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Kas norėjo šen. R. Kennedy mirties — 

tokios kaip nacių teroro įrankiui Eichmanui, tais Izra
elio buvo pagrobtas ir nuteistas mirti

Ar de Gaulle ir trečiu kartu išgelbės Prancūziją?
Birželio 23 de Gaulle laimėjo balsy 8 proc. daugiau nei 1967. 
Bet lemiamoji diena bus birželio 30 prieš komunistę ir sočia*
listy bloką

Prancūzijoje de Gaulle šali
ninkai turi pagrindo džiūgauti 
birželio 23 balsavimo rezulta
tais. Bet čia ne viskas: dar a- 
teis birželio 30, kuri tikruosius 
rezultatus parodys.

Prisikėlimo miestas
mados apeigom

Washingtone, D.C. birželio 
25 jau buvo ramu. O iš vaka
ro buvo paskelbta išimties pa
dėtis, uždraustas judėjimas nak
tį. Tai vis dėl “Prisikėlimo 
miesto”. Birželio 19 dienos “so
lidarumo žygio” organizatorius 
Abemathy buvo davęs per 
daug pažadų savo sekėjam. Jis 
buvo skelbęs, kad iš “Prisikėli
mo miesto” nesitrauks, jokis 
vyriausybės leidimas jam nerei
kalingas. Su ironija ir klausyto
jų nusikvatojimu skelbė, kad 
jei jau leidimas būtų reikalin
gas, tai jį reiktų gauti iš in
dėnų ... Kai vyriausybė betgi 
pareiškė, kad nepratęsia leidi-

—Prezidentas LBJ birželio 
24 kreipėsi į Kongresą įstaty
mo, kad visi šaunamieji gink
lai būtų registruoti ir kiekvie
nam gautas federalinės valdžios 
leidimas.

— Gub. Rockefelleris nesu
tiko su gub. Reagano nuomo
ne dėl naujo vyr. teismo pir
mininko. Rockefelleris ragino 
prezidentą LBJ tuojau paskirti 
naują pirmininką.

— Nixono lėlininkai ragina 
jį pasirinkti kandidatu į vice
prezidentus šen. Percy. Pasta
rasis sutinkąs.

— Šen. Edward Kennedy, jei 
eitų su Humphrey, užtikrintų 
laimėjimą demckratam. Tokią 
išvadą priėjo opinijos tyrėjai.

— Italijos vyriausybę birželio 
24 sudarė Giovanni Leone be 
socialistų, kurie tik po savo 
kongreso pasakys, ar jie sutin
ka eiti į koaliciją.

— R. Wagneris, buvęs New 
Yorko majoras, paskirtas A- 
merikos atstovu Ispanijoje.

Kiek kas balsę gavo:
De Gaulle šalininkai “Sąjun

ga respublikos apsaugai”, vado
vaujama min. pirmininko Pom- 
pidou, ir jos sąjungininkai “ne
priklausomi respublikonai”, va
dovaujami Valery Giscard d’Es- 
taign,laimėjo bendrai 45,8 pro

uždarytas paskutines 
— riaušėm

mo stovyklauti toliau federali-
nėje nuosavybėje, tai Aberna- 
thy norėjo sudramatinti viso 
žygio galą — parodyti, kad ga
las padarytas vyriausybės smur
tu. Su 300 šalininkų jis atžy
giavo prie Kapitolio: tegul jis 
būsiąs suimtas Kapitolio žemė
je. Policija neprileido. Demon
strantai susėdo gatvėje. Polici
ja juos visus suėmė. Tuo tarpu 
kiti dramatino padėtį plėšimais 
ir riaušėm, kuriem lividuoti bu
vo iškviesta tautinė apsauga. 
“Prisikėlimo miestas” buvo iš
kraustytas ašarinėm bombom. 
Rytą buvo jau ramu. “Miestas” 
uždarytas.

centus visų balsų — 1967 turė
jo 37,45 proc., taigi laimėjo a- 
pie 8 proc. daugiau.

(Opinijos tyrimai buvo skel
bę, kad de Gaulle šalininkai lai
mės 3.25 proc. daugiau, viso 
41 proc.).

Kitos grupės balsų gavo ma
žiau nei 1967 rinkimuose. Ko
munistai gavo 20.14 proc. — 
turėjo 22.46; nekomunistinė de
mokratinė socialistinė kairė 
16.36, turėjo 18.8; “Centras 
už modernią ir pažangią demo
kratiją” 11,1 proc., turėjo 12.8.

HHH laime, kad jo 
siūlymą Hanoi 

atmete
— Viceprezidentas Humph- 

rey yra priverstas kaip ungu
rys vartytis, norėdamas išlikti 
prezidento LB J politikai ištiki
mas, bet norėdamas laimėti ir 
paramą savo buvusių draugų iš 
Americans for Dem. Action, 
kurie reikalauja keisti nusista
tymą dėl Vietnamo. Birželio 21 
Humphrey pareiškė N. Y. Ti
mes, kad jis pasisako už “pa
liaubas, idant sėkmingai vyktų 
derybos”.

— S. Vietnamo atstovas Pa
ryžiaus derybose birželio 24 at
metė viceprezidento Humphrey 
siūlymą daryti paliaubas.

— Prancūzijos vidaus reika
lų ministeris pareiškė, kad 150 
de Gaulle šalininkų turi palan
kias aplinkybes antruose atei
nančio sekmadienio balsavi
muose. Jei jie būtų išrinkti, tai 
de Gaulle triumfas būtų di
džiausias — arti 300 atstovų.

— Pompidou, Prancūzijos 
min. pirmininkas, birželio 24 
pasiūlė ne de gaullistinėm vi
durio partijom sąjungą antrai 
rinkimų dienai. Tai būtų bend
ra jėga prieš komunistų-socia- 
listų bloką.

Prahoje partijos laikrašty 
birželio 23 buvo paskelbta', kad 
demokratizacijos eiga Čekoslo
vakijoje esanti darbas tokių žy
dų kaip dr. Golsstucker, kuris 
yra rašytojų draugijos pirminin
kas.

Kiek gavo atstovę:
Viso parlamente yra 487. Pir

mą rinkimų dieną buvo išrink
ta tik trečdalis — 155. Tarp 
jų de Gaulle šalininkų 146. Iš
rinkti ir Pompidou vyriausybės 
20 narių iš pirmo balsavimo. 
Kad de Gaulle šalininkai gautų 
daugumą, jie i turi turėti viso 
244. Pereitame parlam. jiem 
trūko dviejų iki daugumos. Ant
rą sekmadienį jie turėtų gauti 
ne mažiau kap 98, kad daugu
mą turėtų, f

Antrą sekrriadienį bus per- 
balsuojama tose apylinkėse, 
kuriose nė Vienas kandidatas 
negavo daugiau kaip pusės visų 
apylinkės balsų. Bus balsuoja
mi tie, kurie yra gavę per 10 
procentų. Bet čia nori trium
fuoti opozicijai — komunistų ir 
socialistų bendras blokas. Jie 
imsis balsuoti tik už vieną sa
vo bendrą atstovą, kitiem savo 
kandidatūras atsiėmus, kad ga
lėtų nurungti de Gaulle šalinin
ką. Jie tikisi antrame balsavime 
daugiau laimėti atstovų. Bet 
tai jau ne tiek balsuotojų va
lios pareiškimas, kiek partinių 
vadovybių kombinacijos.

VOKIETIJA smūgiu už smūgi
Vakarų Vokietija birželio 22 

neįsileido 7Q(L. vokiečių iš rytų 
Vokietijos. Jie vyko į Muenche- 
ną demonstruoti prieš nacius ir 
fašistus. Neįsileido, atsiteisda- 
mi už rytų Vokietijos įvestas vi
zas ir neleidimą vakarų Vokie
tijos pareigūnam vykti į Berly
ną.
TARP DRAUGŲ kyla konflik
tai

Slovakijoje auga slovakų a- 
gresija prieš vengrų mažumą. 
Slovakai demonstrauja su šū
kiais: “Vengrus į Dunojų”. O 
Slovakijoje vengrų yra 700,000.

Vengrija pareiškė pretenzijas 
ir Rumunijai dėl vengrų ma
žumos kultūrinio varžymo — 
varžo spaudą, vadovėlius. Ru
munijoje vengrų yra 1,5 mil.

— Valst. sekretorius Rusk iš 
Islandijos, iš Nato konferenci
jos, birž. 25 vyks į Bonną pa
demonstruoti, kad solidarizuo
ja su vakarų Vokietijos vyriau
sybe dėl jos pasipriešinimo ry
tų Vokietijos suvaržymam tarp 
vakarų Vokietijos ir Berlyno.

— Ohio, Columbus miesto 
kalėjimo kaliniai birželio 24 pa
degė 7 kalėjimo pastatus.

Kas lėmė balsavimą:
Rinkimai ėjo de Gaulle šali

ninkų šūkiu prieš “komunisti
nį totalizmą ir jo liokajus — 
socialistinę kairę”. Balsuotojai 
baiminosi netvarkos, kuri atė
jo su riaušėm ir kuri būtų dar 
baisesnė laimėjus komunistam. 
Komunistinis laikraštis taikliai 
išreiškė prancūzų nuotaikas: 
“Kiekviena barkiada, kiekvie
nas sudegintas automobilis de 
Gaulle partijai davė keletą šim
tų tūkstančių balsų”.

Warrenas išeina, ir kas 
ateina į jo vietą?

Vyriausybė oficialiai nepaskel
bė, kad vyr. teismo pirminin
kas Earl Warren įteikė prezi
dentui pasitraukimo raštą. Jam 
jau 77 metai, bet teismo narių 
gan su įtarimu pasisakė dėl pa
sitraukimo motyvų. Esą pasi
traukia tam, kad naują galėtu 
paskirti dar prezidentas John- 
sonas, gal pagal Warreno parin- 
yra ir senesnių. Gub. Rea- 
kimą. Reagan pasisakė prieš 
tai; tegul naujas pirmininkas 
būtų paliktas naujam preziden
tui.

Earl Warren laikomas kon- 
traversine figūra Amerikos 
teisme. Prieš paskiriamas vyr. 
teismo pirmininku, jis niekad 
nėra buvęs jokiame teisme tei
sėju. Jis tebuvo Kalifornijos gu
bernatorius, 1948 buvo kandi
datas į viceprezidentus su Tho- 
mas Dewey. Galėjo būti kon
kurentas Eisenhoweriui 1952, 
bet susitarė: Eisenhoweris pa
žadėjo jį. paskirti vyr. teismo 
pirmininku.

Pirmininkavimas buvo taip 
pat skirtingai vertinamas. At
rodo teisinga nuomonė, kad sa
vo 15 metų jis stipriausiai reiš
kėsi kaip liberalistinės sekula- 
ristinės filosofijos atstovas; gy
nė asmens laisvę labiau nei val
stybės gerovę, bet iš kitos pu
sės varžė atskirų valstijų lais
vę federalinės valdžios naudai; 
stojo už pilietinę lygybę visom 
rasėm, bet nepripažino švieti
mo lygybės valdžios ir neval- 
džios mokyklose.

Vienas televizijos komenta
torius aiškino, kad kontraversiš
kiausias buvo jo sprendimas, Į- 
galinęs komunistu laisva veik
la

Tik į pabaigą, gal pajutęs 
visuomenės nerimą, kad teis
mas sukūrė patogias sąlygas 
smurtui, nusikaltimam, chao
sui: pajutęs, kad iki absurdo 
privedė perdėta liberalistinė fi
losofija, davė žingsnį atgal

t
Dėl šen. R. Kennedy nužudy

mo vieni metė kaltę arabam, 
kiti Amerikos tautai, treti imi
grantam, kiti vėl aiškino, kad 
tai darbas atskiro fanatiko, ku
riam protą turi patikrinti psi
chiatrai. Kai Los Angeles ma
joras paskelbė, kad žudiko Sir- 
han B. Sirhan bute rasta raš
telis su nurodymu, kada sena
torius turi būti nužudytas; kad 
žudikas siejamas su komunis
tais, staiga pasipylė jam kalti
nimai — esą jis pirma laiko su
daro kaltinimo sugestijas.

Kas kaltininko taip ieško ir 
jaudinasi, kai suminimas ko
munistų vardas, gali atkreipti 
dėmesį į žodžius, parašytus laik
raštyje “Free Press,” (kuris 
mus pasiekė N. M. dėka).

Ar žudikas buvo tik vie
nas? Kas prieš savaitę 
klausė apie senatoriaus 
mirtį?. . .  ....
Šen. R. Kennedy nužudė Sir

han B. Sirhan šūviai. Ar Sir
han buvo vienas? Naujos in
formacijos rodo, kad ne. Pagal 
Daily Column Sirhan B. Sir
han laukė apie valandą virtuvė
je drauge su vyru ir mergina. 
Jis nebuvęs iš ten išprašytas, 
nes buvo bendras džiaugsmas, 
ir toj pačioj virtuvėj buvę apie 
25-30 kitų senatoriaus garbin
tojų. Jie visi trys taip pat buvo 
pasirodę priėmimo kambaryje.

Atkreiptas dabar dėmesys į 
ankstesnius įvykius. Savaitė 
prieš nužudymą Kennedy akci
jos bendradarbis Francis Rlimp- 
ton O aki and, Calif., radijo stu
dijoje turėjo programą — at
sakinėjo į klausimus, duodamus 
telefonu. Plimpton buvo pri
trenktas vieno klausimo: “Ar 
Bobby Kennedy pasiruošęs mir
ti?” Iki vedėjas susiorientavo, 
nepažįstamo balso klausėjas tę
sė toliau: “Jūs žinot, jo brolis 
buvo nužudytas, ir Bobby gali 
būti nužudytas taip pat”. Atsi
kosėjęs programos vedėjas 
klausimą nutraukė.

Illinois gubernatoriaus proklamacija
STATE OF ILLINOIS 
EXECUTIVE DEPARTMENT 
PROCLAMATION

Whereas, Americans of Li- 
thuanian descent are com - 
memorating the Fiftieth A n - 
niversary of the Dedaration of 
Lithuania's Independence dur- 
ing the year 1968, and

Whereas, One hundred years 
ago was the commencement of 
collective Lithuanian immigra- 
tion to this country, bringing 
to these shores a fine people 
and their culture, and

Where, As a celebration to 
coincide with the State of Il
linois' Sesųuicentennial, the Li
thuanian Folk Dance Festival 
on July 7, 1968, will be held 
at the International Am- 
phitheatre in Chicago, and

VVhereas, during the period 
of July 5 through July 7th, 
over fifteen hundred students 
and young adults from all over 
the nation, Canada and South

(sprendimas dėl New Yorko pa
ramos nevaldžios mokyklų mo
kiniam. dėl policijos galios su
stiprinimo).

Daily Column birželio 24 ra
šė, kad nauju vyr. teismo pir
mininku būsiąs ‘ paskirtas Abe 
Fortas, didelis LBJ asmeninis 
draugas ir jo paskirtas į teis
mą. Pagal tradiciją esą tarp 
devynių teisėjų esti vie
nas skiriamas žydas ir vie
nas katalikas. Goldbergas a- 
tėjo i Frankfurterio vietą.-Kai

Minėtame laikraštyje kalba
ma apie Vietnamą. Kalbama a- 
pie žiaurumus ir klausiama: 
“Kas sugalvojo visą antipervers- 
minę strategija? Ir kas yra tas 
antiperversmas, jei ne žodis, 
kuriuo dengiamas vartojimas 
smogiamųjų dalinių, specia
liųjų grupių, treniruotų Aus- 
schwitzo filmom, elektrinėm 
torturom, kad revoliucionie - 
rius ir išlaisvinimo sąjūdžius iš
trintų iš žemėlapio? Kas pasky
rė McNamarą ir Rusk, ir West- 
moreland ir Cabot Lodge? Kas 
įvedė nuodingus chemikalus ir 
troškinančias dujas, koncentra
cijos stovyklas ir napalmą, bal
tąjį fosforą ir bakteriologinius 
ginklus Vietname? Tai Broliai 
Kennedy!. Taigi jei jūs kariate 
Eichmanną, tai aš sakyčiau, 
kad Bobby tikrai turėtų būti se
kantis sąraše!”

Kalbėtojas meta kaltę taip 
pat šen. McCarthy, “inkorpo
ruoto liberalizmo” atstovui, ku
ris balsavo už sumą skyrimą 
Vietnamo karui, komitetui 
priesamerikinei veiklai tirti.

Tas pats kalbėtojas demokra
tų partiją vadina “rasistų par
tija”, kuri įstūmusi šį kraštą į 
“purviną karą,” o respubliko
nų partija esanti to paties pi
nigo kita pusė.

žodžiai komunistinės pro
pagandos stiliaus.

