietijos sukilime 1953 
žuvo 25 asmens. Tik 25!-—bet 
Vokietija tą dieną, birželio 17 
paskelbė valstybine švente. Vo
kietija ta dieną pagerbia suki

dfiavo ir ilsėjosi Sugalvojome, 
kad ir juos reikia “pakutenti”.

Nusiunčiau Vladą su grana
tomis, kad prislinkęs mestų į 
sėdinčiųjų grupę, o mes pasi
ruošėm tuo momentu pulti au
tomatais. Jam pasisekė sviesti 
dvi rankines granatas! Toks ne
lauktas mūsų užpuolimas juos

Visi septyniolika kiniečių žu
vo. Išliko gyva tik viena mer
gaitė. Bėgome tolyn.

Taip pasitaikė, kad mergaitė

KAS TIE SOLIDARiSTAi AR- 
BANTS? ;

Prieš mane 62 puslapių bro
šiūrėlė “NTS’*, papuošta triša
kiu. Jis dažnai pasirodęs ant 

apylinkėje riaptai veikia NTS 
dalinys ir kartu padrąsinimas 

vietų Sąjungoje jokių tarpusa
vio ryšių neturį. ’

Brošiūros ?“NTS” 4 laida iš
spausdinta 1965 nuosavoje Pos
sev spaustuvėje Frankfurte. Jo
je aiškinama, kad NTS yra pir
mosios raidės trijų Žodžių — ,
Narodno - Trudovoj Sojuz (ro- pirmosios NTS gnųiės į Sovie- 
sijskkh solidaristov), taigi — tu Sąjunga įjungtoje Besaibi- 
rusų solidariau sąjunga. Tuo 
vardu kiek vėliau pasivadino 
1930 Belgrade įsteigta Tautinio 
Rusų Jaunimo Sąjunga. S or
ganizacija gimusi iš protesto 
prieš nežmonišką bolševizmo 
ideologiją ir praktiką Rusijoje, 
prieš Vakarų liberalizmo racio
nalistinę ir materialistinę tradi
ciją, daugiausia atsakingą už 
totalitarizmo gimimą, ir prieš 
rusų emigracijos sluoksniu pa
syvumą. Ji skelbia, jog Rusija 
gali būti išvaduota tik pačių 
rusu vidaus revoliucija. Viltis, 
kad Rusija gali būti išvaduota 
iš užsienio, pasirodė esanti ap
gaulinga ir pavojinga svajonė.

NTS tuoj pradėjo ieškoti ke
lių susisiekti su rusų tauta, kad

Lietavftkojo kryii*** globot komiteto pirm. Peter Wy tem«» (v.) su Oueen* Boro prezidentu Sidney Levi** 
(k.) ir Tbeodore Mastroiamd, majoro Lindsay patarėjas. Abu daug padėjo, kad kryžius Hktų buvusioje pa
rodos aikštėje. Nuotr. R. Kisieliaus

jukreorobal

žo. 1989 iŠ 9 siųstų asmenų

Rusijoje. \ —

VEIKLA KARO METU
NTS labai išnlėtė veiklą pra

sidėjus vokie&ų-rusų karui 
1941. Rusijos gyventojai ma
nė, jog atėjo išvadavimo valan
da. Milijonai "raudonosios ar
mijos kariu be pasipriešinimo 
ėjo i vokiečių nelaisvę. Vėly
vesnė vokiečiu elgsena su be
laisviais ir laikysena užimtose 
Sovietu Sąjungos srityse žmo
nes apvylė.

NTS nelengva buvo išplėsti 
savo veiklą Rusijoje. Okupaci
nė valdžia draudė jos nariam 
įkelti koia i okupuotą kraštą. 
Tačiau NTS pavyko susirasti 
palankių asmenų aukštųjų vo- 

metams, bet aš kategoriškai nu
sprendžiau grįžti, nepriimda
mas jokių prancūzų prašymų ir 
pažadų. Džiaugiausi, kad galų 
gale dabar jau turiu teisę iš
trūkti iš to pragaro.

Rugpjūčio mėnesio 13-toji bu
vo ta taip seniai lauktoji diena,

■ * . •' \ - . - ■ - . >■ ■ - ' . - - • . . < ,

išvaduoti iš komunizmo?
•ogramos į okupuotą kraštą (2) Propagandinė literatūra siun-

® .. . čiama į Sovietų Sąjungą balio-
AUGUSTINAS URANAS ——————i • ■ <..........  ■ . nak1 paštu, paslepiama vago-

nuošė,
kiečių pareigūnų tarpe centre. 
Jų pagalba buvo išvystyta smar
ki agitacija. Organizacijos va*
dorybė buvo Berlyne. Varšuvo
je įsteigtas slaptas centras. 
Greitai vokiečiam prireikė ru
sų kalbos vertėjų, rusiškai mo
kančių pareigūnų Rusijoj. Tuo 

| tas vietas savo žmones. 1943 
54 įmestuose ir vietovėse jau 
veikė 120 NTS grupių. Bandė 
ji į savo pusę patraukti ir rau
donuosius partizanus, bet ne
pasisekė.

kietijoje. Netoli Berlyno esan
čiuose Wustrau ir Wuhlheidėj 
Rosenbergo rytų ministeriia ir 
vyr. kariuomenės štabas buvo 
suorganizavę 3-4 mėnesių ap
mokymą rinktiniam karo be
laisviam rusam, kurie vėliau 
buvo pasiųsti | belaisvių ir ry
tų darbininkų stovyklas kaip 
propagandininkai. NTS pasise
kė ir į tuos kursus pasiųsti sa
vo žmones ir paruošti savo pro
pagandininkus.

