
LI.NR.45. p„.,.,.lg^apįg^..Į<,v. PENKTADIENIS ■ FRIDĄ Y, BIRŽELIS • JUNE 24, 1966 J ' 10 CENTŲ

ATMOSFERA JT TAISOSI?
Laisvės draugų balsai Kongrese ir spaudoje apie Lie
tuvos laisvės reikalą

Vokietija nori žaisti, nenori būti žaidynių sviediniu
Vakarų žingsniai sustiprino Maskvos tikėjimą, kad Maskvai 
priklauso teisė lemti laisvos Europos likimą, nieko už tai Va
karam neduodant rytuose; kad Amerika kapituliuos prieš 
komunistus

Vokietijos klausimas kelia di
desnio rūpesčio nei de Gaulle 
viešnagė Maskvoje. Vokietijoje 
stiprėja balsai už iniciatyvą pa
tiem vokiečiam imtis likimą Į 
savo rankas, jei sąjungininkai 
jokios iniciatyvos nerodo ir ty
liai nori Įšaldyti esamą padali
nimą. Tokią iniciatyvą mėgina 
rodyti dr. Rainer Barzel, 4-1 me
tų politikas, CDU vicepirminin
kas ir CDU frakcijos parla
mente pirmininkas, minimas 
kaip galimas Erhardo vietinin
kas.

Namie ir prieš savaitę Wa- 
shingtone bei New Yorke už 
Vokietijos sujungimą jis pasiū
lė aukštą kainą — sutikimą, 
kad sujungtoje Vokietijoje So
vietai laikytų savo Įgulas, būtų 
leista veikti komunistų partijai, 
Vokietija padvigubintų ūkinę 
paramą Sovietam ir 1.1- Ar Bar
zel tai siūlė su kanclerio Erhar
do žinia, pasiliko neaišku. Ta
čiau birželio 19, kai grižo iš A- 
merikos, Barzel savo idėjai ga-

CASTRO—žvaigždė leidžiasi?
U.S. News ... pranešimu, 

Kubos diktatorius Castro esąs 
jau beveik išstumtas. Dabar 
svarbesne rolė priklausanti pre
zidentui Dorticos. Labiausiai F. 
Castro valdymu ir veikla nebu
vo patenkinti Sovietai. Jie su
pylė Kubai 1.2 bilijonus dol., o 
ūkinis gyvenimas vis labiau

Komunistai mėgins ofenzyvą Europoj
Vienoje posėdžiavo 15 vaka

rų Europos kom- partijų atsto-

LENKIJOJE vyskupų suskaldy
ti nepasisekė

Lenkijoje Wroclaw (Breslau) 
arkiv. Kominek birželio 19 at
metė Lenkijos kom. vyriausy
bės skatinimą, kad kunigai ir 
vyskupai trauktųsi nuo kardi
nolo Wyszynskio ir teiktųsi 
apie arkivyskupą Kominek, ku
ris pasisakęs už koegzistenciją. 
Kominek pakartojo, kad visi 
Lenkijos vyskupai esą vieningi. 
Jo laiško, kuri buvo pasiuntęs 
laikraščiui, paskelbusiam aną 
vyriausybės kaltinimą, laikraš
tis, žinoma, nespausdino. 

vo CDU vadovybės pritarimą. 
Žymėtina, kad jį siūlė buvęs ap
saugos ministeris Straussas. Ki
tą dieną betgi frakcijoje susi
laukė aštrios kritikos, ir buvo 
susilaikyta nuo pasitikėjimo pa
reiškimo. Barzelio idėja opozici
jai, socialdemokratam, davė pro
gą kritikuoti ne tiek Barzelio 
idėją, kiek kanclerį Erhardą, 
kad jis neturįs politinės linijos.

I Barzelio projektą-galima bū
tų'žiūrėti kaip į provokacinę 
priemonę, kaip draugai ir prie
šininkai reaguos. Amerikoje 
birželio 17, kai buvo minimas 
rytų Vokietijos sukilimas, šen. 
Javits Įspėjo Barzelį: jo siūlo
ma kaina už sujungimą gali pa
sirodyti perdaug didelė, jei Vo
kietija leisis į derybas su So
vietais, nesusitarusi su sąjun
gininkais. Taigi tegul neiškryps- 
ta iš bendros Vakarų linijos. 
Galima buvo pastebėti vyriau
sybės atstovų šaltumą ne Bar- 
zeliui, bet Vokietijai, kai klau
simas kilo senato užsienių ko - 
sijoje. Apsaugos sekretorius R.