Tie žodžiai yra iš pareiškimo 
Ralph Schoenman, kuris prista
tomas kaip “vykdomasis karo 
nusikaltėlių tribunolo ir Bert- 
rand Russell fondo sekreto
rius”, organizavęs teismą pre
zidentui Johnsonui už “karo nu
sikaltimus”, esąs glaudžiuose 
ryšiuose su komunistais — tais 
is Čekoslovakijos, Kinijos, Viet
namo.

Minėtas laikraštis Free Press 
eina Los Angeles, kur buvo se
natoriaus žudikas. Ana kursto
moji propaganda-šen. Rober
to Kennedy sulyginimas su na
cių įrankiu Eichmannu, siūly
mas jam tokio pat likimo kaip 
Eichmanno buvo paskelbtas ge
gužės 3-9 nr. Po mėnesio sena
torius buvo nužudytas.

America will atend this cultur- 
al event,

Now, therefore, I, Samuel H. 
Shapiro, Governer of the State 
of Illinois, do hęreby proclai m 
the daysof July5-7tt>, 1968, to 
be Lithuanian Youth Days in 
Illinois as a welcome to these 
fine young people and urge the 
appropriate observance of this 
sėt aside period.

In witness whereof, I bave 
hereunto sėt my hand and 
caused the Greit Seal of the 
State of Illinois to be affixed.

Done at the Capėtol, in the 
City of Springfield, this sixth 
day of June in the Year of Our 
Lord one thouund raine hund
red and sixtyeijht and of the 
State of lllinoNthe one hund
red and fiftieth.

Samuel H. Shapiro
G0VER NOR 

Paul Powell
Secretary of Stele

Goldbergas buvo paskirtas at
stovu į J. Tautas, į jo vietą 
ir atėjo Abe Fortas.

Vyriausias teismas turi ypa
tingos galios, kuri sustiprėjo 
Warreno laikais, Kongreso ro
lę sumažinus. Pastarasis tegali 
skirstyti pinigus, sakyti kal
bas, priimti rezoliucijas, kurių 
vyriausybė gali ir nevykdyti. O 
Kongrese priimtą įstatymą' vyr. 
teisme gali išaiškinti kaip prie
šingą konstitucijai ir panaikin
ti.

s

J



DARBININKAS 1968 m., Hrždio 25 <L, nr. 46

Pittsburgho lietuviai narsiai gina savo mokyklą
jo, kad mokyklos atėmimu bwAmerikoje ima pūsti kažko* 

ki vėjai? Jėzuitų laikraštis A- 
merica kalbėjo prieš “etni- 

' nį pluralizmą”. Kai kuriose , 
vyskupijose eina banga už tau
tinių parapijų mokyklų sujungi
mą ir tautinį sulydymą. Atei
ties žurnalas iškėlė, kaip tai 
padaryta M. Carmel, Pa., para
pijoje. Naują tokio lydymo pa
vyzdį imame iš Pittsburgho.

Dėl atsitiktinės priežasties re
dakciją pavėluotai pasiekęs 
laikraštis “Pittsburgh Catho- 
lic” (pasiekė A. Ž. dėka) apra
šė vyskupijos pianą sujungti 
6 parapines (etnines) mokyk
las; aprašė lietuvių šv. Kazimie- ■ 
ro parapijos pasipriešinimą, pa
sireiškusį piketais prie vyskupo 
rūmų.
KAS SUJUNGIMO NORI?
Vyskupijos mokyklų superin

tendento padėjėjas Fr. Aaron 
vadovauja komitetui, kuris pa
ruošė planą sujungti 6 parapi
jų mokyklas — 2 lenkų, 1 lie
tuvių, 1 slovakų, 2 buvusias vo
kiečių. Sujungti tuo būdu, kad 
dviejų parapijų mokyklose bū
tų 1-5 skyriai; vienos parapi
jos (šv. Kazimiero) 6, 7, 8 sky
riai (ji dabar turi nuo 1 iki 12 
skyriaus!); ketvirtoji parapijos 
mokykla būtų high school; dar 
kitos būtų katechetinis ir suau
gusių švietimas.

Aaronas aiškino, kad tuo bū
du bus pakeltas švietimo ly
gis, padidintas mokinių skai
čius mokyklose, sutaupytos mo
kytojų jėgos — vietoj dabarti
nių 58 mokytojų užteks 47.

KAS JAM PASIPRIEŠINO?
Aštriausiai pasipriešino 

Kazimiero parapija, kuri

Keisti laikai: Kražiuose ir Kenstaičiuose gynė ba 
dabar Amerikoje turi ginti kapines ir mokyklas

įas, O

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
_ Jauki vista matomai pratotot) Miką. I čia vietos lietuviai susina pasikal

bėti, pasivaišinti. Pravatfnfijanttejt ar atvykusieji i Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį, {vairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 
Waterbury, Conn., Telef. (203) 754-9995. ______________ ■ ________ '

PARbBODAjtAVAESTV LABORATORIJA irofisaa.ptaa«i*teomi vais
tai bei mestis ŠUS reumštfcndl LaBM pelninga jaunė. Rašyti: F. Deken, 
North Sta, P.a Box 9112, Xewark. NJ. 97104. ■ 4 • ~

jo atmetė mokyklų sujungimo

kinius gerai paruošia. Tai rodo

kyklas išėjusių dalis paskiau 
sėkmingai studijuoja aukštes
niuose moksluose. Mokinių 
skaičius mokykloje nemažėja. 
Priešingai. Kasmet prašymų yra 
daugiau, nei galima priimti.

Aleshurtas kaltine prefekto

rather figrt thaa siriteh”, “We 
would walk a mile to save our 
school”..
PAS VYSKUPĄ

Gegužės 11 60 suaugusių ir 
vaikų delegacija per lytų atžy
giavo prie vyskupijos būstinės, 
kur su jos vadais kalbėjosi 
vyskupas McDowell, vyskupijos 
mokyklų superintendentas. Pen-

i n *1 "1« 
kių minufių pokalbyje Aleshu- 
nas pareiškė: į

ko neprašėme vyskupiją. Dabar

— palikite mus ramybėje".
“Mes būsime dėkingi, jeigu 

bent dabartiniu metu paliksite 
mus nesujungę”, pridėjo Kve
deris. Pastarasis taip pat kalbė-

sv. 
turi 

savo pradžios mokyklą ir high 
school.

Pasisakė prieš tą sujungimą 
klebonas kun. WaHer C. Kara- 
veckas. Jis pareiškė vyskupi
jos atstovam, kad jo parapie- 
čiai tam priešingi ir savo prie
šinga nusistatymą pareiškė bal
savimų: 342:22. Parapija turi

stovų ir norėto juo* poototyti 
prieš įvykucį faktą.

Pats Aleshunas, kaip rašo 
laikraštis, nesimokė švl Kazi
miero mokykloje, bet joje mo
kėsi jo žmona, o dabar mokosi 
jų du vaikai.

Aleshunas atmetė ir mokyk
los vedėjų vienuolių bei inspek
torių pasisakymus už sujungi
mą, nes jos, sako, tarnauja tik 
laikinai mokyklose; nei jos nei 
klebonai negali kalbėti parapi
jos gyventojų vardu.

VAIKŲ DEMONSTRACIJA
Gegužės 10 popietį demonst

ravo 200 šv. Kazimiero mokyk
los mokinių, kurie atžygiavo 
nuo mokyklos porą mylių. Jų 
vardu kalbėjo David Kvederis, 
parapietis, kuris prieš porą me
tų buvo baigęs šv. Kazimiero 
mokyklą. Jis įteikė peticiją Aa- 
romui vyskupijos patalpose.

Mokiniai nešė plakatus su į- 
rašais: “Don’t let our school H.. .. « Ptttsourfle sv. Razinnero parapreeiai a
die , Let us alone , We d ham panaikinama RetuvŪka mokykla.

iip likvidavimą (Laikraštis pri
duria, kad šv. Kazimiero bažny
čioje sekmadieniais vienos mi
šios laikomos lietuviškai).

Vyskupas McDowell kalbėjo, 
kad esą kai kurios parapijos 
pietinėje pusėje turi pasiaukoti, 
idant kitos galėtų išlikti. Kai 
kurios parapijos turi sunkumų. 
Mes tikimės — sakė vyskupas 
—, kad tos, kurios tų sunkumų 
neturi, jaus pareigą padėti...

Laikraštis informaciją baigia 
pastaba, kad mokyklų sujungi
mas susilaukia stipriausios 
"etninės opozicijos".

Tenka pridurti kodėl: kaip 
pažymėjo Kvederis, tai reiškia 
etninį naikinimą.

Negi Amerika genocido kon
vencijas tam neratifikavo, kad 
parapijose galėtų būti vykdo
mas etninis genocidas, pa
smerktas J. Tautų, priešingas 
Vatikano susirinkimo dvasiai?

ligai laukti vaistai

Sta.. P.O. Bok 9112, New*rfc, NJ. 07104, arba t Darbininko administraciją, 
910 Wiltoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. 8HALINS-9ALIN9KA8 Laddbtuvią direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai viaoae miesto dalyse. TeL Vlrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 m 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, l&.Y. 11211; EV 8-9770.

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakąuskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, Ev 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC—- E. Jbseph Zebrovvski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Ndtary Public. 197 Webster* Avė. Cambridge 
. Mass. 'Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. l'K 0-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius ’-r- McCue Funeral Home. Koply
čios gailiuos, kur tik reikalingos. 395 Auuunn Avė., Brooklyn,- N.Y. 
tel.- 277-5604. ' '________ ■ ___________ _
SIMONSbN 'Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų: Kuo 
galėdami patarnaujame almėjimuose. Saammnti 847-0300, Wm. H. aunou- 

. šou. dtrekionus. Laidotuvių įtaigos: 119-04 Millside Avenue Richmond Hm, 
N.Y.; 97-01 ĮOlst Avenue Ozone Bark, 14.Y.• ' - .

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TALN, CONN. TeL BA 9-1181. ..... ;

KAIP IŠVEŽAMI NAUJOKAI 
| RUSIJĄ

Dabar dukart per metus, ge
gužės ir spalio mėnesių, gale po 
keletą tūkstančių šeimų Lietu
voje pergyvena nerimo ir ne
lemtos neišvengiamybės pa
jutimo dienas. Tai devyniolik
mečių jaunuolių išvykimo me
tai į tolimus svetimus kraštus, 
tarnauti svetimoj kariuomenėj 
ir pratintis laikyti ją savąja.
Gegužės- 17 Vilniuje buvo- vie- ANDRIUS ARMONA8, statybininkas Long Islande stato Įvairaus dydžio 
na iš tokiu išlvdėiimo dienu naujus namus, kuriuos galimą tuoj Įsigyti. Priimam užsakytais pastatyti 
na is lūkiu isiyuejuno uiciių. ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teuceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N J. 071U5; teL MArkęt 2-9172. Faruoaiamoa gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Eetate. Namų pirkimo, par- 
daviino ir visAis reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi nuėsto, vaisty- 

: bės ir federalinės valdžios mosesCių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jąmaięa Avė., Richmond HUi, N- Y- 11418; tėL Vlrginia 6-1800.

naujokai jau organizuotai suve- 
žami į Vilnių, kur jų laukia iš

per 300 šeimų.

ŠIOJ PARAPIJOJ LIETUVIU KALBOS JAU NEREIKIA
Iš pokalbio su nauju klebonu E. J. Hudak

1 V1X11111 n.ui IM iCMiiua 10 VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga- 
. . i • n . Ji vykti Ir j kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fotojvainų rusų kariuomenes dali- patarnavjmaL 42^ jĘahan še Kidgewood, N.Y. 11237; TeL: HY 7-4677.

(Tąsa iš pereito numerio)

Čifiūnas: šios parapijos žmo-
Pasisakė specialiai parapijos nės skundžiasi, kad jie neturi 

lietuvio kunigo ir kad negali 
turėti savo mišių.

Klebonas: Kokiais faktais 
remdamiesi jie tai daro?

Čižiūnas: Mes to nežinome; 
todėl čia ir esame. Mes nori
me žinoti, kas šioje parapijoje 
atsitiko. Jūs čia neseniai buvo
te atkeltas?

Klebonas: Taip.
Čižiūnas: Ir lietuvis kunigas 

buvo iš šios parapijos iškeltas?
Klebonas: Taip.
čižiūnas: Ar čia buvo lietu

viškos, mišios prieš Jūsų atkėli-

komitetas: visi šeši komiteto na
riai
PIKETAI

Pasipriešinimą prieš mokyk
lų sujungimą šv. Kazimiero pa
rapija nusprendė sudramatinti 
piketais ir demonstracijom. Ge
gužės 10-11 parapiečiai piketa
vo prie vyskupijos rūmų. Pa
sak laikraščio, tai pirma tokia 
žinoma demonstracija prie vys
kupijos būstinės.

Parapijos atstovas Edward 
Aleshunas toje demonstracijo-

Klebonas: Ne —
Čižiūnas: Ar angliškos mišios 
ivo įvestos prieš Jums atsike-

Klebonas: Aha. .
Čižiūnas: Pranešimai sako 

isždaug taip: kad vyskupas iš- 
ėlė lietuvį kunigą ir atkėlė 
anglų” kunigą, ir kad lietu- * 
ių giesmės baigėsi tiek bažny- 
ioje, tiek...

Klebonas: Visų pirma, čia ne- 
vo lietuvio kunigo;? man at- 
do, kad kun. Laurinaitis yra 
męs šiame krašte.
ČižiGnae: Aš pakeisiu frazę: 

dosiu kitą terminą: “lietu
si kalbantis kunigas”. Kun. 
riiudtis juk galėjo kalbėti 

tuviškai. Toliau, esame skai- 
ę mūsų spaudoje, kad lietuviš- 
ias giedojimas h* lietuvių kal- 

tiekmirė tiek bažnyčioje,

Klebonas: Visų pirma, 
neturim mokyklos... 
sų mokyklą yra

mes 
Mū- 

konsoli
duota; mes negalime laikyti pa
rapijinę mokyklą su 50 moki
nių ir trim seselėm.

čiiHnM: šv. Kazimiero?
Klebonas: Taip. 
čHiūnaS: Iš Chicagos? 
Klebonas: Taip. Taigi, 

laikais nebegalima turėti to
kias mažas mokyklas.

šiais

David fcved^s, parapijos komlto- Su kuo jūs konso-
Hdavotės?to atstovas

Klebonas: Su kitomis parapi- pajėgumo. Kaip aš sakiau pir- 
jomis miestelyje; taip, kad da- ma — yra priešingų žmonių vi- 
bar mes turime specializuotas sose vietovėse. Žinoma, jeigu 
studijas, ir pas mus yra du pir- nacionalizmas statomas virš ti- 
mi skyriai ir trys antri, žinoma, 
tai buvo parapijos mokykla, bet 
visa tai įvyko prieš man atvyk
stant.

Čižiūnas: Aš bažnyčioje ką 
tik mačiau “Linksma diena” at
spausta ant lapukų, ir pastebė
jau, kad Jūs patvarkėte, kad 
lietuvis kunigas čia atvažiuotų 
retkarčiais.

Klebonas: Taip.
čižiūnas: Ar tai ryšium su 

lietuviškų išpažinčių skelbimu?

Klebonas: Žmonės dvasiškai 
nenukentėjo. Tiek, kiek mane 
liečia, jie jokiu būdu nenuken
tėjo. Ir, kaip aš anksčiau sa
kiau, daugių daugiausia — sau
jelė, kurie negali susikalbėti ir 
daugumoje yra priversti būti 
namie. Kitas faktas yra tas, kad į” 
kunigas, kuris prieš mane čia 
buvo — atsistatydino.

’ čižiūnas: Atsistatydino?
Klebonas: Taip.
Čižiūnas: Ar jis gavo kitą pa

rapiją?
Klebonas: Taip. Ir žinoma, 

vyskupas turėjo čia paskirti ku
nigą ir paskyrė, ką galėjo. Aš 
nežinau, ar kunigas Čeponis bu
vo atsiklaustas ar ne, bet jis 
turi lietuvių parapiją Shamoki- 
ne ir, žinoma, ta parapija yra 
lietuviška. Taigi, tikrumoje 
mes turime tik du lietuviškai 
kalbančius kunigus šioje vysku
pijoje. Bet tikrai — aš nema
tau jokios neapykantos. Žmo
nės bendradarbiauja puikiai. 
Bažnyčia išmokėta, atnaujinta; 
dabar remontuojame kleboni
ją. Anksčiau parapija finansiš
kai neišsilaikė. Negalėjo.

čižiūnas: Negalėjo? Koks da
bar parapiečių skaičius, apy
tikriai?