NTS pritarė minčiai sudary
ti iš belaisvių Rusijos išlaisvini
mo armiją, kuri būtų vokiečių 
sąjungininkė. Apie milijono 
žmonių armija turėjo būti išlai
kyta iki Berlyno kritimo, pas-

kui prasiveržti per sovietą fron
to liniją ir įvykdyti Rusijoje 
prieškomunistinę revoliuciją. 
Tačiau iki 1945 pradžios tebu
vo suorganizuota tik viena VIa- 
sovo divizija ir pradėta kita. 
Vokiečių kapituliacijos sąmyšy 
ji pateko j amerikiečių nelais
vę ir buvo išduota Sovietam. 
Vlasovas ir jo artimieji bend
radarbiai, jų tarpe generolai 
Truchinas ir Meandrovas, buvę 
vadovaujantieji NTS nariai, pa
karti Maskvoje. NTS skaudžiai 
nukentėjo ir nuo vokiečių Ges
tapo. 1944 birželio 24 buvo su
imta 60 Berlyno grupės vado
vaujančių narių ir pasiųsti į 
koncentracijos stovyklas. Per
ėmus vadovybę atsarginei vado
vybei, ir ji buvo suimta.

POKARINĖ NTS VEIKLA
Pasibaigus antrajam pasauli

niam karui, Vokietijoje atsidū
rė apie pustrečio milijono So
vietų Sąjungos piliečių. Pagal 
Jaltos susitarimą jie turėjo bū
ti išduoti Maskvai. NTS sten
gėsi kuo daugiausia jų išgel
bėti. Tiuringijoje NTS veikė 
pasislėpusi po statybos firmos 
vardu. Kai amerikiečiai pasi
traukė iš Tiuringijos “firmai” 
pasisekė paskutiniu metu išgel
bėti apie du tūkstančius pabė
gėlių. NTS vadai daugeliu at
vejų kreipėsi į sąjungininkų j- 
staigas, atkreipdami jų dėmesį 
Į repatriacijos nežmoniškumą 
ir politinį naivumą. Tai mažai 
ką gelbėjo. Daugelis užtarėjų 
buvo suimti ir įkalinti. Tada 
imta organizuoti pagalba pabėg
ti žmonėm iš repatriacijos sto
vyklų ir sudaryti jiems apsigy
venimo galimybes. Tuo būdu 
išgelbėta apie 100,000 asmenų 
nuo baisios tragedijos.

NTS persiorganizavo į Rusi
jos pogrindžio sąjūdį, vadovau- ri patvirtinimą savo tezės, kad 
jamą iš užsienio. Visas dėme- prieškomunistinė ar priešsovie- 
sys ir pastangos sutelktos į pa
ruošimą priešsovietinės revoliu- niame krašte pasisekti tol, kol
i jos. Tam reikalui tarnauja 
iTS grupių organizavimas So- 
ietų Sąjungoje ir propaganda, 
ykdoma įvairiausiais būdais, 
todinei propagandai varyti į- 
teigtas nuosavas radijas. 1945 
apkričio mėn. išleistas pirmas 
iektografuoto savaitraščio — 
‘Possev” numeris. Netrukus j- 

pradėjo savo darbą Vokietijo
je 1950 gruodžio mėnesi. Tai 
buvo pačių pasigamintas, užda
rame sunkvežimyje įrengtas 
38 vatų galingumo mėgėjiškas 

steigta literatūros rusų kalba siųstuvas. Pranešėjas progra- 
leidykla. mas skaitė šoferio kabinoje

------------------------------------- prie vairo. Sunkvežimis nuolat

vaisius ir kitas prekes, pakuo
ta į neperšlampamus apvalka
lus paleidžiama povandenini į 
rytus plaukiančiomis upėmis, 
kanalais ir Lt Gavę propagan
dinės literatūros iš užsienio, 
vietos grupės ją padaugina ir 
išplatina.

NTS mezga ryšį su į užsienį 
atvykstančiais sovietiniais dip
lomatais, delegacijomis, turis
tais, studentais, sportininkais, 
karo, prekybos ir žvejybos lai
vų įgulomis ir stengiasi juos 
palankiai nuteikti revoliucijai, 
o jei galima — įtraukti į savo 
organizaciją.

Savo propagandą NTS krei
pia ne tik į rusus, bet ir į so
vietų okupuotas tautas bei sa
telitinių valstybių gyventojus. 
Tos propagandos tezės: 1. ne
gali būti "dalinio išsivadavi
mo", t.y. išsivadavimo kurio 
nors vieno komunizmo paverg
to krašto, ir 2. visos komuniz
mo pavergtos tautos yra suin
teresuotos Rusijos revoliucija. 
Todėl skrajukėmis vokiečių, 
lenkų, bulgarų, vengrų, latvių 
ir kitom kalbom NTS kreipiasi 
į atitinkamų tautybių gyven
tojus, kad jie komunistinio re
žimo ir sistemos neapykantos 
nekreiptų į rusų tautą, ir kvie
čia kartu su NTS kovoti už ko
munizmo nuvertimą.

Vengrų revoliucijos metu 
NTS stengėsi padėti sukilėliam. 
Jos radijas dieną ir naktį 
transliavo programas rusų ir 
vengrų kalbom. Per radiją ir 
skrajukėmis sovietų kariam bu
vo aiškinami sukilimo tikslai. 
Jie buvo įspėti nešaudyti į su
kilėlius. Tų pastangų pasėka 
buvusi ta, jog nemaža sovietų 
karių perbėgę į sukilėlių pusę. 
Tačiau vengrų revoliucija pra
laimėjo. Tame fakte NTS įžiū- 

tinė revoliucija negali sateliti- 

nėra pašalintas komunistinis 
režimas Rusijoje.

NTS RADIJAS
"LAISVOJI RUSIJA'
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LIETUVIŠKO DARBO GRAŽUS UŽBAIGIMAS
Tradicinis lituanistines metraščio pasirody

Jau aštunti metai iš eilės čia u
Chicagos Aukštesniosios Irtus- ir n

dedant ir globojant mokyto- ir Al- 
jam bei tėvų komitetui, ištei- ’ 
džia savo leidinį, pavadinda- technž
mi atskira vardu. Šių metų Meti
metraštis vadinasi “Gintaro ki, p
Krantas”, o anksčiau buvusie- mieli, 
ji — Gintaras, Sakalų keliai, kančių v lietuvišką mokyklą ir
Tėvynės Pašvaistė, Jaunystės 
Žiedai, Daigeliai ir Pirmosios 
Prošvaistės. Tai mūsų besimo
kančiojo jaunimo bandymas 
reikštis lietuvišku žodžiu ne tik 
lituanistinėje mokykloje, bet ir 
platesniame gyvenimme.