smuiką. Castro organizuota 
infiltracija į kitas lotynų Ame
rikos valstybes buvusi tokia ne
mokšiška. kad Sovietų diploma
tai atsiprašę kai kurias vyriau
sybes dėl Kubos rengtos sub- 
versijos ir pareiškę neturį su 
ja nieko bendra.

vai. Sutarė atnaujinti pastan
gas organizuoti “liaudies fron
tus”, ypačiai siekti koalicijų su 
socialdemokratais. Nutarė suma
žinti akciją prieš religiją. To
kia taktika ypačiai reikalinga 
Italijoje.
VARŠUVOS PAKTAS sieks 
ofenzyvos

Varšuvos pakto nariai susi
rinks Bukarešte. Rumunijoje, 
liepos 4. Numato aptarti ir ten 
paskelbti ofenzyvą įtakai laimė
ti vakarų Europoje: skelbti, kad 
būtų paleistas Nato ir panaikin
ti visi kariniai blokai; kad būtų 
sušaukta bendra Europos vir
šūnių konferencija Europos 
saugumo reikalam.

McNamara birželio 21 pareiškė 
aiškiai, kad nenumatoma duoti 
Vokietijos kontrolės atomi
niam ginklam. O McG. Bun- 
dy, buvęs prezidento patarėjas, 
kalbėjo apie pageidaujamą Vo
kietijos duoklę Europos taikai, 
jeigu jis paskelbtų pripažįstanti 
Oderio Neissės liniją pastovia 
siena, atsisakytų nuo Miunche
no sutarties, pareikštų nesie
kianti atominės jėgos. Tokios 
nuolaidos palengvintų taiką Eu
ropoje.

Dr. Rainer Barzel

Kas yrą Barzel?
Naujai iškilusi politinė 

žvaigždė Vokietijoje — dr. Rai
ner Barzel yra 42 metų, kilęs iš 
Rytprūsių dalies, kuri dabar 
valdoma Lenkijos, mokėsi ka
ro metais Berlyne jėzuitų gim
nazijoje, vadovavo katalikų vy
rų sąjungai, turėjo didelį Ade
nauerio pasitikėjimą. Esą dide
lės ambicijos valdyti ir turįs 
sugebėjimo laikyti frakcijos na
rius sutarime ir drausmėje-

Stovykloje pakeliama vėliava ir giedamas Lietuvos himnas. Nuotr. G. Naujokaičio

Maskvoje de Gaulle birželio 
21 kalboje apie Europos saugu
mą ragino Sovietus tiesiogiai 
derėtis su Vokietija. Tai tiko de 
Gaulle linijai, kuri atsisakė nuo 
blokų ir tepripažįsta atskirų 
valstybių susitarimus. Tačiau 
būdingas buvo Izvestijų primi
nimas dėl Barzelio projekto — 
esą jis turįs neužmiršti, kad dvi 
Vokietijos jau esąs faktas.

DEL VIETNAMO: derybas atmeta, LBJ 
vardas temsta dėl uždelsto laimėjimo
Š. Vietnamas birželio 21 pa

skelbė atmetęs Amerikos siūlo
mas derybas. Amerika siūlė 
sumažinti karinius veiksmus ir 
kariuomenes; tai turėtų vesti 
į derybas. Vietnamas atsakė, 
kad Amerika turi pasitraukti iš 
Vietnamo. Matyt, tikisi, kad A- 
merikos viduje opinija privers 
vyriausybę kapituliuoti.

Jungt. Tautų sekr. U Thant 
paskelbė tris derybom sąlygas: 
sustabdyti oro bombardavimą , 
susiaurinti karinius veiksmus, 
kurie turėtų vesti į paliaubas, 
ir tada pradėti derybas. Su tuo 
planu U Thant vyksiąs vasarą į 
Maskvą tarpininkauti.

N.Y. Times U Thant planui 
pritaria. Apgailestauja, kad Sai- 
gorio vyriausybė hėhūcflaidi iki 
beprotiškumo. Būtų realesnė, 
jei jos neremtų Amerika. C h. 
Sc. Monitor siūlo, kad Amerika 
spaustų ir Ky vyriausybę, pir
miausia, kad ji vykdytų numa
tytus rinkimus laiku. Tačiau 
Monitor sako, kad Amerikoje 
auga nekantravimas dėl delsi-

— Šen. Mike Mansfieldas 
siūlo derėtis tiesiai su kom. Ki
nija.