Klebonas: Arti 600 žmonių.
čižiūnas: Ir parapija neturi 

skolų?
Klebonas: O ne, mes skolo

je; dar nesame išbridę, — bet 
tai nėra virš mūsų parapijos

kėjimo, tada sunku tokiems si
tuaciją suprasti... Tautinė pa
rapija pirmoje eilėje yra Įsteig
ta prižiūrėti dvasinius reikalus 
tų, kurie nemoka gyvenamojo 
krašto kalbos. Mes čia turime 
lietuviškas, lenkiškas, itališkas 
parapijas. Italų bažnyčią ant kal
no turi angliškai kalbančius ku
nigus; angliškom ir airiškom pa
vardėm. Dėl to jokio sąmyšio 
nebuvo — kunigas yra kunigas. 
Jis gali laikyti mišias, teikti 
žodį. Tai pirmoji pareiga. Ar 
žinote tėvą Gerald?

čižiūnas: Kurį tėvą Gerald? 
Pasionistą?

Klebonas: Taip. Tėvas Ge
rald, pasionistas (jis vedė čia 
misijas) pasakė šį posakį, —mi
sijom praėjus: “Čia, šioje pa
rapijoje, lietuvių kalbos jau ne
bereikia”. Jis buvo čia perei
tais metais...

Tačiau mes kviečiame lietu
vį kunigą išpažinčių klausyti, 
mes turime lietuviškas misi
jas, mes giedam lietuviškas 
giesmes per paskutiniąsias mi
šias.

nių atvykę seržantai, ar leite
nantai: pasiima “kiekvienas sa- VYTAUTAS BELECKAS, ėav. Winter Gar^eę Tave 
vo” ir išsiveža Pnęš-tai dar su- 1« *
rengiamos perdavimo apeigos. 
Jas paprastai atlieka tam pa
skirti dar lietuviškai kalbantys 
karininkai ar kiti pareigūnai, 
kuriems tenka pasakyti po ke
letą tai progai pritaikytų veid- 
mainybių ar stačiai melagysčių.

K. Gaurylius, respublikinės 
komendantūros (karinio komi
sariato) skyr. viršininkas, pa
vyzdžiui, geg. 17 sakė: “Įsiliesi
te Į mūsų šalies ginkluotųjų 
pajėgų gretas, stovėsite tėvy
nės sienų sargyboje, kaip stovė
jo mūsų seneliai tėvai ir vyres
nieji broliai”... O juk visiems 
aišku, kad tiems jaunuoliams 
teks vykti ne į “mūsų”, o i ru-

ern. 1883 Madison St., 
Ridgewoo<VN.Y. 11227; ĖV 2-6440. Salė vestuvėms Ir JČL pramogoms. Be

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Uetuvidka ir 
europietiška dumia ir pyragai, tvestUms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. _ :___ ■ - . -______u——J___ ■ • •___________________________
LITAS IN VESTI NG CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis.. Aukštos pa
lūkanos už indėkus. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422" W. Marčįuette Rd., Chiėago, III. 60629, (312)) 476-2242

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir Importuotų-gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms._______________

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.
... - - . Wopdhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST

SU Kariuomenę, saugoti visai ne 2-4329. Papigintom kalnom.priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.
- 1:------i Pristatoni į namus liet, skilandžius, sūrius. We take aU orders special price

for Wedctings and Parties. Home-made Bologna.
3UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos £isų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į

dar ir kapitalistinis pasaulis, 
kuris tik ir ieško karo, o jei 
susilaiko, tai tik todėl, tad 

Pasikalbėjimas baigėsi “susikūrė socialistinė stovyk- 
ktebono paskambinimu cho- ]ą.r 
ro vedėjai. Ji paaiškino, kad

savo, o svetimų tėvynių sienas, 
kurias, gal būt, rusų, tik jau 
tikrai ne mūsų tėvai ar seniai 
gynė. 1949 metais gimę jaunuo
liai žino, kad daugumo jų tė
vai ir visų seneliai, jei tarnavo 
kariuomenėj, tai ne toj, į kurią 
jiems dabar tenka eiti. “Vyres
nieji broliai” irgi sąvoka, Lie
tuvoj dabar ne būtinai reiš
kianti “kraujo broliai”...

Vilniaus miesto komunistų
vadas (pirmasis sekretorius) K rimob ir juozo bružv-bružinskų siuntinių įstaiga atlieka 
MfiCkevRSus aiškino, kfid esąs visus patarnavimus #un&ant dovanų siuntinius į Lietuvą. Užsakomi Hohner

akordeonai, danUki ndMO;siuntiniai, SSSR gamybos automobiliai bei ki
tos prekės; Plttbautti telefoninidi užsakymai ir sudaromi siuntiniai gauti 
pato. 8TO ttdon Avy, Ąrctoklyn, N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

RICHMOND HILL DORANTS FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Ricb- 
moud Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - Ml 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 

< nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos 1 visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketal ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

Suprantama, naujokams to* DOVANŲBItf NT1NI M j LIETUVĄ —■ Mes siūlome nepalyginamą patar-

cinės lietuviškos giesmės, kaip «i teina. Dro kita išeina” O iei ®Mų petytlnaa -MŽfb imaha ir mūsų kvalifikuotam štabui ispiidyu visas 
«—-•»»----- *------•- pareigas, surietae su fltoBtiiaų priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių iSsiun-

~ timu. UaMffiiktte ofisų jotbrnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
mai iškyla du klausimai: 1) pastrinktn* bairtų StaMMsilis daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau- 
ar tientt kanitaliatano Imtu ko- katoonda; noa glraNte visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams

, ""s.l. -r.-; v ..T* i,,; ** fiiatatasa. ReftaJaMfite taūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
KlO reiuio aurstyu Karą, jei J 38th UL Ncw York, N.Y. lOOlS. Aplankykite mūsų Skyrius: Chicago, 
“socialistinės stovyklos” nebu- m. 2219 w. Chicago Avė. «N22; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea

Graudūs verksniai, Gul šiandie- kuriam užkliūva, tai nėikvengia- 
ną, Sveika Marija, Dangaus le
lija ir kt

(Bus daugiau)

— Angfip> nūn. pirminiu- 2) “socialistinė stovykla” 
kas Witeenas birželio 19 tarėsi >u atšventė 50 metų jubiliejų,

rinti galią lordų rūmų, kurie 
birželio 18 pabalsavo prieš vy
riausybės sankcijas Roderijai.

Mntewerts nuo birželio 15 ant
ro Širdies smūgio tebeguli ligo
ninėje kritiškoje padėtyje. li
goninėje yra ir valstybės sekr. 
Dean Rusk.

rų?
Tačiau garsiai tokiems klau

simams ištarti apeigose vietos 
nėra. Yra vietos tik vienam iš 
naujokų atkalbėti apeigų tvar
kytojų parengtą pareiškimą: 
“.. .ruošėmės tai dienai, kada 
būsime pašaukti... Didžiuoja
mės ...pasižadame...” ir t.t

Tel. (212)497-8865

Alfa J eweler
- GaraeteM— laikrotftią taisymas

Aukso, platinos Bėdai su dsimantais o Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai e Įvairūs papuošalai, moterim.

Charm Beauty Shoppe
RSG1NA VSKLmra — Tel. 497-8865

Plaukų dažymas

(Elta) 267 St. Nichtrfas Ave^ Ridgewood, N.Y.



IB61 MM6 AMUI KĄ, LM DARBININKĄ IrLIKT. ŽINIAS

919 W1LL0UGH8Y AVĖ. 
BROOKUYN, N. Y. 11221

THE WORKER > fhanciscan fathkrb

PrenufMratM kata* S7J0B — SubMrtpttu** per y«at 
LaMuMtt tvarko REDAKCIJŲ KOMISIJA.

Jut ir karkia—aMli raAakeijB taMa aw» mtaCMm. Narna

DARBININKAS

Teisaus žodžio kaina

o Ma- 
Joną

kalinio

Salomė paprašė Jono Krikš
tytojo galvos už savo aistrų šo
kį. Paprašė dėl to, kad jos mo
tina Erodijada norėjo matyti 
nebylų pranašo liežuvį, kuris 
gėlė priekaištu, kad gyvena su 
ne savo vyru. Tasai vyras buvo 
tetrarkas Erodas Antipas, pa
varęs savo teisėtą žmoną ir pa
siėmęs brolio. Jam buvo pasa
kyta viešai ir rūsčiai: tau nede
ra ją turėti. Bet Erodas savo 
rankose turėjo valdžią, 
chertono kalėjime — 
Krikštytoją.

Salome! paprašius
galvos, Erodas vis dėlto suvir
po ir gailinosi žadėjęs už jos 
šokį duoti ko tiktai ji prašy
sianti. Kruvino prašymo iš 
mergaitės nelaukė. Jam šmėkš
telėjo minty Jono Krikštytojo 
garsas žmonėse, ir jis baiminosi 
pranašą .žudyti Bet dar labiau 
pabūgo sėdėjusių už puotos sta
lo, kad nepasirodytų duoto žo
džio laužytoju. Erodas apsi
sprendė savo tariamąją šlovę 
pastatyti aukščiau teisingumo, 
paliepęs pranašui galvą nukirs
dinti ir įteikti Salomei.

Kraujuojanti galva buvo j- 
nešta į puotos salę. Tas vaiz
das mus purto šiurpu ir po 
daugelio amžių. Ne vienas, gal 
būt, savęs klausia, dėl ko Kris
taus kelio tiesėjui, tam paskuti
niajam Senojo Įstatymo prana
šui, ir daugiau negu pranašui, 
buvo skirta tokia mirtis?

statytas kaip priešybė: vilkėjo 
kupranugario šerių apdarą, sa
vo strėnas veržė šikšniniu dir
žu, mito skėriais ir miškiniu 
medum, negėrė vyno ir gyveno 
skaistybėje. Jis buvo pašauktas 
būti Kristaus pirmataku. Dėl to . 
švenčiama ir jo gimimo diena, 
kaip Marijos, kai visi kiti šven
tieji prisimenami jų mirties die
nose.

Ar galėjo tad būti atsitikti
nis dalykas, kad to angeliškojo 
pranašo gyvenimas ir ypatinga 
misija pasibaigė su Erodo gim
tinėm, jo puota ir kvaitulingu 
Salomės šokiu?

Dykumoje šaukęs balsas 
klausyti tiesos ir daryti atgailą 
buvo nutildytas Erodo rūmuo
se susitelkusio melo ir palaidu
mo — tų piktenybių, kurias ne 
vienas Erodas ir Erodijadada
rė. Jų puotoje iškelta ant pa
dėklo kraujuojanti Jono Krikš
tytojo galva tų žmonių niekšy
bę iškėlė dar stipriau negu gy
vas žodis.

Pranašo krauju kreipiamas 
dėmesys ir į neteisėtą vyro ir 
moters ryšį, tą piktybę, kuri 
nuodija žmonijos versmes. Ero
das ir Erodijada tebeina per 
žmonijos istoriją, tik kitais var
dais. Tai galima suprasti iš to, 
kad tiesūs ir atviri žodžiai, kaip 
Jono Krikštytojo, jog “tau ne
dera ją turėti” arba “tau ne
dera jį turėti”, sukelia pykčio 
didelį įtūžimą. Tiesa svilina a- 
kis, bet ji tokia yra, ir kitokia 
būti negali. Jonas Krikštytojas 
nebūtų paguldęs galvos už tai, 
ko žmonės galėtų nesilaikyti.

kurių garsina amerikiečių spauda

Trečiajai tautinių šokių šventei priartėjus
ngai lanku trečioji tautinių Aldonos Eretaites literatūros vakaras. Banketas ir švente 

šokių šventė visai čia patšven- 
tei uošti komitetas nudirbo di
delius darbus. Pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ir komi
teto nariai, kaip darbščios bi
telės, skubėjo kiekvienas savais 
keliais, siekdami bendro tikslo 
— šventės iškilmingumo ir gro
žio.

šventės repertuarą paruošė 
tautinių šokių instituto vedėjas 
Br. Skotas su komisijos nariais. 
Šokiai daugiausia nauji. Muzi
ką paruošė J. Zdanius. Jis diri
guos ir simfoniniam orkestrui, 
šios šventės meno vadovė — 
Jadvyga Matulaitienė.

Į šventę atvykstančiam 
nimui tenka apmokėti 
kelionės. Pietų Amerikos 
nimas tam tikslui lėšų visai ne
turi. Tad reikėjo ieškoti išeities 
ir telkti lėšas. Tam tikslui yra 
vykdomas vajus. Jį sėkmingai 
vykdo komiteto pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Į aukoto
jų gretas įsijungė tūkstantinin
kai- šv. Antano totų). skoL 
bendrovės sekretorius Juozas 
F. GriMuskas, Chicago Saving 
and Loan Assoc. prezidentas J. 
Pakel, Sr., Standard Federal Sa- 
vings and Loan Assoc. direkto
rių tarybos pirmininkas Justin 
Mackievvich, dr. Jadvyga ir dr. 
Viktoras Dubinskai, muzikas 
Bronius Jonušas . “Paramos” 
maisto krautuvės savininkai 
Jurgis Janušaitis ir Jurgis Ma
žeika prisidėjo su 500 dol. au
ka. Daug šimtininkų ir stam
besnių aukotojų remia mūsų 
jaunimo ir drauge šios šven
tės užmojus. Tai įgalins jauni
mą atvykti ir iš Pietų Ameri
kos. Ir tai verta, nes tokiose 
šventėse jaunimas iš naujo už
gimsta lietuviškam gyvenimui, 
užsidega darbais ir juos tęsia 
grįžęs į savo kraštą.

Komitetas planuoja visą eilę 
kultūrinių parengimų, kur jau
nimas ir svečiai galėtų kultū
ringai praleisti laiką

Liepos 5, penktadienį, Jauni
mo centre įvyks dėmesio ver
tas Vokietijoj gyvenančios ak
torės Aldonos Eretaitės litera
tūros vakaras—rečitalis. Vieš-

jau- 
dalį 
jau-

New Yorko tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja Jadvyga Matulaitienė, šoka levaro tiltą. Grupė pasiren
gusi kelionei j trečiąją tautinių šokių šventę. Nuotr. R. Kisieliaus

' ’ irti

h

Šimu rūpinasi komiteto vice
pirmininkas Vaclovas Kleiza.

Kad svečiai turėtų malonios 
progos pabuvoti vienoje didelė
je lietuviškoje šeimoje, pasida
linti išgyvenimais, susitikti 
daugelį metų nematytus, o jau
nimas linksmai ir kuliūringai 
galėtų praleisti vakarą, komi-

tetas ruošia šaunų banketą, ku
ris įvyks liepos 6, Western Con- 
cessions Arlington Park Rače 
Track gražiose salėse. Kai kas 
baiminosi^ kad jaunimas pobū
vyje išvargs, kad reikėtų poil
sio po kelionių, kad banketas 
neruoštinas. Jaunimas kaip tik 
pasisakė už kultūringą pobūvį,

nes priešingu atveju jis vistiek 
šeštadienio vakarą kur nors 
linksmai turėtų praleisti. Ne tik 
chicagiečiai, bet ir iš visur su
važiavę svečiai miela _ laukia
mi bankete, kur susirinks inie- 
la, graži ir gausi lietuviška šei
ma.

Na, o liepos 7 dieną, tikime,

VILNIAUS TRISDEŠIMT TRYS TREMTINIAI

amfiteatro salėje neliks nė vie
nos tuščios vietelės. Tai lietu
viai ne kartą yra įrodę. Tiki
mės, kad ir šiais metais įro-

Erodo puota buvo iškelta at
žymėti jo gimtuvėm kaip žmo
gaus valdovo. Jo svečiai, susi
rinkę į prabangius rūmus lėbau
ti, buvo taip pat iš didžiųjų, 
vilkėję švelniais drabužiais. 
“Tie, kurie dėvi švelnius dra- Senajam Įstatyme, kuris pa

sibaigė su Jono Krikštytojo nu- nia yra daug Lietuvai nusipel- 
kirsto galva, dar buvo leidžia- niusio Šveicarijoj gyvenan

čio, prof. Ereto duktė, plačiai 
pagarsėjusi Europos scenoje. Ji 
bus tautinių šokių šventės prog
ramos vedėja — pranešėja. Li
teratūros vakare ji skaitys mū
sų rašytojų kūrybą. Vakaro tuo-

bužius, yra karalių namuose”— 
priminė pats Kristus miniom.
Anie didieji nepajudėjo iš sa- ma duoti žmonai atsiskyrimo 
vo namų — savo puotos, savo raštą, kad galėtų už kito tekėti, 
aistraus šokio ir savo minkš- Naujame Įstatyme to nebėra, 
tų patalų. nes Kristus pakeitė. Tai saugo

Jonas Krikštytojas, dykumo- katalikų Bažnyčia ir už tai yra 
je šaukęs balsas, buvo jiem pa- ne vieno puolama.