Kasmet iš aštuntokų yra su
daromas redaktorių kolektyvas, 
šiemet redagavo Liucijus A- 
lenskas ir Rimas Černius, pa
dedant: V. Beleškai, D. Brušky- 
tei, D. Danilevičiūtei, Alg. Vik
torai ir G. Visockaitei. Metraš
čio globėju buvo mokyklos di
rektorius J, Masilionis. Už- 
sklandų piešiniai — D. Brušky- 
tės, M. Butvilaitės, M. Eivaitės, 
A. Šaulytės ir G. Visockytės. 
Viršelyje daiL A. Rukšlelės pa
veikslas “Saulė brenda”. Foto
grafas V. Noreika daugybėj 
nuotraukų pavaizduoja visą mo
kyklos gyvenimą: mokinius, 
darbo eigą, kultūrinius bei vi
suomeninius įvykius, išvykas.

Turinio apžvalga
Metraštis turi 232 pusla

pius. Jame randame apie 60 į- 
vairių rašinėlių ir autorių — 
virš 50, neskaitant kitos infor
macinės medžiagos ir oficialio
sios dalies. Jame randame nė 
tik Chicagos Aukšt. mokyklos 
veidus, bet ir kitų septynių vie
tovių, kaip: Baltimorės, Brook- 
lyno, Cicero, Clevelando — Šv. 
Kazimiero, Clevelando — vysk. 
Valančiaus, Detroito ir Toron
to lituanistines nunokyklas ir jų 
aprašymus bei talentus. Tokiu 
būdu metraštis yra virtęs ne

buotoja* 35E

bet nutė Bru&ytė — “Drąsus ber- 
kaip niūkto”,Būnąs Ceratas-^ *B 
ūenė kaž&gto ufeašg” irCteida Vi
dai* sockytė — TtitovyBan ppinų 

ažiai šventė® publika”, o už geriau-

mfr. Ceratas, V. Beteška, D. Danile- 
bet vič«teir AViktoa.
ten- Savo kuriniu* ptofraitė Gai-

besijaučiančių. lietuviais. Jų 
yra labai įdomių ir vertingų, o 
ypatingai skyriuje Mylėsi Lie
tuvą iš tolo.

Knygos pristatymas

da Visockytė. Daina Damlevi-

ko eilėraštį “Dainų Dainelė”. J 
Direkt J. Masilionis G. Visoc
kytės kūrinį perskaitė aukštai
čių tarme ir paryftino, kaip j 
anuo laiku mokdeiviai kaime.

Metraščio ‘Gintaro Krantas’ turėdavo kalbėti vasaros laiku 
atspausdinta 1,000 egz. Gegu- savo namiškius ir kaimy- 
žės 27 įvyko viešas jo prista- nais, kad nepasakytų, kad jau 
tymas mokiniam, tėvam, komi- esi “ponaitis” ir pamiršti tėvų 
tetui ir visuomenei. Salėje bu- k*lhą bei papročius, 
vo programa ir kavute, kurią 
surengė tėvų komitetas. Pobū- lenskas ir V. Beteška, prita- 
vį, susirinkus apie 100 svečių, riant gitarą, sudainavo “Kur ly- 
pradėjo direktorius J. Masilio- gūs laukai” ir “Ar aš tau, sese, 
nis, primindamas metraščio at- nesakiau” 
siradimo kilmę, darbą ir rūpes
čius, bei pristatydamas redak
torius — L. Alenską ir R. 
Černių. Juodu taipgi pasakė sa
vo nuomones platinimo reika
lu. Dar žodelį tarė ir buvęs re- 
dak. A. Pakalniškis, dabar jau 
studentas. Visi džiaugėsi atlik
tu darbu. Juos sveikino Drau
go atstovas, pareikšdamas, kad 
daugelis šių jaunuolių turėtų 
eiti į viešąją spaudą ir mėginti 
savo talentus, nes lietuviškai 
spaudai reikia prisiauginti jau
nų spaudos darbuotojų, o tokių 
matome šiame metraštyje. Ko
miteto vardu sveikino pirm. J. 
Vasiukevičius ir palinkėjo jau
nimui sėkmės, patvarumo ir 
ryžto, kad tradicinis metraščio 
išleidimas nenutrūktų. Pats pa
žadėjo auką kitų metų metraš
čio išleidimui. Atsirado ir dau
giau tokių.

Premijos, kūriniai ir dainos 
Jaunimo darbai buvo įvėrtin- 

tik CALM, bet ir visų mokyk- ti premijomis.. Už geriausius 
lų metraščiu. ’ metraščio^rašiiiius dovanas ga-

Prie šio metraščio pasiseki- vo: Vilija Bilaišytė — “Pirmoji 
mo yra prisidėję ne tik anks- diena Colorado kalnuose”, Da-

Programos pabaigoje L. A-

Pobūvis baigtas vaišėmis, dai-

kad reikia ir toliau dirbti, kru
tėti dėl Lietuvos ir savo tė
vynės laisvės rytojaus. Jauni
mas tam entuziastiškai pritarė. 
Jam priklauso pagarba ir padė
ka, kaip abiturijentam-lituanis- 
tam, taip ir metraščio redak
toriam. Tuo pačiu ir mokyto
jam, kurie nurodo jiem kelią, 
sukelią ryžtą ir padeda išvysty
ti jaunus telentus, kaip beletris
tus, taip ir spaudos naujus 
darbuotojus.