Sudaromas įspūdis, kad Vo - 
kietįiją norima laikyti ne dery
bų ir darbų partneriu, bet svie
diniu politinių žaidėjų rankose.

Barzel idėja įsileisti sovieti
nes įgulas į Vokietiją gali reikš
ti Vokietijos savižudybę. Tačiau 
ta idėja gali būti vertinama 
kaip desperacinis žygis, kada 
Vakarai nesiėmė jokios diplo
matinės iniciatyvos Vokietijai 
sujungti.

mo laimėti karą Vietname. Pa
gal opinijos duomenis daugu
mas remia Hanoi bombardavi
mą ir sustiprintą kitokią kari
ne veiklą. Laikraštis Hanoi 
bombardavimui nepritaria, nes 
galįs kilti karas su ^Kinija ir Ru
sija.

Prezidentui betgi tenka apsi
spręsti už sustiprintą karinį 
spaudimą, atsižvelgiant į ru - 
dens rinkimus.

Maskva laukia Amerikos pailstant
Prezidentas LBJ manė siųs

ti į Maskvą Av. Harrimaną dėl 
Vietnamo. Kaip Newsweek in
formuoja, Maskva tą mintį su
tiko' šaltai. Matydama Ameri
kos šokinėjimą nuo vieno prie 
kito, kad tarpininkautų dery-

— Demokratų tarpe kalba
ma, kad lapkričio rinkimuose 
demokratai neteks 30-35 atsto
vų, pesimistai kelia tą skaičių 
iki 50-60. Respublikonai opti
mistai tikisi gausią naujus 50- 
60 atstovus. Rinkimam turės į- 
takos lėta eiga Vietname.

Laikrašti pasiekė dar nedaug 
kalbų, kurias pasakė Kongre
se laisvės draugai Baltijos die
nos proga. Anksčiau, kai New
Yorke veikė Alto informacijos 
biuras, M. Kižytės vadovauja
mas, jos dėka greitai gaudavo
me Kongreso narių kalbas ar 
tų kalbų santraukas Dabar nė
ra, kas tuo pasirūpina, ir ten
ka palaukti Congressional Re- 
cord ar pačių Kongreso narių 
paslaugos.

Kongresm. Rooney: daugiau ra
dijo programų ...

New Yorko kongresmanas 
John J. Rooney birželio 14 
kalbėjo ne tik apie Baltijos val
stybių užgrobimą ir deporta
cijas. Ne tik reiškė apgailesta
vimą, simpatijas, viltis. Kreipė 
dėmesį, ko nepadarė Amerika 
ir ką galėtų padaryti. “Po karo 
šis kraštas protarpiais stengė
si, kad Sovietai nuimtų savo 
kruviną leteną nuo Baltijos 
tautų. Mum nepasisekė. Mes 
manėme, kad Sovietai, nors 
ateina į Jungtines Tautas ne 
su švariom rankom, bet ateina 
bent kaip garbingas sąjungi
ninkas, ir bus galimos dery
bos. Koki naivūs mes turėjom 
rodytis komunistam”. Rooney 
priminė lapkričio 13 manifes
taciją ir kartojo ten pasakytos 
savo kalbos dalį, o kaip išva
dą dabar skelbė: “Mes turėtu- 

bom, Maskva laikosi santūriai, 
kad išspaustų įvykiai daugiau 
nuolaidų iš Amerikos Hanoi 
naudai. Tada jau Maskva. įsi
jungsianti į derybas.

— Gallupo duomenys birže
lio 19: 48 — proc. už pasilikimą 
Vietname, 35 už pasitraukimą.

— Prezidentas LBJ ėmėsi 
iniciatyvos pagerinti santykius 
su šen. Fulbrightu. Kalbama, 
kad jis galįs būti siunčiamas į 
šiaurės Vietnamą derėtis su Ho 
Chi Minh, kuriam Fulbrightas 
galįs būti geriau priimtinas nei 
kas kitas.

me parūpinti daugiau radijo 
programų pavergtom tautom 
jų kalba, kad tiesa ir faktai ga
lėtų atsverti komunistų kont-
roliuojamą spaudą”.
Kongresm- Dervvinski: Goldber* 
gas turėtų kelti Baltijos klausi
mą į J. Tautų darbų tvarką