Iš Vilniaus, amžinosios lietu
vių sostinės, 1922 vasario 5 d. 
lenkų okupacinė valdžia ištrė
mė 33 asmenis: 20 lietuvių ir lengva išsiplėtė visame krašte. 
13 gudų, šie tremtiniai vasario 
6 atvyko į Kauną, laikinąją Lie
tuvos sostinę, ir buvo iškilmin
gai sutikti. Vasario 7 visi jie 
susirinko draVgėn ir savo rei
kalam tvarkyti išrinko trijų as
menų komitetą, kuris tuoj įga
vo "33 tremtinių” komiteto 
vardą. Į komitetą buvo išrinkti: 
Pr. Augustaitis, Myk. Biržiška 
ir gudas J. Krakouskis.

Šis komitetas palengva išvys
tė savo veiklą ir kiekvienam 
žingsny kėlė vilniečių kančias. 
Ir tik šių veiklių tremtinių pa
stangom 1926 balandžio 26 su
sitvėrė sąjunga Vilniui vaduoti, 
kuri vėliau pastoviai ir buvo

vadinama Vilniui Vaduoti Są
junga.

Vilniui Vaduoti Sąjunga pa-

■’ :<ž«i . ■ • kuist. nunin<
lalį tvarko dail. T. Valius, reda
guoja komiteto spaudos koor
dinatorius Vytautas Radžius.

Tenka pažymėti, kad šventei 
ruošti komitetas ir amerikiečių 
tarpe ne tik propaguoja šven
tę, bet ir garsina Lietuvos 
vardą bei primena mūsų tautos 
tragediją.
Pirmininkui dr. Leonui Kriau- 

čeliūnui vadovaujant, komiteto 
delegaciios dviem atveiais ap
lankė Chicagos miesto burmist
rą R. Daley, kuris pakviestas 
pasižadėjo šventėje dalyvauti. 
Be to, iis liepos 5, 6 ir 7 die
nas paskelbė Chicagos lietu
vių dienomis, o atvykstą sve
čiai bus Chicagos miesto garbės 
svečiais.

Kitu atveju delegacija aplan
kė Illinojaus valstijos guberna
torių S. Shapiro, jį supažindino 
su šokių šventės reikšme ir 
Lietuvos problemomis ir pakvie
tė šventėje dalyvauti. Guberna
torius pasižadėjo atvykti.

Komitetas lankė ir senato
rius ir pakvietė į šventę visą 
eilę žymių amerikiečių, kurių 
daugumas davė teigiamus atsa- 
kymus. - » .. ■ ..■.'"•'y

Pasišventusių žmonių būrys 
pakėlė daug vargo ir rūpesčių, 
šventę beruošdamas. Mum gi 
lieka šventėje ir prieššventi
niuose parengimuose gausiai 
dalyvauti..

Tegu būna ši šventė bran
gi sukaktuvinių metų do
vana, skirta išeivijos gy
vastingumui įrodyti, niekada 
neužmirštant pavergtos Lietu
vos!

vardės čia tesuminimos: Vil
niaus univ. geoekologijos prof. 
Vytautas Baronas, istorikas dr. 
Juozas Jakštas, archeologas dr. 
Jonas Puzinas, nosies, gerklės 
ir ausų gydytojas Pranas Pa- 
kanavičius—Pakanaitis, apygar- . 
dos teisėjai Vincas Ruša ir Juo
zas Žilinskas, teismo apygardos 
prokuroras Jonas Talalas, medi
kas prof. Juozas Meškauskas, 
gydytojai Antanas Aleknavičius, 
Juozas Kamarauskas ir Povilas 
Dogelis (visi anksti mirę), ko
operatininkas Stasys Grincevi- 
čius inžinierius Jonas Mikalaus
kas ir jo brolis gydvtoįas Mika
lauskas, pedagogas Petras Mal- 
deikis, istorikė Deveikė, teisi
ninkas dr. Petras Vileišis, ekon. 
Jurg. Strazdas, istor. Pr. Pau- 

.. . . . liukonis, matematikas Lemiąs
davo į klasę visai nepasirengęs nio materializmo. 1944 -Kauno nas, Bronius Gaižutis, Antanas Kačinskas, kalbininkas Leonar- 
pamokai, atsisėsdavo už stalo, universiteto docentas, 1945-48 Dapkus, Petras Dubauskas, kan. das Dambriūnas, rašytojas Vla- 
kelius įremdavo į stalo virių ir, Kauno univ. Sovietų Rusijos ir Juozas Bakšys (dviejų vyskupi- das Šlaitas, architektas prof. Jo- 
atsivertęs vadovėlį, mėgindavo Lietuvos istorijos katedros ve- jų administratorius), Jonas Avi- nas Kova-Kovalskis, teisininkas 
skaityti ir aiškinti pamoką. Sa- dėjus, nuo 1981 Vitaliaus uni- ta, jonas Danyla, S. J., Romu- Antanas Gailiušis, kurio dukre- 
vo prastu dėstymu ir nekokiu varstoto visuotinės istorijos kn aidas Stundžia, Petras Laskaus- lė yra gražiai pasireiškusi lietu

viška veikla, agronomijos moks
lų kandidatas Vladas Baniu - 
nas, karininkai Vaidakavičiai 
Kostas Ališauskas, gydytojai 
Kazys Mogenis bei Bronius Rad- 
zivanas, dr. Albinas Aviža ir 
Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius, agr. Anta
nas šantaras. ekonom. Vaclo
vas Kuzmickas Tai tik 
prabėgomis užkliudyta keletas 
pavardžių, o jų yra žymiai dau
giau.

UKMERGIŠKIS I

IKMERCES CIM NAZIJ| PRISIMINUS

(1918-1968)
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gausesnė ir kasmet baigiančių 
skaičius didėjo, o nuo 1927 
baigdavo jau po dvi klases. 
Tad per visą laiką gimnazija 
yra išleidusi kelis tūkstančius 
abiturientų, kurie baigė įvairių 
specialybių mokslus ir užėmė 
atsakomingas vietas. Juos vi
sus suminėti neįmanoma. Šian-

(N

metus lietinių kalbų dėstė Ma
rijampolės gimnazijos abituri
entė Marija KrsMMfcaHi. Ji gal 
daugiau gyvumo įnešė į pamo
kas, dėstė rūpestingai ir įdo
miai Jai išvykus į Vokietiją

klasėse — 1928 m. ir 1929 m. giškių, kuriuos iš atminties te-

studijuoti istorijos, į jos vietų 1940 Kalėdų atostogų metu VU- gėjęs, ateistinio muziejaus Vil- 
atvyko Panevėžio gimnazijų niuje mokytojų suvafiavime jis niuje dabartinis direktorius) ,

mokinius. Kaip netinkamas jis Rusijos, senovės, viduramžių ir Matulionis, Rapolas Pukys, Juo- 
buvo atleistas iš mokytojo pa- naujų amžių istorijos vadovė- ns Blutis, Vladas Simaška E- 
reigų. Per pirmąją bolševikų o- liūs ir visą eDę straipsnių apie duardas Simaška, Stasys Gruo- 
kupaciją jis tapo Sakių gimna
zijos direktoriumi.

dfe, Kazys Pukenis, “Draugo’

nių mokytojų. Jis atvyko į Uk
mergę 1925, bet savo minti
mis apie komunizmų gal dau
giausia prisidėjo prie Ukmergės tautas Baronas, Juozas Grau- 
gimnazijos mokinių sukomunis- žinia, K. Janužis, Juozas Jakš-

nazija išleido 1923 pavasarį.
gis, prel. Juozas Tadarauskas, 
dr. Antanas Paštus, Stasys 
Santaros.

cialistai bei mokslininkai ak

tinė sėkla prigijo jaunesnėse lys. Antroji laida buvo žymiai
tuviškai visuomenei iŠ spaudos 
yra pažįstama, tod tik jų pa- (Galas)

Lietuvoje ji turėjo 612 skyrių, 
30,000 narių ir 600,000 rėmė
jų. JAV buvo 50 skyrių, o ki
tuose kraštuose — 10 skyrių.

Vilniui Vaduoti Sąjungai nuo 
pat pradžios vadovavo mokslu 
ir darbais pasižymėję vyrai, di
deli patriotai.

Buvo leidžiamas žurnalas 
“Mūsų Vilnius”, kuriame buvo 
labai daug rašoma apie Vilnių, 
Vilniaus kraštą, vilniečių kan
čias ir okupacinės valdžios ne
teisybes. Žurnalas pradžioje iš
eidavo kas mėnuo, bet vėliau 
pasirodydavo kas dvi savaitės, 
žurnalas buvo gausiai iliustruo
tas Vilniaus krašto ir vilniečių 
gyvenimo vaizdais.

Vilniui Vaduoti Sąjungos rū
pesčiu ir pastangomis spalio 9 
buvo paskelbta Vilniaus diena 
ir tą dieną 12 vai. vienai mi
nutei būdavo sustabdomas vi
sas judėjimas.

Prie Vilniui Vaduoti Sąjun
gos veikė Vilniaus Geležinis 
Fondas, kuris telkė aukas vil
niečių mokyklom ir mokiniam 
šelpti.

Po Lenkijos ultimatumo ir 
diplomatinių santykių užmezgi
mo, 1938 lapkričio 25 Vilniui 
Vaducti Sąjungos veikimas bu
vo sustabdytas, žurnalas “MS- 
e”i Vilutes” cu 23-24 numeri" 
pasiio lš paskutinį kartą.

Prof. kun. F. Kemėšis, kuq 
laika gyvenęs Amerikoje, re
dagavęs “Draugą” ir pasireiš
kęs kultūrinėje veikloje Ameri
koje ir Lietuvoje. 1954 mirė 
kankinio mirtimi Sibire. Pasku
tiniame “Mūsų Vilniaus” nume
ryje iis rašė:

“Ko taip laukė mūsų pietų 
kaimynas, kas itin skaudžiai bu
vo pajusta visų mūsų patriotų 
— įvvko: Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga uždaryta! WS buvo 
tai visos tautos minčių ir troš
kimu sintezė. WS uždaryta, 
bet idėia lieka ęvva. Jokia jė
ga neišplėš jos iš tautos sąmo- 
nAs ir širdies. Jokie išviršiniai 
formalūs aktai negalės pakeisti 
tautos nusistatymo.”

“Nebeužtvenksi upės bėgi
mo... Tauta turės surasti to
kią ar kitokią savo aspiracijoms

išeitį. Jei čia būtų viskas pri
slopinta, veikimas pratrykš išei
viuose, kur tik yra lietuviu 
būreliai."

"Mes, eiliniai Laisvosios Lie
tuvos piliečiai, visu mandagu
mu, bet ir tvirtumu pareiškia
me: mes Vilniaus ir Vilniaus Vilnius tapo kiekvieno lietuvio 
krašto neatsižadėsime ir viso- rytinė ir vakarinė malda. Vėr
inis teisėtomis priemonėmis jo 
sieksime ir toliau." (Jeronimas 
Cicėnas, Vilnius taip audrų, 
Terra, 1953, 385-386 psl.)

Jurgis Janušaitis

(nukelta Į

Ne*. Yorke prie Jungtiniu Tautu K* Sovietu Sąjungos pastatytas Sis pa
minklas, kur vaizduojama, kaip kardas paverčiamas j arklą. Ant paminklo 
birželio 16 užklijavo "Russia get out of Estonia Latvi* Lithuama". Raudo
nu datų įraii "When" ir "ICBM 2”. Tai reHkia Intercontinental Ballistic 
Missiles — tarpkontinenthMs balistines raketos. Kada bus jos sunaikintos? 
|ra*ė dienos metu, kai sodelyje buvo daug žmonių.

Vilniaus tremtiniai Vilniui 
Vaduoti Sąjungoje suvaidino 
svarbų vaidmenį. Kai kurie jų 
buvo nuolatiniai kalbėtojai per 
radijo Vilniaus pusvalandį. Di
džia dalimi tik tų vilniečių trem 
tinių dėka Vilniaus klausimas 
buvo apjuosęs visą Lietuvą.

ta iš tos tremtinių grupės kiek 
vieną lietuvį paminėti ir atski
rai.

Augevičius, Jonas, g. 1883 
Šeduvoj, gydytojas, 1903 bai
gė Šiaulių gimnaziją ir 1909 
Maskvos universiteto medicinos 
fakultetą. 1918 grįžo į laisvą 
Vilnių, dirbo ligoninėje, organi
zavo vidaus reikalų ministerijos 
sveikatos departamentą. Lietu
vos vyriausybei pasitraukus

4 psl.)
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Jaunieji sodina jaunus medelius
X Latuanist. mokyklų mokslo mėtų užbaigi- 

shingtono pusę, į riaušių nu- mas Lietuvos pasiuhtinybej Washingtone 
siaubtą ir išgąsdintą JAV sos
tinę, vienas autobusas iš Balti
morės. Sustojo jis prie Lietu
vos pasiuntinybės, ir pabiro iš 
jo Karaliaus Mindaugo šešta
dieninės mokyklos mokiniai ir į 
jų tėveliai. Vešliai žaliuojantį 
pasiuntinybės sodelį pripildė \ 
marga, kleganti jaunimo ir vy
resniųjų minia. Greitai susirin
ko ir washingtoniečiai moki
niai bei jų tėveliai.

Atveža medelius
Beveik tuo pačiu metu atsi

rado LB Pietryčių ąp-dos pir
mininkas, šventės organizato
rius Balys Raugas iš New Jer
sey. Taip pat atskubėjo V. Žio
gas, LB Easton, Pa., apylinkės 
pirmininkas, į automobilį įsi
vertęs tokį didelį, nors ir jauną 
ąžuoliuką, kad nebuvo aišku, 
ar Žiogo automobilis medį atga
beno, ar medis, savo surišta 
viršūne linksmai siūbuodamas, 
automobilį porą šimtų mylių 
atstūmė.

Pasiuntinybę pasiekus, me
dis pasidarė didžiule problema. 
Kibo į jį abiturientai ir visi ki
ti, kurie jautė savo raumenyse 
jėgos. Tempė medelį į jam 
skirtą vietą pasiuntinybės so- 
delyje, bet ąžuoliukas šaknimis - 
apkabinęs didžiulį glėbį žemių, 
įrištų į maišą, nelengvai pasi
davė nešamas. Pagaliau — me
delis atsirado šalia duobės. O 
ten jo jau laukė kitas, ma
žesnis medelis iš Washingtono 
mokyklos vedėjos R. Penkiū- 
nienės sodelio iškastas ir šiai 
šventei pasiūntinybėn atgaben- bių šeimyninių priežasčių 
tas.

Įteikiami atestatai
Visiem susirinkus į iškilmėm 

skirtą pasiuntinybės kambarį, 
apygardos pirmininkas B. Rau
gas pasakė atidaromąją kalbą, 
iškeldamas faktą, kad 'lituanis
tines mokyklas Amerikoje lan
ko apie 4,000 mokinių. Jis pri
statė Lietuvos atstovui apygar
doje veikiančias mokyklas: Wa- 
shingtono Kristijono Donelai
čio, Philadelphijos Vinco Krė
vės ir Baltimorės Karaliaus

DIDELIS TURTAS

Mindaugo.
Baltimorės mokyklos vedėjas 

A. Radžius pristatė abiturien
tus: Mildą Bacanskaitę, Jūrą 
Dulytę, Romą Laskauską, Neri
mantą D. Radžiu, Liną Surdo- 
ką ir Antaną Ulecką. Jiem vi-

Apie Donelaitį 
TEBUVO IŠKLAUSYTA APIE 

DONELAIČIO ĮAMŽINIMĄ
Prieš vienerius metus, 1967 

birželio 22 — liepos 9, iš Vil
niaus į Tolminkiemi buvo nu
vykusi archeologų grupė ir atli
ko tuo tarpu neapibūdintus ka
sinėjimus (buvo kalba, kad gal 
ras apčiuopiamesnių duomenų 
Donelaičio portretui). Dabar ži
nių agentūra pranešė, 1__
Mokslų akademijoj įvyko nuola
tinės K. Donelaičio komisijos 

kas). Ten esą “buvo išklausyti 
pranešimai, apie archeologinius 
kasinėjimus, atliktus buvusioje 
K. Donelaičio gyvenvietėje (Ka- 

kalbėjo, bet nė žodžio apie tai,

ma tik, kad “Priimtas nutarimas ’ 
artimiausiu laiku apibendrinti i 
atliktus mokslinius - tyrinėji
mus ir padaryti iš jų atitinka
mas išvadas dėl tolesnio K. Do
nelaičio atminimo įamžinimo”.