Antanas Gintneris

Prri. p. Jurai, P-A, tvenktas Matulaičio namų kertini akmenį geguto 21 Putnime. Nuotr. G. Naujokaičio

Leidžiami nauji muzikos kūriniai
Kunigų Vienybės N. Y. ir N. - 1. Juodbruvė mergaitė Naza- 

J. provincija rengia spaudai ir rtoo.jJ. Bertulis, 2. Nenuženk 
tuoj išleis naujus muzikos kū- nuo akmens, o Marija, Br. Mar
linius Šiluvos Marijos koply- kaltis, SJ., 3. Lietuvos kąralie- 
čios dedikacijos ir Lietuvių re- nė, J. Kačinskas.
Ilginio kongreso atsiminimui.
Jie pirmą sykį buvo iškilmingai 
atlikti Washingtone. Naujieji 
muzikos kūriniai:

Ecce Sacerdos, J. Bertulis,
Maldavimas, J. Žilevičius,
Tikinčiųjų malda, J. Gaidelis,
Šiluvos švč. Marijos garbei 

trilogija:

. Kunigų Vienybės N.Y. ir N. 
J. Provincija subarė specialią 
leidimo komisiją: kun. VI. Bu- 
dreckas, kun. L Jankus, kun. 
A. Račkauskas ii* kun. St Rai-

BALTIMORES ŽINIOS
tų draugija Maniloje. Įteiktas 
ir medalis.

Lietuviškos radijo valandė
lės piknikas buvo birželio 18 
gražiame Conrad Ruth Vilios 
parke. Žmonių dalyvavo nema-

Nadas ir Julė Rasteniai bu
vo išvykę į Los Angeles, Calif. 
kur buvo surengta Donelaičio 
“Metų”, išverstų į anglų kalbą, 
pristatymas. Tą gražų veikalą 
kaip tik išvertė poetas Nadas 
Rastenis, išleido “Lietuvių Die- žaL Programoje pasirodė tauti- 
nos’’* Los Angeles, 'Calif. Kartu hių šokių gfrupe. Šokiam grojo 
jam buvo uždėtas laurų vaini- Jono Lekevičiaus orkestras, 
kas, kurį paskyrė poetų laurea- Radijo valandėlės vedėjai A.

TRADICINĖ LIETUVIŲ DIENA 
MARIANAPOLYJE
Thompson, Conn.

1967 M. LIEPOS 4 D.

11:00 Iškilmingas Šv. Mišias

Pamokslą sako kun. VACL 
nas iš Providence, RX ' '

Šv. Mišias gieda šv. Andriejau* parapijos choras, vadovaujant muzikui JONUI
BEINORTUI iŠ New Britain, Conn.

12:00 Pietūs ir įvairios pramogos.

3:30 Meninė programa, šokiai ...
kr

M*rianapoplyje vasaros gamta. LAUKSIM K!

•— Dr. $. Sirutis, Lietuves 
konsulas Kolumbijoje, pakeltas

Bartkus, kun. C. Batutis, kun. 
A. Bortkevičhis, kun. J. Bucevi- 
čius, kun. Pr. Bulovas, kun. P. 
Cdiešius, kun. V. Dabušis, ku
nigas A. Dranginis, kun. J. 
Grabys, kun. A. Grigaitis, kun. 
J. Gurinskas, kun. L. Jankus 
kun. L. Januška, kun. J. Jutt, 
kun. W. Karaveckas, kun. J. 
Matutis, kun. L. Palis, kun. V. 
Pikturna, kun. J. Prabulbickas, 
kun. J. Ruokis, kun. A. Sa
bas, kun. A. Senkus, kun. C. Si
maitis, kun. W. Viekas, kun. T. 
Žiūraitis.

Kiekvienas, aukojęs bent 5 
dol., gaus leidinį.

šia proga buvo prašyta au
kų premijai už mišių parašy
mą lietuvių bendruomeniniam 
giedojimui. Todėl dar laukia
ma aukų premijos fondui.

Lietuvių Kunigų N. Y. ir N. 
J. LM komisija nuoširdžiai dė
koja aukojusiem už nuoširdų 
reikalo supratimą ir dosnią au-

Naują leidinį savo aukomis 
dosniai parėmė: prel. Ign. Va- 
lan&ūnas — 30 dol.; po 25 do
lerius: prel. J. Balkūnas, kun. 
J. Degutis, prel. I. Kelmelis, 
kun. J. Sekamus, kun. N. Pa
kalnis, kun. A. Spurgis; 15 dol. 
-į- kun. J. Aleksiūnas, po 10 
doL: ,kun. VI. Budreckas, kun. 
B.. Gauronskas, kun. L. Kara- 
levičius, kun. J. Kinta, kun. V. 
Martinkus, kun. J. Pakalniškis, 
kun. L Peck, kun. D. Pocius, 
kun. St. Raila, kun. P. Toto
raitis; po 5 dol.: prel. L Albis, ką šiam svarbiam lietuvių sie
kui!. Alt Babonas, kun. J. Bak- kūnui įvykdyti.
šys, prel. V. Balčiūnas, prel. F. KVLM Komisija

Juškus ir K. Laskauskas nuošir
džiai visiem dėkoja už atsilan
kymą ir valandėlės parėmimą.

C.Y.O. birželio 10 išsirinko 
naują valdybą: pirm. Margie 
Molina, vicepirm. Antanas 
Patlaba, rašt. Cinty Lekevičiu- 

. tė, ižd. Laima Dijonas. Draugi
jos susirinkimai būna kiekvie
ną savaitę mokyklos kambariuo
se. Kviečiam iįsijungti ir kiti 
parapijos jaunuoliai.

šv. Kazimiero pagalbininkės 
birželio 24 rengia ekskursiją į 
Wayside Inn netoli Winchester 
Virginijos. Bilietus prašom iš 
anksto įsigyti.

šv. Vardo draugijos beisbolo 
žaidimai buvo birželio 21 vaka
re. Visas pelnas skiriamas sti
pendijų fondui, iš kurio šel
piami mokslus einą jaunuoliai.