Illinois ^kongresmanas Ed- 
ward J. Derwinski birželio 16 
atėjo taip pat su konkrečiais 
siūlymais. “Tikiu, mūsų amba
sadorius Jungtinėse Tautose 
garbingasis Arthur Goldberg 
turėtų reikalauti, kad Baltijos 
valstybių apsisprendimo klausi
mas būtų įrašytas į darbų tvar
ką — tegul pasaulio dėmesys 
būtų nukreiptas į šių tautų 
tebetrunkantį pavergimą”. Ir 
Derwinski sustojo prie Ameri
kos Balso — Baltijos valsty
bėm jo transliacijos nesančios 
pakankamos. “Pagal dabarti
nės vyriausybės patvarkymą A- 
merikos Balsas teperduoda pli
kas žinias, nes valstybės depar
tamentas bijosi užgauti Sovietų 
Sąjungą. Manau, Amerikos Bal
so programos turėtų būti sus
tiprintos ir jų skaičius padidin
tas”.
Tablet: atmosfera Jungi. Tau
tose

The Tablet, Brooklyno vys
kupijos laikraštis, labai rimtą 
vedamąjį apie “Lietuvos liūd
nas metines” baigdamas, klau
sė: “Ar Sovietam pasisekė įti
kinti Lietuvos žmones ir pasau
lio opiniją, kad Rusijos imperia
lizmas visiem laikam yra įtvir
tintas Lietuvoje ir kitur? Be - 
veik kasdieniniai komunistų 
kontroliuojamos spaudos skun
dai apie “buržuazinį nacionaliz- 
mą” Lietuvoje reiškia, kad to 

- pasisekimo Maskva nepripažįs
ta. Kai kurie vakarų žurnalistai 
mato naują progą Baltijos klau
simui atnaujinti ryšium su Ru
munijos pareikštom pretenzi
jom į Besarabiją ir Bukoviną- 
Kiti pastebi Maskvos susiner
vinimą dėl Baltijos nacionaliz
mo. Sovietinė delegacija tarp - 
parlamentinės unijos kongrese 
Canberroj prarado prestižą dėl 
Baltijos reikalo (užuomina apie 
J. Paleckio istoriją! Red.). Yra
ženklų, kad J.T. taisosi atmos
fera Baltijos klausimui kelti.

“šiandien. 26 metai po So
vietų agresijos ir okupacijos, 
Lietuvos laisvės klausimas yra 
gyvas kaip ir anksčiau”.

•
Mūsų gili padėka priklauso 

šiem Kongreso nariam ir Tab
let redakcijai už anuos žodžius, 
kuriais jie gina ne tik Lietu
vos reikalą — jie gina laisvę 
visiem ir sau. Prel. J. Balko
nas paragino savo parapijie - 
čius padėkoti laikraščiui laišku
čiais. Būtų gražu, jei ir tarp 
Darbininko skaitytojų susiras
tu tokių, kurie aktyviai atsiliep
tų padėka.

Apie stovyklos tvarku Informuoja*) A. Lingė (Vokietija), V. Doniela (Australija), G. Bauras (Vokie
tija). Nuotr. G. Naujokaičio.

JAUNIMO VADAI SUSITIKO DAINAVOS STOVYKLOJE
Iš Dainavos, kur vyksta kon- 

gresan suvažiavusio jaunimo 
vadovų studijų savaitė, studijų 
savaitės spaudos skyrius prane
ša entuziastingai, kad suvažia
vo 120 vadovų-atstovų — iš 
Austrijos, Australijos, Anglijos, 
Argentinos. Urugvajaus, Brazi
lijos, Vokietijos ir kt. Stovyk
lai vadovauja Antanas Saulai- 
tis, S.J.

“Nors esame iš įvairių kraš
tų, gyveną skirtingose kultūro
se, vis dėlto lietuviška dvasia 
mus jungia į vieną šeimą. A. 
Saulaičio žodžiais, “ko gal trūks
ta mūsų planam, to netrūksta 
viltim. Priimame iš kitų kraš
tų atvykusius ne kaip svečius 
ar lankytojus, bet kaip tikrus 
brolius ir sesutes".

Apie programą: . . .šiandien 
iš pat ryto jautėsi studijų savai

tės atmosfera. Pirmoji tema 
“Asmuo ir visuomenė" iškėlė 
daug klausimų, ir nepastebė
jom. kaip skambutis kvietė pie
tų". Vakare: “Žvakių šviesoje 
“Baltieji rūmai" skambėjo lie
tuviška daina. Toliau klausėmės 
poetų žodžiu . . Ir vėl skambė-

— Prancūzija numato van
denilinę bombą sprogdinti Pa- 
cifike 1968. Vertinama, kad 
atominėje srity kom. Kinija 
Prancūziją pralenkusi.