Pranešimas skamba, lyg butų

mals ar net keblumais dėl to, 
kas rasta, ar ko negalėta rasti. 
O vienas keblumas tai visai a- ! 
kivaizdus: vengiant prasikalsti i 
rusams, nepatogu minėti panai
kintą Tolminkiemio vardą; bet 
nedrąsu ir kišti į akis lietuviam 
“Cistyje Prudy” vardą, kuri ru
sai užkorė net hitlerininkų ne
paliestam Tolminkiemiui ... 
Vien iš to didelis galvosūkis, Philadelphijos Vinco Krėvė* vardo ieėtadieninė* mokyklos abiturientai, l-jc eilėje ii k.: Ingrytė Gudėnaitė, 

Maciūnas ir Virgus Vo- 
Nuotr.K. Cikolo

Danutė Juzaitytė, Danutė Bakanaitė, Petriukas Vaikys, Darius Ostrauskas, Algis 
lertao. RMi Ardlete, Vinco Rrtofo mokykite ooOijo. Nurtr, K. Cikuta

Lietuvos atstovas J. Kajeckas Įteikia atestatą B.altimorės Karaliaus 
Mindaugo Šeštadieninės mokyklos abiturientui Romui Laskauskui.

Toliau matyti J. 
prieky žemę kasa V. žiogas, padovanojęs ąžuoliuką.

Rengiasi sodinti ąžuoliuką pasiuntinybės' kieme. 
Kajeckas,

J. Kajeckas įteikė 
Septintoji abiturien-

šiem nūn.
atestatus.
tė Julija Kudirkaitė dėl svar- 

at-
vykti negalėjo.

Po to A. Radžius pristatė mo
kytojo darbą mokykloje dirbu
sias: Birutę Dulytę, Aldoną 
Drazdytę, Nijolę Dulytę, Danu
tę Drazdytę ir tėvų komiteto 
narius: dr. R. Glemžą, O. Erin- 
gienę ir K. Karalienę.

Washingtono mokyklos vedė
ja R. Penkiūnienė, tarus trum
pą žodi, kvietė J. Kajecką įteik

kart Philadelphijos šeštadieninės mokyklos vaikų darželis. Kairėje vedėja Darija Dragūnienė, dešinėje Gema
Kreivėnaitė. Nuotr. K. Cikoto

ti atestatus Washingtono mo
kyklą baigusiem abiturien
tam: Linui Vaitkui, Marytei 
Dambriūnaitdi ir Aurelijai Zun- 
dytei.

Philadelphijos mokyklą dėl 
svarbių priežasčių atvykti nega
lėjo.

Kiekvienam po vėliavėlę
Atestatus įteikęs, J. Kajeckas 

pasakė kalbą, prisimindamas, 
kad ir jis savo vaikystėje yra 
lankęs lituanistinę mokyklą A- 
merikoje. Be to, pažymėjo, kad 
mokyklos baigimas nesanti dar

bo pabaiga, o tik pradžia. Da
bar teksią Įgytas žinias prak
tiškai gyvenime pritaikyti, pra
dėti gyventi pagal tai, ką išmo
kome.

Lietuvos atstovas apdovano
jo kiekvieną abiturientą sim
boline dovana — lietuviška tri
spalve vėliavėle.

Sodinami- medeliai
Sugiedojus tautos himną, da

lyviai nusileido į pasiuntinybės 
sodelį, kur prasidėjo medelių 
sodinimo iškilmės. Jas prave
dė apygardos pirmininkas B. 
Raugas. Po trumpes kalbas jis 
pakvietė mokyklų vedėjus už
mesti po viena kastuvą žemės. 
Toliau kiekvienas abiturientas 
iš eilės užmetė po kastuvą ant 
ąžuoliukų šaknų. Po jų visi ki
ti svečiai pridėjo po savo tri
grašį, ir abu medeliai greitai 
pasijuto įsikibę į lietuvišką pa
siuntinybės sodelio žemę.

Tad atestatų įteikimo proga 
ir atžymint Lietuves nepriklau
somybės atstatymo 50 metų su
kakti pasodinti du medeliai, ku
rie ilgus metus bylos Amerikos 
lietuvių pastangas išlikti lietu
viais.

Trys žvakidės
Sodelio vidury, ant staliuko 

buvo padėtas gražus, didelis lie
tuviškas kryžius. Prie jo trys 
spalvoto stiklo žvakidės-indąi: 
geltonas, žalias ir raudonas. Ą- 
žucliukus pasodinus,. O. Kajec- 
kienė pakvietė mokyklų vedė- 
jus uždegti induose žvakes. Da
lyviai tada sugiedojo “Marija, 
Marija”. Įvykiui prisiminti O. 
Kajeckienė padovanojo visom 
apygardos mokyklom po žvaki- 
dę-indą, kuris bus uždegtas iš
kilmingomis progomis.

Po visų iškilmių dalyviai 
vo pasiuntinybėje meiliai 
vaišinti.

Į gegužinę
Atsisveikinę su pasiuntinybe, 

baltimoriečiai nuvyko į Šiluvos 
koplyčia. Ten jie trumpai pasi
meldė, prašydami Lietuvai lais
vės, apžiūrėjo didžiulę bažny
čią ir nuskubėjo Į Zubkų sody-

bu-
pa-

bą prie Washingtono. Ten jau 
visų laukė vaišingasis Washing- 
tono mokyklos tėvų komitetas 
(Aistienė, Dambriūnienė ir Jaz- 
butienė) su įvairiausiais val
giais.

Mokyklų pasirodymai
Vėliau svečiai susibūrė at

skiroje vietoje, kur Washingto- 
no mokyklos vedėja R Penkiū
nienė praved mokyklų pasiro
dymo programą. Washintono 
mokiniai šoko tautinius šokius, 
o baltimoriečiai deklamavo 
mokslo metų bėgyje išmoktus 
eilėraščius. Programos pranešė
ja buvo Washingtono abiturien
tė Marytė Dambriūnaitė.

Po mokinių programos Bal
timorės tėvų komiteto pirmi
ninkas dr. Rimantas Gtemža 
apdovanojo baltimoriečius abi
turientus knygomis, o Aldona 
Kindurienė apdovanojo wash- 
ingtoniečius abiturientus.

Prisiminti žuvę .
Baigiant dar trumpą kalbą 

pasakė apygardos pirm. B. Rau
gas, J. Kajeckas ir washing- 
tonietis J. Vaitkus, kurs primi
nė tą rytą įvykusią tragediją— 
automobilio 
sius lietuvius 
Slapšiene, R. 
V. Raulinaitj 
jų vėles dalyviai trumpai pa- darbus atžymėti pabaigtuvėmis, 
simeldė. Mokyklos baigimas irgi svarbus

A. Radžius įvykis.

nelaimėje žuvu- 
dr. M. Slapšį, M. 
Puzinauskienę ir 

iš Clevelando. Už

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijos L.B. K. Krė
vės šeštadieninė mokykla užbai
gė mokslo metus gegužės 25. 
Iš ryto mokiniai, mokytojai ir 
tėvai dalyvavo bendrose mišio
se. Po pamaldų visi rinkosi i 
gražiai papuošta salę, kur į- 
vyko mokslo metų užbaigimas. 
Iškilmingo akto programą pra
dėjo vedėja Rėdą Ardienė. Į 
prezidiumą pakviesti: šv. And
riejaus parapijos klebonas ku
nigas J. Degutis, Philadelphijos 
L.B. apylinkės pirm. J. Stiklio- 
rius, Pietinės N. Jersey L. B. 
apylinkės pirm. J. Gaila ir visų 
skyrių mokytojos.

Vedėja trumpai apžvelgė pe
reitus mokslo metus. Mokykla 
dirbo šv. Andriejaus parapijos 
patalpose. Veikė aštuoni sky
riai ir darželis. Mokinių buvo 
57. Mokytojavo: Rėdą Ardie
nė — vedėja, Aldona Page, Te
resė Gečienė, Stasė Kananavi- 
čienė, Danutė Surdėnienė, Dari
ja Dragūnienė—darželio vedėja 
ir Gema Kreivėnaitė. Dainavi
mo mokė Violeta Bendžiūtė, 
tautinių šokių — Estera Ben
džiūtė.

; Aštuntą skyrių baigė septyni 
i mokiniai: Danutė Juzaitytė, Al- 
i gis Mačiūnas, Virgus Volertas, 
i Danutė Bakanaitė, Ingrytė Gu-

dėnaitė, Darius Ostrauskas ir

Santrauka Lietuvos atstovo J. 
Kajecko kalbos, pasakytos Lie
tuvos panuntinybėjo įteikiant 

bafguslem lituonistiim mokyk
las ir pasodinus pasiuntinybės 
sodelyje ąžuolą 1968 gegužės 
25 Washingtone, D.C.

Pirmiausia aš notėčiau pa
reikšti giliai nuoširdžią padėką 
visiem šio žygio į Lietuvos pa
siuntinybę atvykti iniejatoriam 
su p. B. Raugu, p. A. Radžium 
ir ponia R. Penkiūniene prie
šakyje.

Aš taip pat dėkingas litua
nistinių mokyklų mokytojams, 
jas baigusiems mokiniams bei 
jų tėvams ir kitiem palydovam, 
kad nepabūgo šiais neramiais 
laikais kelionės pasiuntinybėje 
atsilankyti.

Dideliai dėkingas esu ir p. 
V. Žiogui iš Easton, Pa., už taip 
gražaus ąžuolo šiai progai pa- 
rūpinimą ir- rūpestingą jo pa- 
siuntinybėn atvežimą.

Lietuvoj įprasta būdavo svar
besnius ar sunkesnius atliktus

Petras Vaškys. Baigusiem į- 
teikti pažymėjimai ir dovanos. 
Taip pat buvo įteikti pažymėji
mai ir kitų skyrių mokiniam. 
Pirmieji ir pažangesnieji apdo
vanoti knygomis. Baigusius ir 
visus mokinius sveikino klebo
nas, Philadelphijos ir pietinės 
N.J. L.B. apylinkių pirminin-

ir Darius 
savo atsi-

Surdėnai-

Petriukas Vaškys 
Ostrauskas paskaitė 
sveikinimus su mokykla, pa
dėkojo mokytojom už moky
mą ir kantrybę, o mergaitės sa
vo klasės vardu įteikė gėlių aš
tunto skyriaus mokytojai R. Ar- 
dienei. Mokyklos vardu su aš
tuntuoju skyrium atsisveikino 
septintokė Laima 
tė. Po to mokiniai ir tėveliai 
pasivaišino tėvų komiteto pa
ruoštomis vaišėmis.

Tėvai ir mokiniai yra labai 
dėkingi mokytojom už moky
mą, klebonui kun. J. Degučiui 
už duodamas patalpas mokyklai 
ir už nuolatinę tėvišką globą. 
Taip pat dėkingi L. B. apylin
kių valdybom ir visiem, kurie 
lietuvišką mokyklą parėmė 
bent kokia auka ar atsilanky
mu į jos parengimus. Bendro
mis jėgomis kurstoma lietuviš
ka ugnelė gal įsižiebs jaunose 
širdyse ir liks kelrodžiu jų at
eities gyvenime. K J.

Laisvės laikais Lietuvoje bū
davo įprasta panašiom progom 
lankytis Rambyno kalne.

Nei Rambyno, nei Gedimino 
kalno, nei istorinių Trakų, nei 
piliakalnių dabartiniu metu pa
siekti neįmanoma. Tos vietovės 
Lietuvos priešo pavergtos, kaip 
pavergta visa Lietuvą. Bet lais
vos lietuves simbolis te
bėra Lietuvos pasiuntinybė. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė nepripažįsta mūsų 
tėvų žemės užgrobimo. Todėl 

šį įstaiga tebetęsia savo veik
lą. Tai džiugina ir laisvą ir pa
vergtą lietuvį.

Jūsų gauti pažymėjimai ryš
kus įrodymas, kad jūs prana
šesni už kitus savo amžiaus 
berniukus ir mergaites, kuriem 
nelemta buvo lituanistinės mo
kyklos lankyti. Lietuvių kal
bos mokėjimas ■— didelis tur
tas. Tai pasitarnąus jums moks
le bei darbe ir ateityje. Jūsų 
šioje pastogėje atsilankymas liu
dija, kad jūs pamilę lietuvių 
kalbą ir ištikimi esate Lietuvai.

Aš norėčiau pasigirti, kad 
aš irgi lituanistinę mokyklą A- 
merikoje lankiau. Tai buvo lie
tuvių parapijinė mokykla She- 
nandoah, Pa. Ten aš išmokau 
ir pirmą lietuvišką dainelę. Ją 
ligšiol prisimenu.

Jūs ~ savo ~atsilankymą Lietu-- 
vos pasiuntinybėje atžymėjote 
kitu reikšmingu, nepaprastu 
veiksmu. Dalyvavote ąžuolėlio 
laisvos Lietuvos teritorijos sale
lėje pasodinime. Ąžuolas stip
rybės, patvarumo simbolis. Ą- 
žuolas, galima sakyti, visų me
džių karalius. Jis figūruoja dar
gi Mažosios Lietuvos himne.

Ąžuolo sodinimo ceremoni
joje šiandien dalyvavimas — 
papildomas Jūsų ištikimybės 
Lietuvai įrodymas.

Mes šį ąžuolą šiandien lais
vos Lietuvos teritorijoje sodina-
me jos nepriklausomybės pa
skelbimo 50-ties metų jubilieji
nės sukakties proga. Kol mes 
būsime dvasioje ir lietuvybėje 
stiprūs “kaip ąžuols prie Ne
munėlio,” tol yra pagrindo tikė
ti, kad sulauksime Lietuvos lais
vės aušros.

Savo kalbą baigdamas, aš no
rėčiau kiekvienam jūsų lituanis
tinę mokyklą šiais jubiliejiniais 
metais baigusiam įteikti atmi
nimui dar šalia mokyklos bai
gimo pažymėjimo ir jūsų mei
lės Lietuvai simbolį — Lietu
vos trispalvę vėliavėlę.

Vilniaus tremtiniai
(atkelta iš 3 psl.)

Kauną, gydytojas Augevičius li
ko Vilniuje. Buvo lietuvių prie
glaudų ir visų mokyklų gydyto
jas. Dalyvavo šalpos ir bend
ruomenės veikloje. Laikinaja
me Vilniaus lietuvių komi
tete ėjo sekretoriaus pareigas. 
Nuo 1922 Kėdainių apskr. ligo
ninės vedėjas. Nuo 1927 Lie
tuvos kariuomenės gydytojas

Augustaitis, Pranas, g. 1883, 
Vilkaviškio apskr., V.D.U. pro
fesinius. Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje ir Seinų kunigų se
minarijoje. Studijas gilino Pet
rapilio dvasinėje akademijoje, 
bet jos nebaigė. Studijavo Frei- 
burge ir 1911 gavo filosofijos 
daktaro laipsnį už disertaciją 
“Lietuvybės elementai lenkų ro
mantizme”. 1913-1920 gyveno 
JAV. 1920 grižo į Vilnių ir mo
kytojavo lietuvių mergaičių 
gimnazijoje. Dirbo laikinajame 
Vilniaus lietuvių komitete ir ku
rį laiką buvo jo pirmininku. 
1922 nuvyko į Berlyną gilinti 
studijas. Nuo 1923 V. D.U. pro
fesorius, vėliau Vilniaus uni
versiteto humanitarinių moks
lų fakulteto profesorius. Rašė 
eilė raščius ir mėgo publicisti- 
tiką. Buvo nuolatinis laikraščių 
bendradarbis. Vilniuje turėjo 
nuosavus namus. Mirė 1941 
Vilniuje.

(Bus daugiau)
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DARBININKAS

Mokykla turCs 12
CLEVELAND, OHK)

tuvto įvyko birželio 16 švč. 
Panelės Nesiliaujančias Pagal
bos lietuvių parapijos salėje. 
Užbaigtuves pradėjo mokyklos

Vilija Nasvytytė gražiai ir tai* 
syklinga tartim padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio “Trem-

brėždamas, kad jos turėtų būti 
linksmos, bet sutampa su tra
giškųjų birželio įvykių minėji
mu. Tų įvykių aukos, mokyk
los vedėjui kviečiant, pagerbtos 
atsistojimu ir susikaupimu.

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: parapijos klebonas ku
nigas J. Angelaitis, mokyt. V. 
Kavaliūnas, mokyt J. Minkū- 
nienė, LB II-os apylinkės pirm. 
K. Žiedonis ir tėvų komiteto 
pirm. A. Jonaitis.

Šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje, mokslo metų bė
gyje, buvo 116 mokinių. 8-jį 
skyrių baigė 8 mokiniai. Dalia

Angelė Mikniutė

minus už lituanistinės mokyk
los 12-jį skyrių ir gavo baigimo 
diplomą, jai įteikta dovana — 
kųyga su mokytojų parašais.