Atostogas liepos mėnesį pra- s 
dės miesto siuvyklos, kur dir
ba nemaža lietuvių. Atostogau
jama dviem pamainom. Dalis 
atostogautojų vyksta lankyti 
savo draugų, o dalis vyks prie 
Chesapeake Bay vandenų.

Jonas ObeRnts

Lietuvių RomOs Katalikų Ku- parapijoje, kur kun. Narbutas 
nigų Vienybės centro valdybos yra klebonu jau keletą metų, 
ir Lietuvių kunigų sodybos kū- Pagrindinis celebransas buvo 
rimo komisijos posėdžiai įvyko sukaktuvininkas, o kiti kon- 
gegužės 23 lietuvių parapijos celebruojantiėji: prel Juozas 
klebonijoje, Daytone. Končius, preL Antanas Deks-

Kunigų vienybės valdyba nu- nys, kun. Albinas Spurgis,-M. 
tarė šaukti šiais metais kuni
gų vienybės seimą New Yorke. 
Valdyba išdiskusavo ir seimo 
programą, kurioje dominuos 
naujosios liturgijos reikalai ir 
lietuvių parapijų išsilaikymo 
problema.

Lietuvių kunigų sodybos kū
rimo komisija ir Kunigų Vie
nybės centro valdybos nariai 
svarstė kunigų sodybos statymo 
ir jos išsilaikymo galimybes ir 
sunkumus ir nutarė dar šiais

■'.."“r | Pedagoginį ItoanbtBcos 
į tosHtūtą jau įstojo šie Chica- 

^gos aukštesniąją lituanistikos 
mokyklą baigusieji: Liucijus A- 
lenskas, Gintaras Aukštuolis, 
Danutė Bruškytė, Rimas Čer
nius, Marija Eivaitė, Algirdas 
Jasaitis, Andrius Markulis, Aud
rius Plioplys, Linas Raslavi- 

&čius, Romas Rupinskas, Dan
guolė Stončiūtė, Pijus Stončius, 
Arvydas Valentą, Arilda Vailo- 
kaitytė, Gaida Visockytė. Insti
tutą lankyti jie pradės ateinan
čiais mokslo metais. Lituanis
tinių dalykų dėstymas neaki
vaizdiniu būdu vykdomas be 
atostoginių pertraukų. Galima 
įstoti bet kada bet kame gyve
nančiam. Neakivaizdinio dėsty
mo programa yra dviejų laips
nių: bendrinio ir specialinio. 
Bendrinei lituanistinei progra
mai eiti priimami baigę pra
dines mokyklas, q specialinei 
— baigę aukštesniąsias arba to
lygias lituanistines mokyklas. 
Kadangi pagrindinis instituto 
tikslas yra mokytojų ruošimas 
lituanistinėm mokyklom, tam 
tikslui pritaikyta ir jo specia- 
linė programa. Mokytojų prie
auglio problema, kaip žinome, 
metas iš meto karštėja. Tą 
karštumą realiai jau yra paju
tusi ne viena lietuviškoji vie
tovė. Tokiom vietovėm bene 
pirmiausia ir reikėtų susidomė
ti neakivaizdiniu mokytojų ruo
šimo būdu. Praktiškoji tokio su
sidomėjimo pirmenybė čia turė
tų priklausyti Liet. Bendruo
menės padaliniam. Kreiptis ad
resu: PL Institutas, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636.

— Juozas Grybauskas, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas sava
noris, norėdamas paremti Pe
dagoginio Lituanistikos Insti
tuto idealistinio jaunimo švieti
mo darbą, užprenumeravo Lie
tuvos Enciklopediją ir Br. Kvik
lio “Mūsų Lietuvą” šio Institu
to bibliotekai. Be to, jis dar 
paaukojo savo visą biblioteką, 
kurioje yra vertingų ir reika
lingų lituanistiniam jaunimo 
švietimui veikalų. Viso J. Gry
bauskas paaukojo 243 veikalus, 
kuriais galės naudotis idealis
tinis jaunimas, siekiantis pagi
linti savo lituanistines žinias. 
Už šią reikšmingą ir vertingą 
auką p. J. Grybauskui viešai

I.C., ir kun. Fabijonas Kireiiis. 
Mišiose dalyvavo: ,prel. Ignas 
Albavičius, kleb. Edv. Abrcmai- 
tis ir kun. Antanas Juška. Eiai 
progai pritaikytą ir prasmingą 
pamokslą pasakė kun. Ignas Ur
bonas, Gary, Ind. lietuvių para
pijos klebonas.

Vakarienės metu gražioje ku
nigo T. Narbuto klebonijoje 
sukaktuvininką pasveikino pre
latas J. Končius visų ten daly
vavusių konftratrų vardu. Jis 

, . . . tiksliai iškėlė kilnius sukaktuvi-
desnį gyvenamą namą, kur tuo- nink<> charakterio bruožus, jo sidėjo Jonas ir Adelė Kviečiai, 

patirtį gyvenant Lietuvoje, gyveną arti lietuvių bažnyčios. 
Vokietijoje, Italijoje, Pietų A- F.K.

jau norinčių ' apsigyventi liet 
kunigų atsiranda šeši. Pagei
daujančių tokios sodybos yra 
viso apie 17 kunigų, kurie dėl 
amžiaus ar išsekusių jėgų nebe
gali dirbti parapinio darbo. Vie
tos katalikų vyskupas šiam pla
nui palankus. Prel. J. Končius 
jau išrūpino tai sodybai atlei
dimą nuo fed. taksų. Šios sody
bos apžiūrėjimas ir užpirkitaas 
pavesta prel. Antanui Deksniui, 
kleb. Ed. Abromaičiui ir kleb. 
Titui Narbutui.

Antroje suvažiavimo dalyje 
buvo pagerbtas kun. Titas Nar
butas jo kunigystė* 30 m. su-

PHILADELPHIJA, Pa.

Nauja* Lietuvių Fondo narys
A. a. Stasys Rakšnys vos su

laukęs 59 metų, ištiktas širdies 
smūgio, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Maždaug prieš 20 me
tų jis buvo atvykęs į šį kraštą 
iš Vokietijos su žmona ir jau
na dukrele. Apsigyveno Phtia- 
delphijoje pas gimines Sūri
mus, kurie rūpinosi jų atvyki
mu.

Būdamas darbštus ir patva
rus, įsigijo nuosavybę Philadel- 
phijoje. Dukra baigė mokslus 
ir ištekėjo už inž. Vyt Rama* 
nausko.

Jis niekada nepamiršo Lietu
vos ir jos sunkio* padėties. Nie- Hq sudėjo pinigus ir įamžino 
kada nesigailėdavo jai aukų, jo vardą Lietuvių Fonde.
Jis norėjo būti Lietuvių Fondo M. Ftore

. To* dienos 8 vai. vak. buvo 
atlaikytos pirmos koncelebruo- 
tos mišios Švento Kryžiaus liet

nariu, tik negailestinga mirtis 
sutrukdė jam tą planą, žmo
nos patarti, draugai vietoj gė-

—Instituto vadovybė

menkoje ir dabar šioje šalyje. 
Pagyrė už tikrai gražiai atre
montuotą bažnyčią ir gražiai 
tvarkomą šv. Kryžiaus parapi
ją. Svečiai kunigai domėjosi 
anksčiau pastatyta Trijų Kry
žių šventove ir ką tik užbaigta 
šv. Jono koplytėle, kurios sta
tybai auka ir darbu daug pri-

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRY2OME—ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

* ŽEMĖS SKLYPUI PIRKTI

TĖVAIS* FRANCItKONAMS BROOKLYNE (RUILDtNG FUNO) 
«so auswwiCK avė, brooklyn, n. y. 11221

Siunčiu auką ——statybų fondui ir pralau jndyti mane / mūsų

□ GarM* fundatorius (*1000) 
□..Fundatorius (*100)

□ AmttnuoekN narius (*500)
□ RMnčjua (maAemri auka) .

Pasltadu i* viao paaukoti ateityje statybų fondui

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tas deductiUe)



******

■Ž—

CLAUDIO'S

aini.ifa

Markei 2-5172

BUTUS

PHOTO STUDIORESORTS

BAVARIAN MANOR

KARLONAS

MURRAY

TbL AL 4-8319 • 200 OrcUrd Yorlų N.Y. 10002

JUOZO MISIŪNO

Neimkite pakaitalų, žiūrė
kite “REQUEST" ženklo.

VW OuaHty Auto Repairs, special
iais in VoDcswagens and Porsche. 
Tndned mechanics, complete eqtdp- 
ment at reaaonable price*. Ttj us 
and be pieased! 929 Remsen A ve., 
Brooklyn; 949-5850. Open Saturdays 
all day.

STEAM BATHS 
MASSAGES

CARMEL’S 
BRIDAL SHOPPE

Mali or bring Ractato to 
CENTRAI. SKI 8ERV1CJE. »«C- 

767 Rogers Ąveme, Įtouoirlyn

N URŠE, REGJSTEREO
. Porition available on Ist Shift 

r Large Modem Nursing Home 
Salary open, exceUent vorking con- 
(fitions, many benefits. For inter- 
view, call 201-743-7772,

SOGESLO MOTEL 
Onljf 4 ntHes from Expo!

Antrosms tengjrisMs ai 
kos ir futbolo varžybos tar 
Amerikos lietuvių -ir ai 
niečių įvyks birželio 2426 
čagoje. Lengvoje 
rangtjn&Bjtoha vyrų Irša 
klasėse, ittthote — vyrų Ir

New 
done 
67th

HAYDEE’S 
BRIDAL SHOP

Naujausios ir geriausios 
anfenti&os ilgo grojimo 
Ketuoi&os ptokftelėr —

& Notary Public 
560 Grand 8t, Brooklyn 11, N.Y.

Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti 
adresu:

We make to you the Brtdal Gown 
likę you please. We make too dres- 
ses for ladies and suita for gentle- 
men.

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condittoned 

A. J. BALTON-BALTRŪNA8

1939 Madison Avė. N.Y.C. 
between 124 A 125 Streets 

Tol. LE 4-9686

dential Painting'. Free ’eetimates
34 Dover Ave„ Mastic, LJL.

516 - 281-5645

Tel. 542-4043 
We Rent Alao 

FORMAL GOWN8 
During Jono month we wtn gtft 

a bouųuet to the brido.

kaitinto krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus stovintus i naujus modefius.

Prieš Meissnerį pralaimėjo 
(tačiau atsiyrė antras) V. So- 
kolinskis. Dvejetų lenktynėse 
irgi-tik antrą vieta pasiekė V. 
Briedis su V. Motiejūnu, ku-

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Brante, New York®, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

New York, N. Y. 10009 
ORegon 4-2568

Sogerio has 400 rooms, furnished 
With Twln Dodtae Beda Baby cribs 
are furnished f ree upon rėguest. 
Twentyfive Express Buses leave So
gesio for Expo. (5O< round trip). 
Restaurant, SnĄck bars, Boutigues, 
Swimmiiig poeL- Playground, Nur- 
sery, etc. Rate,įfor 2 persons 322.00 
per day; each_additional person 4.00 
per day; 3 persons per room per 
day $26.00. For reservations write: 
SOGESLO rncz 4567 . Blvd.. Laurier 
Koute 9 SL Hubert, P. Qiie., (514) 
866-1981 OfFl member of Logexpo.

SAL CARLiNO 
CONTRACTOR

RODIS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 

Įkurta 1941 metais 
Jautriai patarnaujame Bildesio 
valandoje. Koplyčios naujai Įreng
tos, jos vėsinamos.

A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06 Flushing Avė. 

Maspeth, N.Y. 11378,0 DA 6-1658 
Turi laidojimo direkt. leidimus.