8-jį skyrių baigė, gavo pažy
mėjimus ir dovanų po knygą: 
Rita Balytė, Rita čyvaitė, Vy
tenis čyvas, Marija Ežerskytė, 
Algis Gudėnas, Bronius Kazė
nas, Aldona Mikoliūnaitė ir Dai
va Ralytė Baigusiųjų vardu Ri
ta čyvaitė pareiškė mokytojam, 
mokyklos tėvų komitetui ir tė
veliam padėką.

LB II-os apyl. pirm. K žie- 
donis sveikino visus sėkmingai 
baigusius mokslo metus, dėko
jo mokytojam, nesigailėju- 
siem laiko ir darbo, ir klebonui 
kun. J. Angelaičiui už visokią 
paramą.

Tėvų komiteto pirm. A. Jo
naitis sveikino baigusius, dėko
jo mokytojam ir visiem prisi- 
dėjusiem prie šv. Kazimiero 
mokyklos išlaikymo. Padėkojo 
LB II-os apylinkės valdybai už 
100 dolerių auką. Už ją nupirk
ta knygų, kurios bus įteiktos 
mokyklos mokiniam, baigusiem

ir mokinukas mokinių vardu 
šv. Kazimiero mokyklai įteikė 
2 tautines vėliavas. Mokyklos 
vedėjas Ą Tamulkmis užbai
gos žodyje pažymėjo, kad mo
kykloje malonu dirbti, kai yra 
susiklausymas, nuoširdumas. 
Dedamos pastangos mokyklą iš
plėsti į 12 skyrių.

Meninė dalis 7
I-mo sk. mokiniai padainavo 

“Išėjo tėvelis į mišką”. D. Stri
maitytė pagrojo akordeonu.

Mokyt J. Kazėno vadovauja
mas mokinių choras padainavo: 
“Ateina pavasarėlis”, “Du gai
deliai giesmininkai”, “Ei, jau
nyste” ir “Mūsų kuopa”. Visas 
dainas atliko gerai ir iš publi
kos susilaukė ilgo plojimo. _

Sadutę ir Klumpakojį pašoko 
jaunieji mokyklos šokėjai. Miki- 
tienę, Landytinį, Grandinėlę ir 
Gyvatarą atliko ‘šoktinis’, “šok- 
tinio” šokėjai visus šokius šo
ko labai gerai. Tautiniam šo
kiam vadovauja Jolita Kava
liūnaitė, Mindaugas Leknickas 
ir Petras Maželis. j

Šv. Kazimiero mokyklos me
tų užbaigtuves gražiai praėjo. 
Publika programa buvo paten
kinta. <

Po programos visi mokiniai 
ir svečiai buvo pavaišinti ska
niais užkandžiais, paruoštais 
mokyklos tėvų komiteto.

L. Žvirkalnis

skyrių

Bostono birželio 16. minint baisiojo birželio įvykius, buvo pamaldos lietuvių bažnyčioje. Mišias aukojo vysk. 
V. Brizgys. Kairėje dekanas R. Valongevičius, dešinėje kleb. A. Baltrašūnas. Nuotr. P. Plikšnio

IŠ VISUR

Ponia Kazėnienė dėkojo mo
kinių tėvam.-

Baigė pirmaisiais mokiniais: 
I skyrių — Algis Miškinis, 
Daiva Kamantaitė, Ramunė Jo
naitytė; II — Edvardas Kižys, 
Dalia Miškinytė, Rasa Kaman
taitė; m — Rūta Stamskytė, 
Daiva Petukauskaitė, Rimantas 
Kaunas, Saulius Kaunas, And
rius Kazlauskas; IV — Danutė 
Balčiūnaitė, Arvydas Mackevi
čius, Linas Johansonas; V — 
Loreta čipkutė, Remigijus Bel- 
zimskas, Dalia Rydelytė, Linas

NEW LONDON, CONN.

Angelė Mikniutė, New Lon- 
don, Conn., baigė Fordham u- 
niversitetą, įsigydama Bache- 
lor or Science laipsnį. Ta pro- Puškorius, Diana Strimaitytė; 
ga ji gavo ir medalį už aukš
čiausią pažymį iš visos klasės 
pasirinktoje finansų srityjei 
Be to, ji priimta į Beta Gam
ina Sigma, the national honor 
fratemity for collegiate schools 
of business. Po trumpų atosto
gų Angelė vėl pradėjo studijas 
Columbia universitete magis-

VI — Julija Ignatavičiūtė, In
grida šemetauskaitė, Romual - 
das Strimaitis, Audra Petrony- 
tė; VII-Romas Kazlauskas, Ma
rius Laniauskas, Vilija Nasvy
tytė, Roma Balytė, Danutė Miš
kinytė; IX — Daiva Bielinytė, 
Aldona Kavaliūnaitė, Loreta

tro laipsniui.
Nykštenaitė, Danute Sušinskai- tuom pai 
tė. ruomenę.

WATERBURY, CONN.

L. B. Waterburio apylinkės 
metinis piknikas — gegužinė į- 
vyks sekmadienį, birželio 30,1 
vai. p.p., Bazėnų sodyboje, 15 
Neagle St., Union City, Connec- 
tieut. Keliaujant Rt. 8 iš bet 
kurios krypties, išsukti “Main 
St. — Union City” išvažiavimu. 
Toliau bus kelio rodyklės. Wa- 
terburio Bendruomenė kviečia 
visus lietuvius iš arti ir toli 
atvažiuoti, pasivaišinti ir pasi
linksminti metiniame piknike ir 
tuom paremti Lietuvių Bend-

ŽIAURIAUSI NAIKINIMAI—RUSŲ ANTPLŪDŽIAI
Birželio įvykių minėjimas

Birželio 7 d. vakarą L.A.P. HARTFORD, CONN. 
klubo patalpose buvo L. B. 
Hartfordo apylinkės surengtas 
birželio baisiųjų įvykių minėji
mas ir dail. Jono Rūtenio dai
lės parodos atidarymas.

Minėjimą atidai ė L. B. Hart
fordo apylinkės pirm. Z. Straz
das, pažymėdamas, kad biržely
je Lietuva pergyveno rusų in
vaziją,_ didžiausius lietuvių ve
žimus į Sibirą. Birželyje prasi
dėjo ir lietuvių partizanų ko
vos su rusais komunistais. 
Daug lietuvių žuvo nelygio
je kovoje su okupantais.

Paskaitą apie lietuvių tautos 
egzodą — išsklaidymą skaitė 
prof. kun. Stasys Yla. Prelegen
tas davė daug įdomių žinių apie 
lietuvių tautos sukrėtimus, ku
rių buvę keturi: turkų, švedų 
ir du rusų, žiauriausi lietuvių 
tautos sunaikinimai buvę ru
sų antplūdžiuose. Pav., 17 am
žiuje rusai buvo užgrobę Lietu
vą ir sunaikinę visus Vilniaus 
kultūros turtus. Didžiausias lie
tuvių tautos sunaikinimas bu
vo 1941, kada rusai komunis
tai ištrėmė į Sibirą per 35,000 
lietuvių, o iš viso baltiečių — 
600,000.

Lietuviai yra labai atsparūs. 
Kaip Izraelis negalėtų egzis
tuoti be išeivių žydų visame 
pasaulyje, taip ir Lietuva be iš
eivių pagalbos nebus atvaduo
ta. Lietuviai yra kvalifikuota 
tauta, ir mes turime T>ūti ant
rąja ašimi, kol 
vaduota.

Po paskaitos 
Zita Dapkienė 
džiūno “Lietuvių raudą 
Dragunevičius jos deklamaciją 
paįvairino muzika iš juostelės.

Paskui kalbėjo ilgametė Sibi-

Lietuva bus iš-

buvo montažas, 
deklamavo Gai- 

o A.

Mfelaa

— Valdas Adamkavičius pir
miniuose rinkimuose Chicagoje 
laimėjo ir dabar ruošiasi lapkri
čio mėn. rinkimam. Į Cook 
County Sanitarinio Distrikto pa
tikėtinius kandidatuoja 3 demo
kratai ir 3 respublikonai.

— Tautinię šokię šventėj iki 
šiol jau pasižadėjo dalyvauti 12 
kitų valstybių konsulų: Portu
galijos, Urugvajaus, Guatema- 
los, Brazilijęs, Filipinų, Turki
jos, Dominikonų, Ekvadoro, Ni- 
karaguos, Graikijos, Venecue- 
los ir Airijos, šventė įvyksta 
lieps 7 Chicagos Amphiteatro 
salėje.

— St. Lozoraitis, J r., birželio 
8 atstovavo Lietuvą ir lietuvius 
šv. Zuzanos bažnyčioje Romoj, 
kai arkivysk. M. O’Connor au
kojo mišias už senatoriaus Ro- 
bert F. Kennedy vėlę. Pamal
dose dalyvavo Romoje gyveną 
amerikiečiai ir diplomatiniai at
stovai.

— Buenos Aires lietuviai, bir
želio 16 paminėję birželio liūd
nuosius įvykius, birželio 29 
rengia naujų akademikų pager
bimą.

— Chicagos lietuviu operos 
valdyba buvo perrinkta birže

lio Į£ įvykusiame narių susirin- -į 
kime. Išrinkta: Vr Juška, G. Ka
zėnas, S. Džiugienė, V. Petraus
kas, K. Skaisgirys, A. Smolins- 
kas ir A. Kulys. Pirmą kartą 
susirinkime dalyvavo 80 proc. 
visų narių. - ■ į

— Mergaičių stovykloje Put- ;■ 
name staiga atsirado kelios vie
tos stovyklautojom. Stovykla 
bus nuo birželio 30 iki liepos 
28. šiais reikalais kreiptis: > 
Camp Immaculata, Immaculata 
Convent, Putnam, Conn. 062* 
60.

Ir už ką?! Per 16 metų klaus
davo, už ką ji nuteista, bet nie
kad negavo atsakymo.

Kaž koks stebuklas — po 16 
metų ji grižo Lietuvon. Lietu
voje dar gyveno 8 metus ir ma
tė lietuvių gyvenimą po rusų 
jungu. J Sibirą nė vienas savo 
noru nevažiuoja. Sibire liko tik 
tie, kuriem neleido grįžti.

Baigdama prašė tik vieno: 
išlaikyti savo vaikuose lietuvių 
kalbą.

Dail. Jono Rūtenio paroda
Šia proga buvo ir dail. Jono 

Rūtenio dailės parodos atidary
mas. Dail. J. Rūtenis augęs 
Kaune. Baigęs Vyt. D. univer
sitetą, buvęs kadro karininkas, 
mokytojas, žurnalistas. Ameri
koje 1960 pradėjo studijuoti 
meną, šį rudenį baigs Pratt 
universitete, N.Y., Casina Art dėkime ir atlikime dar vieną-

ro kankinė Stefanija Rūkienė. 
Kalbėjo pro ašaras... Ir daug 
kas jos kalbos klausėsi taip pat 
pro ašaras... Ji pasakojo savo 
atsiminimus iš anų baisiųjų lai
kų: 1941 birželio 14-15 ...
/ Skaudūs prisiminimai.. .“Su
grūdo į gyvulinius vagonus. Nei 
maisto, nei vandens. Rinkome 
vandens lašus vaikam. Važiuo
jant — pilni langai veidų. Nau
joje Vilnijoje pravažiuojant 
skambino visais varpais”.

“Už Uralo pirmą kartą su
stojo traukinys. Sustojo prie u- 
pelio. išlipę visi sugriuvo —ko
jos ir visas kūnas buvo nutir
pęs. šiurpas nukrėtė, kai ka
reiviai ištempė iš vagono miru
sį kūdikį, nuvilko toliau ir, įme
tė į duobę, užkasė. 
pavežę, prie Užgalkos upės Nors dail. J. Rūtenis yra eks- Jie, pašventę visas jėgas, auk-
kranto tremtinius išmetė. Atva- presionistas, bet yra daug ir lėja mūsų jaunimą, kuris anks- 
žiavę iš kolūkių ūkininkai (ar realistinių jo kūrinių, net lie- čiau ar vėliau paims į savo 
įgaliotiniai) pasirinko jiem pa- tuviškomis temomis. rankas vedimą kovos už Lietu-
tinkamus ir išsivežė. Darbas Dail. J. Rūtenis yra dalyva- vos išlaisvinimą. Tai kovai.ves-
priverčiamas. Niekur neišva- vęs bent 10 parodų Bostone, ti reikės prityrusių ir išsimoks- 
žiuosi. Liepė išmesti iš galvų, New Yorke, Cape Code ir kitur, linusių žmonių, kurie drįstų ir 
kad kada nors bus galimybė su
grįžti Lietuvon ...”

St. Rūkienė buvo nuteista 
25 metam Sibiro tremties. Ir 
tas metų skaičius baisiai slėgė.

Dvidešimt

Dar kiek School.

Kun. prof. V Pakutka 
pakeltas prelatu

PREL. V. PAKUTKA

paremkime tėvus pranciškonus.

J. Bernotas pasiryžtų aukotis ir tą kovą tęs- 
• ti. Tokius žmones ruošia ir auk

lėja tėvai pranciškonai jų ve- 
damoj mokykloj.

Valdyba be narių pagalbos 
nieko nepadarys. Visus narius 
prašom ateiti į talką, kada vie
nokia ar kitokia pagalba bus 
prašoma. Dar ne narius malo
niai kviečiame jungtis į šio pir
mojo visoje Amerikoje įsistei
gusio būrelio eiles, kad mūsų 
pavyzdžiu pasektų ir kitų mies
tu lietuvių kolonijos, sutverda- 
mos panašius būrelius.

J. M.

Worcester. Mass.
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 

RĖMĖJŲ BŪRELIS
Birželio 7 šv. Kazimiero para

pijos svetainėje įvyko šio bū
relio susirinkimas. Su malda ati
darė pirm. p. Mancevičienė.

Narių susirinko nedaug, nes, 
kaip teko patirti, vieni nežino
jo, o kitiem buvo labai nepato
gi diena. Pirmininkei atsisa
kius iš pareigų, išrinkta nauja 
valdyba.

Birželio 14 Snarskių namuo- ' 
se įvyko naujosios valdybos po
sėdis, kurą atidarė pirmininkas 
Z. Snarskis ir supažindino su 
ateities darbo planais, ku
riuos vasaros karščiams praė
jus yra numatęs pradėti. Valdy
ba pilnai pritarė numatytus pla
nus padėti įgyvendinti.

P. Mancevičienė užsakė au
tobusą ir pardavinėja bilietus į 
gegužinę — pikniką pas tėvus 
pranciškonus. Gegužinė įvyks 
rugpjūčio 4 Kennebunkport, 
Maine. Norį vvkti kreipkitės 
pas p. Mancevičienę telef. 754- 
0555. Nelaukite paskutinių die
nų, kad kartais nepritrūktų vie
tos autobuse, kuris kiekvienais 
metais nelabai sutalpina norin
čius važiuoti.

Būreliui priklauso daug na-

PITTSTON, PA.

Jubiliatas kun. 
Petras Ališauskas

penkerių metų ku
nigystės jubiliejų birželio 2 mi
nėjo šv. Kazimiero parapijos 
Pittston, Pa., klebonas kun. Pet
ras J. Ališauskas.

Jubiliatas gimė 1916 lapkri
čio 1 Simpson, Pennsylvanijoj. 
Studijavo Marianapolio kolegi
joj, Thompson, Conn. 1937 į- 
stojo į Mount Saint Mary’s ko
legiją, Emmitsburg, Md. 1939 
baigė filosofijos studijas ir ga
vo Bachelor of Arts laipsnį. Po 
to studijavo Mount St. Mary’s 
kunigų seminarijoj. Kunigu į- 
šventintas 1943 birželio 5*

Pastoracinį darbą dirbo šio-
...... . . _ . . , _ se parapijose: šv. Onos, Sho- šios vvskupijos istorijoje vienu simokėje nario mokesti. Val-

statybų fondui ir prašau įrašyti mane (musų žeuną/musų mirusiuosius) V. hola. Sventojo vardo. Swoyers-

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FTJND)

Siunčiu auką

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui__

ADRESAS

............................................. —---------------- ..........._______ Zip Code

Visoms mskoms atskaitoma mokėsimi (Tas DedactibU)

didesne

Gegužės 19, per iškilmes Me- 
morial Stadium, Scrantone, 
minint vyskupijos šimto metų 
jubiliejų, vyskupas J. Carroll 
McCormick paskelbė sąrašą 
Popiežiaus Pauliaus VI-jo nau
jai paskirtų prelatų. Net 25 
šios vyskupijos kunigai pakel
ti prelatais. Tai pirmu kartu rių. bet tik maža dalis yra už-

Lietuvių pranciškonų kul- ; 
tūrinei veiklai tęsti reika- • 
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai Į 
kviečia lietuvius jaunuo- I 
liūs tapti šv. Pranciškaus ; 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.

ville; Sv. Juozapo. North Scran- 
ton; šv. Bazilijaus, Dushore: 
Šv. Petro ir Povilo. Towanda; 
Šv. Marijos. Wanamie; šv. Juo
zapo. Hanover. 1966 rugsėjo 
14 kun. Petras J. Ališauskas 
paskirtas klebonu Sv. Kazimie
ro parapijoje. Pittstone.