Wantad ,<xp £>McWompdla Opcra- 
tort to.Coats...toctte work ataady 
ėrock rito* vrarking condtūoaa work 
near homė FRE9CA COAT CORP 
173 WUson Avė Brooklyn — Call 
366-1900

NURSE, L. P. N., or 
NURSE'S AIDE 

for general floor duty in large mod- 
ern Nursing Home; many benefits, 
excellent working conditions. For 
interview, call —

201 - 743-7772

Reasoriable Rates
Call Ray Farrell or Mike Daly 
r Call 255-3448 ■ For Ladies: Tuesday and Thursday 

For Men: Monday, Wednesday, Fri- 
day, Saturday and Sunday.

Hours: 11 AM to 11 PM.
FINNI8H STEAM BATHS

, NAUJAUSI
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI.

Įvairūs kailiniy 
ir kailiu 

papuošaly 
pasirinkimas

So. Bostono lietuvių piUeč. d-jos 
Šachmatų klubas ateinantį ketvirta
dienį, Midelio 29 d. pradeda savo 
klubo pirmenybes į kurias kviečia 
įsijungti A, B ir jaunių gnipto 
matbrinkus. Gtopto totmėtujanto fto 
ridrtos dovano*. Ltottnai vyks Bū. 
Bostono LPD patalpose, ketvirto*

395 Stone Avė., East New York, 
Brooklyn, N.t. — Tel Dl 5-0099 

BRIDAL GOWNS
Ladies, Tuxedos for Grooms and 
Gentlemen, Flovers, Photos, Souve- 
niers, Invitatibns.

With the onfer for yrrar marriage 
wiU have expensive gifts.

NEW JERSEY SCHOOL 
OF BALLET

Directors Matt. Mattooc - Carolyn 
Clark — Summer course June 6-26 
- Aug. 18 Ballet and Modem Jazz 
327 Main St Orange NJ. — 201 
677-1045

Rungtynės vyks MaąpBųi 
Park Stadione, Central Avėį| 
prie FuDerton Avė. (šiaurės vwl 
karų miesto dalyje).

Šeštadienį, birželio 24 & 2 
vah varžybų atidarymas ir da
lyvių paradas. 2:30 vaL jaunių 
draugiškos tarpklubmės rung
tynės tarp Chicagos LFK litua- 
nica ir Chicagos ukrainiečių 
klubo. Nuo 4 iki 6 vaL vak.— 
lengvosios atletikos varžybų 
pirmoji dalis.

Sekmadienį, birželio 25 d. 1 
vaL popiet lengvosios atletikos 
varžybų antroji dalis. 3 vaL po
piet — vyrų futbolo rungty
nės tarp lietuvių ir ukrainiečių 
rinktinių.

šių varšybų idėja — sueiti 
j glaudesnį bendravimą su uk
rainiečių sportininkais ir kar
to suteikti progą mūsų sporti
ninkam reprezentuoti lietuvius 
tarptautinio susitikimo formoje. 
Pereitais metais šios rungtynės 
buvo ruoštos pirmą kartą ir jas 
vykdė ukrainiečiai. Jos praėjo 
su geru pasisekimu ir labai 
draugiškoje nuotaikoje, šiais 
metais varžybas vykdo Chica- 
gos lietuviai.

Organizacinis komitetas

Everything for your Home — 
work and alterations all work 
at reaaonable rates — 170-17 
Street Flushing Call IN 1-3322

Amerikietis H. Berliner iš Rock- 
vflle, Md., įveikė dr. Abromsonų 
(Sov. S.) ir sustiprino savo padėtį 
pasaulio korespondencinių šachma
tų baigmėje. Jam beliko nebaigtos 
3 partijos su didmeistriu Zagarov- 
skiu, J. Estrinu ir dr. Rochlinu (vi
si iš Sov. S.). Dabartinė padėtis:

VAITKUS 
FUrtERAL HOME 

197 Webster Avenue 
. PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius

— Sovietinė krepšinio ko
manda nugalėjo (78:74) pasau
lini krepšinio čempioną — Bra
zilijos rinktinę. 15 taškų rusų 
naudai laimėjo M. Paulauskas, 
šiuo metu vienintelis lietuvis 
rusų rinktinėj. (Elta)

EXPO 67
Modem apartments near beautiful 
Montreal Botanlcal Garden, 15 mi
nutes by bus and Metro (Montreal 
subway) to Expo 67 site — direct 
connections. Brochūres and reserva- 
tion slips on reąuesL — MILOT 
APARTMKNTS (1963) Ine. 3990 
Kast Shcebrook* Stieet Montreal, 
Canada; 1H. (514) 299-9346. -

Long Idand 
statome ’ įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybų 
atliekam MĮŽmmgai pagal 
susitarinią už labai pri
einamą Įminą, Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 
, TeL 516 AN 1-2864

AUTO MECHANICB for new esr 
to*tor. Mušt tave ttperieoce and 
taoiĮi fnr srimBent **g*s and many 
tansflto. <3«ne Bmrer, Ser- 
vte* Mjp. W*s»*M Ford. 319 
Nteto Avė. Wtatf»d, N. J. (201) 
AD 34673.

13-3 tš., R. Choimov, buv. dsugetto 
metų Lietuvos čempionas — 12 tK, 
Taimanov ir vengras G. Barču po 
10H «-

Ųaed Trav*l Trailer* — *86 BHttop 
Camper, *65 Shasta (fūlly ecatain- 
ed), ’63 Scotty 15 tL, Cardinal 160. 
New Trariers and CampėrsB*Howa 
A May 257 B^iland Ato. MMdte- 
tovn, M. Y. DI2-395L Open Eves. 
Mon.-Fri. to 7:30; open aū day 
Saturday. Call fbr Sunday appL

187 ORCHARD SL, N.Y.CL
DIDMENV IR MAM 

— DIDELIS PASIRINK*

150 W. 28 Sl, New Y<mŽ, N.Y: 
Patalpa No. 50L ‘

rie tačiau pirmieji atplaukė ket
veriukėje su V. Sterliku ir J. 
Jagelavičium. Kitame ketveriu
kių plaukime dalyvavo ir lai
mėjo Z. Jukna, J. Jagela- 
vičius, V. Sterlikas ir E. Le
vickas.

- Heidelbergo irkluotojų rega
tos turi daugelio metų tradiciją 
ir sporto pasaulyje plačiai ži
nomos. ši regata buvo 35-toji, 
o skaitant su jaunių regatomis 
— 47-toji. Dalyvavo geriausi 
vokiečių, šveicarų ir italų irkli- 
ninkai. Lietuviai įsijungė pir
mą kartą. Dabar jau užsiminė, 
kad ./gal Heidelbergo irklinjn- 
kus kitais metais pasikvies į 
Trakus.

Heidelbergo laimėtojų ketve
riukė, ką tik grįžusi , iš Vokie
tijos, tuojau buvo išsiųsta Kije
vas. Nespėję pasiilsėti, tenai 
jie tepasiekė antrąją vietą, pir
mąją užleido latviams. (Elta)

■ - *< « AFOHSES
> (ARMAKAUSKAS)

\ Grsborius - Balsamuotojaa 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

W*flW Exp LANDSCAPER with 
otariftarris Įtampo excejhnt s*l*ry 
good worfcifig cocKBtfona RtANK- 
UN NURKERICS 35 Fnnklin Avė

—to T -'-i ~-'ė- - TNOttt 1A.I.
CriH 5H LY 94681

FUNERAL HOBUfi 
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Otas vėdinamas.

LIETUVIAI IŠ VILNIAUS 
HEIDELBERGE

“Lietuviai pavergė Heidel
bergą. Aštuoni startai — šešios 
pergalės. Regatos sidabriniai

RAYS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiavaioa cfltai amtrikMių ir ja^ortoo- 
tų gėrimų ... Didžiausiaa ptohlnfrlBMM Jflfnto ir vyno. 
103-56 LEFFERTS M.VD. RICMMOND KL N. Y.

Berliner (JAV) (3)
Husak (Cksl.) 8%-2% (5) 
Hybl (čksl.) 8%-3% (4) 
Zagarovskii (Sov.) 7-3 (6) 
Iš lentelės matome, jog Berline- 

ris baigia laimėti pasaulio p-bes ir 
reikia laukti, jog jis ištesės. Did
meistrio titulas jam jau, galima sa
kyti, užtikrintas. Jį gauna 1-3 vietų 
laimėtojai.

U8CF Special Ratinga, paskelb
tas Chess Life birželio laidoje, įvar
dina šiuos lietuvius: meistrų klasė
je: Povilas Tautvaišas 2249, Vikto
ras Paičiauskas 2207. Ekspertai: dr.
A. Nasvytis 2085. L. Palucius 2070. 
Kitų Marių: R. Vincent (Vincaitis) 
1960, Dr. BuHockas 1947. K. Ramas 
1913, V. Narkevičius 1898, F. Šal
kauskas 1881, L. Šveikauskas 1786,
R. Fabijonas 1756, Adomaitis 1702, 
V. Karpuška 1670, V. bukaitis 1621,
S. Girnius 1605, A. Jonaitis 1404, 
Litvinas 1402. S. Liauksminas 1317,
B. Skrabulis 1267. R. Remidies 1217,
T. BuHockas jr. 1198. A. BuHockas
1191, Križrfauskas 986. KAINOS.

Greenport’s superb restaurant and 
marina. One to LTs favorite for 
seafood-steaks and Continental fbod 
since 1873. Sujierb vlew, 500* deep 
water pier, all fačilities. Foto of 
Main Street, GeeaųrarL 

-546-417-9600/0627

Laraia's Narroyrtourg NY Wto-/4en 
faarily rtoort. Beautiful nns, private 
baths, pool, outdoor sporte; DeUnvare 
Rįver 5 min,3 meals daily, TV m, 
near dmrches, your car at your door. 
Write Mrs. Martin Larais, Bok 331 
Narrowsburg;' F914) 252-3385. Make 
reservattons earty.

84-99 Jamafca Avė, WoodbhveB, N. t. VI 9-5977
849 Graad Street, BrooMyn, N. Y. 11211; SRigg 2-4329 

Papigintomis kainomis pribname užsakymus

Nmt Ytota: MM M AvMMM — TB 9-MM 
(Tnp 35-tt gatvių) 

BMftoNfc: M-M MyrO* Av*. — TA 1-7M8 
AstorlM*: 25-M Statanvay St. — AS 4-3219

prizai važiuoja į Lietuvą”. To
kia antrašte vilniškis Sportas 
gegužės 30 apsidžiaugė tarptau
tinės Heidelbergo regatos rezul
tatais. šį kartą pagrįstai apsi
džiaugė, nes Heidelbergo žiūro
vai, — svarbiausia, žurnalistai 
— nesupainiojo lietuvių irkli- 
ninkų sū rusais ir neprisky- 
rė rusam laimėtojų garbės.

“Šios regatos žvaigždės bu
vo dalyviai iš Lietuvos sovieti
nės respublikos, kurie nepabū
go tolimos kelionės iš Vilniaus 
pirmą kartą dalyvauti Heidel
bergo regatoje. Ir apsimokėjo, 
nes ne mažiau kaip septynerio- 
se varžybose lietuviai galėjo 
laimėti. Tiesa, šeštadienį jie 
pralaimėjo vieninėse lenkty
nėse prieš Meissnerį ir dvejetų 
lenktynėse prieš Konstancą 
(šveicarų), bet abejose ketveriu
kių lenktynėse jie buvo išskir
tinio lygio ir praktiškai nenu
galimi”, — rašė Heidelberger 
Tageblatt (geg. 29) regatos ap
rašymo įvade.

Fatnoos for German American Food 
Get Away—Ręst and Play. Oiympic 
style pool, athletics and plaimed ac- 
tlvtties,. dance to our.popular band 
lu tta ftbūtata Būvattaą ^Ąlpine

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

E. JOSEPH ZKBROCTSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su

REŲUEST 
RECORD

'J