Jubiliatui linkime ilgiausių 
metų! rtt

kartu tiek kunigų pakeltų pre
latais.

Tarp pakeltųjų yra lietuvis 
kunigas Vincas J. Pakutka, S. 
T.B.. Marywood kolegijos filo
sofijos profesorius ir kapelio
nas. t

Naujasis prelatas kunigu bu
vo išvestas 1943 metais lapkri
čio 20 d. 
katedroje.

Scrantų Sv. Petro

dyba prašo nelaukti iki'bus šau
kiamas kitas susirinkimas, bet 
nario mokestį sumokėti anks
čiau pirm. Z. Snarskiui ar se
kretorei J. Miliauskienei, šio 
būrelio veikla paskutiniu laiku 
buvo susilpnėjus, bet dabar no
rime ją sustiprinti.

Esame gausi savo skaičiumi 
lietuvių kolonija. Atliekame di
delius darbus ir jų daug. Prisi

; Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti

; mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Francisean Monastery -I 
Kennebunkport. Maine I 
04046



Rožė ir Albinas Žukauskai atšventę savo vedybinio gyvenimo 25. metų su
kaktį. Nuotr. V. Maželio

gyveną 81 Grove Avė., Metu- 
N.J., gegužės 11 iškil- 
paminėjo savo vedybi- 

gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Trejybės bažnyčioje 5 v.v.

DARBININKAS

MEWABK, N.I.
koše pamaldose. Abu dalyvauja 
Lietuvos vyčių Newarko kuo
poje. Abu uoliai dirba Lietuvių 
Bendruomenėje. Albinas yra 
New Jersey apygardos valdybo
je.

Dėl savo malonaus būdo yra 
įsigiję daug bičiulių, kurie susi
rinko juos pagerbti jų šventė
je. Sukaktuvininkai gavo daug 
sveikinimo telegramų, tarp jų 
ir nuo abiejų giminių iš Lie
tuvos. Ilgiausių metų! Dalyvis

YOUR AD 
CANCBL OR CHANGE 

Tai.: GL2-2923

ROUND THE CLOCK Automatic 
Telephone Answering Recording 
Eąuipment — SL Albane Record 
Shop, 111-20 Farmers Blvd. Call 
776-7897 ask for Misa Bernice Hinds

Norėdamas turėti medžiagos 
pažinti bolševizmo tikslam, Įsi
gyk šias knygas: Bolševizmo 
Metai, 436 psl., 1 dol. Teroro ir 
vergijos Imperija — Sovietų 
Rusija, K. Bielinio, 3.08 psl. 1 
doL Baisusis Birželis, P. Nau-

mišios. Mišias aukojo kuni- 
P. Totoraitis, J. Pragulbic- 
iš Elizabetho ir S. Kul- 
S. J. iš Montrealk). Gie- 
parapijos choras, solistas 

Štokas. Svečių buvo be-
pilna bažnyčia.

Po pamaldų 6 vaL parapijos 
buvo vaišės. Salę papuo- 

Stonyiė. Svečių daly- 
apie 200. Banketą prave-

Antanas Rugys. Pasakyta 
kalbų.

Žukauskas ir Rožė 
Semėnaitė kilę iš gausių šeimų, 
bet jų šventėje nesimatė. Visi 
yra likę už geležinės uždangos, 
o kiti žuvę tėvynėje ir ištrem
ti. Albinas ir Rožė susituokė 
1943 gegužės 20 Kaune. Tuo 
metu Albinas dirbo policijos 
tarnyboje, o Rožė ligoninėse. 
Artėjant antrą kartą bolševi
kam prie Lietuvos, jie pasitrau
kė j Vakarus, gyveno Minden, 
Detmolde, iš kur emigravo Į 
Angliją. Gyveno Londone, iš 
ten išvyko į Montrealį. čia į- 
sikūrė kiek pastoviau. į Ameri
ką pakvietė dėdė Semėnas. At
vykę apsigyveno Metuchen, N. 
J.

Jie abudu labai-nuoširdžiai 
dalyvauja visuomeniniame gy
venime. Nėra buvę nė vieno 
New Jersey parengimo, kuria
me Žukauskai nedalyvautų ir 
neprisidėtų savo darbu. Jie sėk
mingai platina bilietus. Nors 
gyvena tolokai, bet visada sten
giasi lankyti tik savo parapijos 
bažnyčią ir dalyvauti lietuviš-

SPORTAS
CHICAGOS LITUANICA 

NEW YORKE
PLB. seimo metų į New Yor- 

ką atvyksianti Chicagos Litua- 
nicos futbolo komanda pasižy
mi žaidimu, vedamu trumpais 
padavimais bei vidurio aikštės 
užvaldymu. Šalia H. Jenigo vie
nas iš svarbiausių veiksnių ta
me žaidime, yra Henris Gavė
nia. Prieš dešimtmetį Lituani- 
cos ęilėse prisegtą “junioro” 
vardą tebesinešioja ir šiandien. 
Žiūrovai, atkreipkite dėmesį, 
nes matysite atkaklų, pasiryžu
sį, bet tuo pačiu ir padoriai 
švariai savo vienetui pareigas 
atliekantį žaidiką. Atletas

COMMERCIAL ALTERATIONS
■ Refrigeration and Air Conditioned 
Service Installation and Repairs — 
all work guaranteed Allan Blueford 
294 Gatės Avė Brooklyn, N.Y. Call 

789-5246

COMPLETE HOME 
IMPROVEMEMTS

10x16 Ftaisbed Basements for only 
>590 — Free estimates given.— all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 
/ ask for Mr. Tony Ruggiero

HUNGARIAN KITCHEN superbly 
catered — authentic cuisine dining 
room for dinner weekdays 5-8:30, 
Fri. SaL 5-9:30 Sunday 3 to 8:30 
closed Tues. 312 Irvington Avenue 
South Orange N.J. For res call 201 
762-5210 — Free parking in rear.

BRONCO CHARUĘ’S Original Log 
Cabin Restaurant Montauk High- 
way Oakdale, L. I., N. Y. German- 
American cuisine, Sauerbraten and 
Dumplings our specialty... Table 
dHote from 12 to 3 o’clock, A la 
Carte from 12 to 10 PM. Bring your 
fąmily to dinner, children’s portions 
served, delicious homebaked pieš & 
tarts. Open all year round. Plenty 
of parking space.

GRAŽI DOVANA MOKYKLOS 
BAIGIMO PROGA 

Introduction to Modom Li> 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais drangai vieną vakarą gerai 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš- pašutino, išėję iš restorano į- 

miestiškio, 238 psl., 3.50 dol. kinimai anglų kalba. Nemo- sėdo | autobusą, o kai pamatė 
šios knygos gaunamos Darbi- kantiem ar nedaug mokantiem uniformuotą žmogų, tai ištiesė 
ninko spaudos kioske. lietuviškai — puiki galimybė iš- jam ranką su mokesčiu.

mokti. Parengė L. Dambriūnas, Uniformuotasis nepatenkin- 
tas sugriaudė:

— Nekiškit man pinigų! Aš

. Kovos laivas
Švęsdami savo gimtadienius,

Henris Gavėnia

IN MEMORIAM 
ROBERT F. KENNEDY

RADIJO PROGRAMOS
Lietuves Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. W m; V D 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016Schlei- 
fer Rd. Hillside, N J. 07205; tel 201- 
289-6878.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle VU- 
lage, N.Y. 11379.

A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Selj-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas.

VVEB-CO O1STRIBUTORS
Special this — Charm and 
Low Gas-Fired Barbegue only 59.95 

607 Central Avenue 
VVestfield NJ. 
Call 233-7466

Tada vienas draugų susijau-

BOSTON. MAS8 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS 
WLYN —1360 kilocydet 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30vaL p-p.

Amens In Amber, Leonardo 
Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

dinęs sušuko:
— Išlipkim! Nežinau, kaip 

čia atsitiko, bet mes patekom 
į kovos laivą!

Prancūziškas sąmojis
Vienos Paryžiaus mokyklos 

mokiniai turėjo išaiškinti skir
tumą tarp monarchijos ir res
publikos. Vienas mokinys išaiš
kino.

“Monarchijos viršuje stovi 
karalius, respublikos — genero-

MICHAEL 
CONSTRUCTION 

CO.
GENERAL CQNTRACTORS 
for the finest in Mason Wdrk 

and Plastering

Call us 201 - 759-4416 
182 Floyd St. 
Belleville, NJ.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, r 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Haas. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC

LABIAUSIAI POPULIARI YORKYILLE VIETA

Vokiška-amerikoniSka virtuvė jt

NORMS 
AUTO PARTS

Opcn 6 Days a Week
135 Willow Grove St. 

HACKETTSTOWN N.J.
Call 852-5080

Vakarienė ir šokiai kas vakarų 
sekmadieniais nuo 4 po pietų

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte g ^ast 86th Street
WHIL-1430 kil. Medfort, Man. f TeL SA 2-9926
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vML — _____ _ —_____

LIETUVIŠKŲ MEU0DUV 
RADIO VALANDA

VENUS SALON
girdima Idekv. Mttadh»| 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM-1499

Algis Zaparackas; vedėjas-Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; tel 273-2294.

HARTFORD, COftN.
Ved. ALG. DRAGTONAVICIUS

WBMI - FM 95.7

HAIRSTYLING 
Late Nite Thursday

14 U.S. Highway No 46
LODI NJ.

Call 478-0200 ask for 
MR. DOUG ZANGRILLI

PHILADELPHIA, PA 
WTEL, 860 klIecyclN

AUDRONĖ
PO 5-8532

87 KAST BAY RD. OSTERVILLE CARE COD MAS8. 02655 
Tel. (Arta 617) 428-8425

WATERBURY, CWN. 
WWCO - AM - ttR 
Ved. ANT. PALIUUB

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 22 d. Kreiptis: Vila 
AUDRONĮ, Mrs. Marija Jansonas, 87 Ęast Bay Rd.

Kultūrinė - komercinė pofmsna 
•etaiMd. 9:35 lk> 10:30 ryto

Visi mielai kviečiami atvykti!

Delux Control Panel installed right 
over your bed. It Controls lights, hi- 
fi, speakers and other electrical ob- 
jects. All can be controlled right 
from the bed. For Information call 
Robert Electric Repair, 962-2865. 
58 W 126th Street, New York City.

LIGHT HAULING 
LOW LOW KATES 

Evenings and Saturdays 
ROM MORRIS & ROM MYERS 

Phone 292-5831 or 588-4017 
Bronx

GLOSSY PHOTOS
100, 8x10 — $9.95. Top ųuality 

Mounted 30x40 — $9.95 ea_; 40x60 
— $14.95 ea. JOMARK LABS, 233 
Robbins Lane Syosset, LJ. 11791.

TOM SOMERVILLE 
LIGHT MOVING 

Licensed and Bonded
All work done at reasonable rates

Call 
499-7072 or MA 5-2532

CAR SIMONIZING
39.95 

WHILE YOU WAIT 
Expert workers 

By appointment — Call 493-9171

"Man and His World '68"
(90% of exhibits operatingi

in Mon+real, Canada
Stay at the Franciscan Fathers 50 
room retreat house. 30 min. from 
Expo grounds.
RATES: $5 single, $7 double occu- 
pancy. Breakfast availabte.

Daily Bus to Expo Grounds 
Write/Call 

FRANCISCAN FATHERS
Chateauguay Hgts., P. Q., Canada 

(514) 692-6711

PETIT PARIS MOTEI.
A Family Place 

10 minutes to Montreal Canada 
Very nice double rooms 810 
Call 514 - 429-7383 ask for 

MRS. AMOMB

ROOFERS (6)
Trovvel. Fiat vvork, Mechanics 30, 

also helpers. Call in person 7 to 8 
A.M. — HANSEN 999 Atlantic 
Avenue Brooklyn.

PARDUODAMA
pilnai įrengta LIETUVIO duonos kepykla. Žinoma plačioj 
apylinkėj nuo 1926 metų. Krautuvė, kepykla, mūrinis 2 
aukštų gyvenimui namas su centraUniu šilto vandens ap
šildymu. Prie centrai inės gatvės — East Main St. Parduo
dama nebrangiai, savininkui mirus. Amsterdamo miestas 
yra gražioj aplinkoj, arti didelių gražių ežerų: Saratoga 
Lake, Lake George, Caroga Lake ir kt. čia randasi nema
ža lietuvių kolonija su gražia bažnyčia. Kreiptis:

MICHAEL KERBELIS & SONS INC.
60 Market St. Amsterdam, N.Y. 12010

šaukite tel. dienomis 842-1730; vakarais 842-6462

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We$t Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
ALFRED ARCHI&ALD 

President 
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.
Dabar moka 5% už visų rūšių taupomus pinigus.

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N. Y. 11421

BDEXTER PARK 
PHARMACY |£| 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

Džiaugsmą, pailsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų, perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje >

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

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

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. Tel. (518) NH 4-5071

thiiversai šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

"Proying Honds" 
by Albrecht Dūrer

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkama patarnavimą

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS 
85-31 Grarid Avė. Maapeth, N.Y.

DA 5-2123
W. Btetanrid - C. Kartovfch

K. Novak

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ
SODYBOJE

• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę,
kuri šiemet veiks nuo birželio 28. Pigios kainos, geras
maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas su Atlantu 
ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasarojimui 
sąlygas.
e Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyklą,
kuri prasidės birželio 28 ir tęsis jki liepos 26. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pomo

logas.

o Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Frsncfoctn Monastery, Kennebunkport. Maine 04046. Te-
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 28 d. (207) 967-2771
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Prel. J. Balkonas birželio 23 
dalyvavo Detroite Baltijos vals
tybių dienoje. Katedroje buvo 
vargonų koncertas, prelatas ten 
pasakė angliškai pamokslą apie 
persekiojamas Baltijos kraš
tuose bažnyčias. Po pamaldų 
surengtuose prel. J. Balkūnui 
pietuose dalvvavo apie 50 as
menų — visų trijų baltiečių 
grupių. Priėmimą taip pat su
rengė dr. V. Majauskas. Balti
jos diena suorganizavo specia
lus baltiečių komitetas.

PLB III-jo seimo metu, 50 
metų nuo Lietuves nepriklauso
mybės atgavimo proga, jaunimo 
sekcija ruošia motorkados po
būdžio antikomunistine demon
straciją. Šūkis: Laisvės Lietu
vai! Demonstracija - motorkada 
Įvyks rupgiūčio 31, šeštadieni. 

. New Yorke. Mašinų vilkstinės 
su atitinkamais plakatais vyks 
prie Sovietų ambasados ir U. 
N. Po motorkados Flushing 
Meadovvs parke Įvyks mašinų 
paradas ir iškilmės. Kviečiame 
ir prašome visų vietovių jauni
mą ir visus lietuvius aktyviai 
dalyvaut su mašinom ir plaka
tais motorkadoje ir iškilmėse. 
Mašinos su geriausiais plaka
tais bus premijuojamos. Pir
mai vietai bus skirta 100 dol. 
premija, antrai 50 dol. ir tre
čiai 25 dol.

N. Y. Skautam remti komite
tas vykstantiem i jubilieniję 
skautų stovyklą sumoka pusę 
kainos. Dabar vienas skautas 
turės mokėti 15 dol.. važiuoda
mas ten ir atgal, ir 10 dol., va
žiuodamas tik i stovyklą. Sto
vykla bus arti Chicagos. šiam 
reikalui komitetas ilgai telkė lė
šas. Labai čia padėjo dail. V.K.
Jonyno paveikslai, kurie buvo 
išleisti loterijos būdu. Iš jų gau
tas pelnas paskirtas šiam tiks
lui. Komitetas nuoširdžiai dė
koja dail. V. K. Jonynui už šią 
auka.

Dail. V. K. Jonynas, neseniai 
grįžęs iš Romos, susirgo. Pagul
dytas ligoninėn.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
spaustuvės administratorius, iš
vyko atostogų i Kanadą.

Lietuvos atsiminimų radi
jas ir Rūtos ansamblis Nevv Jer- 
sey lietuviam rugsėjo 8 Royal 
Gardens parke. 990 E. Hazel- 
vvobd Avė., Rahvvay. N. J. ren
gia gegužinę. Pradžia 1 vai. po
piet. Programa prasidės 3 vai., 
o šokiai 4 vai. popiet. Šokių var- 
žvbos. laimėjimai. įvairumai, 
lietuviški valgiai. Gegužinė į- 
vyks bet kokiam orui esant.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2 2°23

Rūtos ansamblio valdyba posėdžiauja sol. L. Stuko namuose. 1$ k. į d. sekr. D. Dutkutė, vicepirm. inž. R. 
Sinušas, narių registr. B. Venckienė, dirigentas Alg. K ačanauskas, pirm. L. Stukienė. sol. L. Stukas ir admi
nistratorius L. Bcauvais. Nuotraukoje trūksta iždininkės Fl. Schirm.

vienuolyną* GL 5-7068
Spaustuve GL 2-6916
Adminijžraeiia GL 2-2923

■ ■ Gi *5-728*

Operetės choras birželio 21, 
penktadienį, baigė ši sezoną ir 
Bručo svetainėje surengė vai
šes. Pasidžiaugė savo rengtu 
koncertu, gastrolėmis. Chorui 
vadovauja Mykolas Cibas.

Dr. Br. Nemickas, Gcod 
(White Plains), kolegijos reko
menduotas, gavo subsidiją vyk
ti i Chicagos universiteto su
rengtas diskusijas apie techno
logijos įtaką žmonių santykiam. 
Pakviesta viso 30 asmenų vi
sam mėnesiui.

MASPETHO ŽINIOS
Naktinė adoracija Maspetho 

lietuvių bažnyčioje praėjo sėk
mingai. Adoracija prasidėjo 
birželio 14 d. 8 v.v. ir baigėsi 
birželio 15 d. 5 v. ryto. Įspūdin
ga buvo procesija su žvakėmis 
miesto gatvėmis, garsiai kal
bant rožančių. Bažnyčioje bu
vo einami kryžiaus keliai už ku
nigus ir vyskupus. Lietuviškos 
pamaldos buvo 12 vai. Buvo lie
tuviškas pamokslas, kalbamos 
įvairios maldos, giedamos gies
mės ir laikomos mišios. Lietu
vių susirinko gražus būrys. Ki
tataučiam patiko lietuviškos 
giesmės. Vėliau buvo kalbamas 
rožančius, kitos adoracijos mal
dos. mąstymai. Baigiant adora
ciją, prel. J. Balkūnas padėko
jo visiem už dalyvavimą nak
tinėje adoracijoje, už maldas, 
skirtas Sibiro kankiniam lietu
viam, latviam ir estam. Visą 
nakti dalyvavo nemažas skai- 
skaičius maldininkų.

Kun. Rcnald J. Schultz bir
želio 9 d. 2 v. popiet Maspetho 
lietuviu bažnyčioje laikė primi
cijas. Vaišės ivyko Queens Ter- 
race salėje. Woodside, N.Y.

SKAUTŲ TAUTINĖ STOVYKLA
Jei pasišventė jaunystė,
Kas pasauly gal išdrįsti
Jos mėgint jėgų.

(Putinas)
Lietuvos Laisvės kovos me

tų ir lietuviškosios skautijos 50 
metų sukakties stovykla jau čia 
pat.

Ši stovykla tai Įvertinimas 
skautijos praeito kelio ir atsi
naujinimas — žvilgsnis į atei
ties tikslus. Vadovų ir skautų 
būriai rinksis į šią didelę šven
tę iš visų Šiaurinės Amerikos 
vietovių su viena mintimi — 
dar kartą išgyventi skautybę 
tautinės stovyklos rėmuose. Čia 
sueis visi, kuriem brangi lietu
viška skautybė. ir kuriu siela 
yra pilna pasiryžimo ir kupina 
jaunatviško džiaugsmo.

Prie Custer, Mich., ąžuoly
ne skaučių pastovyklėje bus

Chicagos operos gastrolės New Yorke. Dainuoja mičrus choras. Nuotr. V. Maželio

Vaikų stovyklautojų autobu
sas į Kennebunkport, Maine, 
vykstančią stovyklą nuo lietu
vių pranciškonų vienuolyne, 
680 Bushvvick Avenue, Brock- 
lyn, N.Y., išvyksta birželio 28. 
penktadienį, 9 vai. ryto.

New Yorko miesto burmist
ras ir ponia Lindsay birželio 19 
suruošė vaišes savo oficialioje 
rezidencijoje Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui ir po
niai U. Thant. pasitraukian - 
čiam Jungtinių Valstybių am
basadoriui ir poniai Goldberg 
bei naujai paskirtam JAV am
basadoriui ir poniai Bali pagerb
ti. Vaišėse dalyvavo aukšti N. 
Y. miesto pareigūnai, JAV ir 
svetimų valstvbių ambasado
riai prie Jungtiniu Tautu ir N. 
Y. reziduoją kitų valstybių 
konsulai, kurių tarpe ir Lietu
vos generalinis konsulas Ani
cetas Simutis su žmona.

Kun. dr. J. Starkus jau ku
ris laikas sunkiai serga ir guli 
ligoninėje.

atkurta “Lietuva", nes čia bus 
Aukštaičių. Žemaičių. Dzūkijcs. 
Dainavos-Sūduvos. Baltijos Pa
jūrio ir Vilniaus rajonai. Vieto
vių pavadinimai turės Lietuvos 
miestų, upių, kalnų, ežerų ir kt. 
vardus. Skautiški užsiėmimai, 
žaidimai, pionierija pinsis su 
lietuvių tautos ryškesniais bruo
žais. Gera proga įrodyti savo 
seseriškumą, skautiškumą bei 
draugiškumą jį tikrai skautiškai 
išgyvenant. Susidarys draugys
tės, kurios tęsis visą gyveni
mą, gausis prisiminimai, ku - 
riuos ilgai girdės ateinančios 
kartos.

Tad, sesės, iki pasimatymo 
V-toje tautinėje stovykloje!

Lietuvišką visuomene, tėve
lius, draugus ir pažįstamus 
kviečiame mus aplankyti!

Tautinė stovykla įvyksta lie
pos 8-20. Sesė L.

AMERIKIETIS APIE “GRAŽINOS” OPERA V
Laisvės žiburio radijas birže

lio 2 buvo suorganizavęs sėk
mingą Chicagos Lietuvių ope
ros pasirodymą. Koncertinėje 
formoje buvo atlikta Jurgio 
Karnavičiaus opera •‘Gražina ’. 
Atsilankė apie 2.0 0 0 žmonių.

Filipinų respublika birželio 
12 minėjo septynių dešimtų 
metų sukakti nuo nepriklauso
mybės paskelbimo. Ta proga 
Filipinų ambasadorius prie J. 
Tautų Salvador P. Lopez, ge
neralinis konsulas New Yorke 
Alejandro D. Iloligores ir Fili
pinų banko Xe\v Yorke vicepre
zidentas J. L. Mendoza suruo
šė vaišes Jungtinių Tautų de
legacijų priėmimų salėje. Vai
šėse dalyvavo misijų prie J. 
Tautų šefai, diplomatai ir sveti
mų valstybių, konsulai New 
Yorke. kurių tarpe ir Lietuvos 
generalinis konsulas /Anicetas 
Simutis su žmona.

P. Jančauskas ir šeima persi
kėlė į naują vietą. Jų naujas 
adresas: 667 Ash St, Brock- 
ton. Mass., 02401. Tel. 588- 
9091.

Ieškomas butas dviem suau
gusiom Woodhavene ar Rich- 
mond Hill apylinkėje. Skambin
ti vakarais po 5 vai. Tel. 296- 
8607.

Jei planuojate ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka
talogus anie rašomas, skaičiavi
mo mašinėles, radio. TV , mag
netofonus ir kit. vokiečių ir vie
tinių firmų gaminius sumažin
tomis kainomis: J. L. Giedrai
tis. 10 Barrv Dr., E. North- 
port. N.Y. 11731 Tel. (516) 
757-0055.

DVI NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Aukuras, Įdainuota Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyk
los ansamblio CIevelande, pri
tariant karklių muzikai. Vad. 
muz. A. Mikulskis. Dainuojama: 
Ka’ėdr.s I miu'-; :. Tau brangi 
tėvyne. Lietuvi s paukštelių 
'■‘'’ir.?. Te' ?’•- sauž'lė. Lopši
nė Ičlvtci. Grįšim, grįšim. Dai
na "pi° avi'a. Dainuojanti jau- 
nv<tė, Sau.l’s ratas. Pavasaris. 
Rudenėlis. Žimna. Vasarėlė. Į- 
rekor’jrta P( \ Victor Co. 
St°rrr> ♦ «‘i»p groti i’.' SU 
paura "ta a/’atėle. ’š'aunant ste
reo efektą (nes plokštelė įrašy
ta nauiu Compatible Stereo me
todu). Kaina 5 dol.. persiunti
mui 50 c.

Lietuviškos vestuvės. Išleido 
V-Įž-cvį? I i ves Bičiuliu d-

Mr"f 'i’vi' Lzkorduota 
PC \ Cn. Kvpiš’iėru vresnm- 
sirs kartas m^no kolektvvo et 
nografinis vaidinimas “Senovės 
Kupiški nu Vedu vės". Plokš
telė vra ilro gro'imo. pritaiky
ta ir S'erco apnratam. Kaina 5 
dėl . siuntai pridedama 50 c.

Abi plokštelės gaunamos Dar
bininke. 910 \Villoughby Avė.. 
Rrooklyn, N.Y. 11221.

Jų tarpe nemaža buvo ir kita
taučių. Vienas iš jų — buvęs 
New Yor Sun laikraščio mu
zikos kritikas Ciarence L Cohn. 
čia jo “Gražinos” įvertinimas, 
išverstas į lietuvių kalbą.

Pradžioje prisimena, kas ir 
kokia proga šią operą pakvietė 
i New Yorką. Toliau rašo:

“Opera buvo pastatyta kon
certine forma su solistais, cho
ru ir simfoniniu orkestru iš 
Nevv Yorko. Visam ansambliui 
dirigavo Aleksandras Kučiūnas. 
“Gražines” muzika turi nema
žai rusiškos muzikos elementų, 
vietomis primenančių “Prince 
Igor”, “Ccq d’Or" ir “Boris”.

Orkestras savo paskirtį atli
ko puikiai, nors teturėjo tik 
vieną repeticiją su daininin
kais. Puikiai paruošė chorą ži
noma muzikologė Alice Step- 
hens ir kiti chormeisteriai iš 
Chicagos.

ATEITININKŲ IŠKYLA
New Yorko ir New Jersey a- 

teitininkai birželio 16 surengė 
bendrą iškylą į Sunken Mea- 
dow parką, L.I. Iškylautojų su
sirinko nemažas būrys. Dalis 
prie stalų užkandžiavo, piknika- 
vo, jaunimas žaidė.

Apie 5 vai. visi suvažiavo į 
Giedraičių namus, E. Northport, 
L.I. Čia dar atvyko svečių. Viso 
susirinko per 75. Dr. Giedraitie
nė ir Juozas Giedraitis visus 
maloniai priėmė ir pavaišino. 
Jaunimas sodelyje kūrenosi ug
nelę, dainavo ir šoko. Studen
tų tarpe buvo net svečių iš Chi
cagos.

Sendraugių susirinkimas vy
ko gražiai įrengtame rūsyje. 
Sendraugių dalyvavo apie 30- 
40. Susirinkimui pirmininkavo 
Pr. Naujokaitis. Pradžioje val
dyba padarė apyskaitinius pra
nešimus. Kalbėtasi einamais rei
kalais. paliesti jautrūs nūdie
nos klausimai, kurie sukėlė gy
vas diskusijas.

Stasys Baras nepaprastai pui
kiai atliko tenoro partiją. Ba
ras savo partiją atliko eksper
to technika ir meistriškai val
domu tonu. Jis yra meninin
kas, kuriam turėtų būti atviri 
Amerikos operų rūmai. Dana 
Stankaitytė titulinėje rolėje bu
vo puikus sopranas. Ji savo 
stiprų balsą valdė puikiai. Boso 
partiją atliko Jonas Vaznelis, 
kuris pasižymėjo gražios koky
bės balsu ir interpretacija. Ba
ritono partiją atliko Algirdas 
Brazis, anksčiau dainavęs Met
ropolitan operoje. Jo solo vie
tos buvo labai efektingos.

Šio koncerto klausėsi dauge
lis žmonių, atvykę šimtus my
lių. Mano nuomone, jų ilgos ke
lionės pilnai apsimokėjo.

Bendrai paėmus, tai buvo 
pats geriausias iki šiol matytas 
lietuviškas muzikinis pasirody
mas.”

Valdyba perrinkta ta pati 
kitiem metam. Pririnkta tik dar 
viena sekretorė Henrika Gra- 
žiūnienė. Taigi, valdyba yra to
kios sudėties: pirm. A. Bende
rius, vicepirm. Juozas Giedrai
tis, I sekretorė E. Vaišnoraitė, 
II sekretorė H. Gražiūnienė, iž- 
din. Br. Bobelis. Revizijos komi
sija išrinkta nauja: St. Lūšys, 
M. Navickienė, A. Kregždys.

Į susirinkimą atsilankė ir 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos pirmininkas Juozas Baužys, 
kuris savo kalboje priminė, 
kad reikia daugiau rūpintis jau
nimu. Taip pat dalyvavo ir nau
jas Balfo reikalų vedėjas kun. 
Pranas Geisčiūnas. Iš tolimes
nių svečių paminėtinas dr. A. 
Kučas, atvykęs net iš Scranton, 
Pa.

Susirinkimas užtruko porą 
valandų. Vėliau visi sodelyje 
vaišinosi ir kalbėjosi iki sute
mų.

Birželio Įvykių: okupacijos, 
trėmimų, ir visų žuvusių bei nu
kankintų lietuviu minėjimas 
Bostone buvo birželio 16. Šv. 
Petį o parapijos bažnyčioje vy
skupas Vincentas Brizgys auko
jo mišias ir pasakė pamokslą. 
Tą pačią dieną 3 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių D-jos auditori
joje vyko viešas minėjimas. Ji 
pravedė A. Matjcška. Invokaci- 
ją sukalbėjo vysk. V. Briz
gys. Lietuvos garbės konsulas 
adv. Anthony Shallna pasakė 
trumpą žodi. Apie trėmimus lie
tuvių vargus ir rūpesčius kalbė
jo prel. Vytautas Balčiūnas. Jis 
ragino neužmiršti tėvų kalbos 
ir rašyto lietuviško žodžio. Me
ninę programą atliko solistas 
Benediktas Povilavičius, akom- 
ponuojant muz. Jeronimui Ka
činskui, Birutė Adomavičiūtė 
padeklamavo J. Aisčio eilėrašti 
“Šilainė”, o Šv. Petro parapi
jos choras padainavo keletą dai
nų.

Bostono didysis laikraštis 
The Boston Globė birželio 15 
įdėjo straipsnį: Lithuanian Ca- 
tholics Mark Independence. Vir
šuje straipsnio buvo vysk. V. 
Brizgio ir prel. Balčiūno foto
grafijos. Straipsnyje rašoma, 
kad Bostono ir kiti lietuviai mi
ni 50-tą Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį. Lie
tuva — Baltic State, buvusi ca
rų Rusijos okupuota. Praneša
ma apie birželio 16 pamaldas. 
Dalyviai prašomi melstis už ty
los Bažnyčią, kuri yra už gele
žinės uždangos Sovietų valdo
mose Pabaltijo valstybėse. 
Šios minėjimo pamaldos esan
čios 50 m. nuo nepriklausomy
bės atstatymo metinio minėji
mo tąsa.

Pasaulio Moterų Federacijos 
suvažiavimas įvyko Bostone. Fe
deracija turi virš dešimties mi
lijonų narių. Suvažiavime daly-
vavo apie 2,000 delegačių veik 
iš viso pasaulio. Lietuves mote
ris atstovavo Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė ir Aleksandra Dau
kantienė. Tuo pačiu laiku buvo 
lyg ir tautybių parodėlės — sta
lai. Lietuvių stalas su įvairiais 
tautiniais išdirbiniais buvo ypa
tingai gausiai lankomas. Meni
nėje dalyje lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama O- 
nos Ivaškienės, pašoko net pen
kis šokius ir buvo džiaugsmin
gai priimta.

Bostono latviai birželio 28 d. 
7:30 v. v. Esplanade’s Ilatch 
Shell rengia Latvijos nepri
klausomybės 50 metų sukak
ties minėjimą. Programoje da
lyvaus estų, latvių ir lietuviu 
tautinių šokių šokėjai.

Ieškoma valytoja trim die
nom per savaitę. Laika gali pa
ti pasirinkti. Reikės valyti in
dus didelės krautuvės parodos 
kambaryje Manhattane. Skam
binti tel. 677-0200 ir prašyti 
Mrs. R. Galminas.