— Anglijos min. pirm. Wil- 
sonas birželio 20 informavo, 
kad jūrininkų streikas, trukęs 
jau 6 savaites, esąs organizuo
tas komunistų.

— Azijoje, prie Taikento 
Kuvasai upės vandenys paki
lo 25 pėdas ir nunešė tiltus, na
mus Kiek žmonių žuvo, nepra
nešta.

jo dainos, atvežtos iš Sibiro, 
persilaužę net per geležinę už
dangą, savo melodija suvedę į 
čia ir tą jaunimą, kuris pali
kęs tėvynėje ... Būdami čia, 
jaučiame ir išgyvename tikrai 
gyvą lietuvių tautą. Veiduose 
naujas ryžtas ir viltis".

— H. C a bot Lodge, Jr. vie
toj, jei jis pasitrauks iš Saigo- 
no, numatomas Ellworth Bun- 
ker. Prezidentas patenkintas, 
kad jis laimingai sutvarkė Do
mininkonų reikalą.

— S. Vietname birželio 21 
sovietinis Migas nušovė pirmą 
Amerikos lėktuvą-
— Sovietai paspaudi rytų 

Vokietiją nesileisti į debatus su 
vakarų Vokietijos soc. demok
ratais. O iniciatyvos buvo ėmę
si rytų Vokietijos komunistai 
(ž. str. 3 pusi).

Tai tik maža dalis balsų, ku
rie kilo už Lietuvą plačioje A- 
merikoje. Vienas laikraščio 
bendradarbis Washingtone pa
tikrino Congressional Record ir 
rado įdomią statistiką:

Kongrese iki gegužės 11 kal
bėjo apie Lietuvą — 18 sena
torių ir 82 kongresmanai, apie 
Ukrainą — 10 senatorių ir 63 
kongresmanai, apie Estiją 6 se
natoriai ir 1 1 kongresmanų. 
apie Bulgariją — tik keli kon
gresmanai. apie Vengriją —10 
kongresmanų, apie Gudiją — 
5 senatoriai ir 37 kongresma
nai. apie Lenkiją 21 senatorius 
ir 123 kongresmanai, apie Ru
muniją 3 senatoriai ir 13 kon
gresmanų.

Skaičių kalba reikšminga — 
ji sako, kiek Lietuvos klausi
mas yra populiarus ir kiek, 
savo ruožtu Kongresas vertas 
mūsų dėkingumo



Lietuvos liaudis kovojo dėl to, kad laisves troško
SUGLUMO: nepriklausoma 
vyriausybė ar iškamša?

Sukilimas Lietuvoje prieš 
bolševikus buvo staigmena. Bet 
tai faktas įvykęs — jis nekėlė 
daugiau problemų. Kas kita su 
to fakto rezultatu — su sukilė
lių paskelbta laikinąja vyriau - 
sybe. Ar ji reikšis nepriklau
somai? Ar bus vokiečių iškam
ša? Gal kaip Paleckis Maskvos 
iškamša? Susimaišė tuo reikalu 
net Brooklyno lietuviai komu
nistai. Kai jų susirinkime buvo 
pranešta, kad Lietuvoje Įvyko 
sukilimas ir paskelbta lietuvių 
vyriausybė, tai ėmė ploti. Va
dam teko dėti pastangų iki išaiš
kino, kad tai ne tokia vyriausy
bė, kuriai reikia ploti.

Neaiškumai. įtarimai kilo ir 
kitiem dėl trejopų priežasčių. 
Viena, nebuvo tikros informaci
jos. Buvo mėginama spėlioti. O 
nelengva .prileisti minti, kad 
tarp dviejų milžinų, tarp dvie
jų malūno girnų, gali kas su
galvoti būti žvirgždu, t.y. neiti 
nei su vienu nei su kitu, o būti 
savim. Antra, kai kurių asmenų 
ankstesnė politika kėlė perdėto 
susirūpinimo, ar dabar tų pa
čių asmenų politika nereikš dė- 
jimosi su Vokietijos politika. 
Trečia, objektyvaus pagrindo 
galėjo turėti tokiam Įtarimui 
žodžiai iš pareiškimo per radi
ją birželio 23 nepriklausomy
bės atstatymą skelbiant: “Prieš 
viso pasaulio tyrąją sąžinę jau
noji Lietuvos valstybė entuzias
tingai pasižada prisidėti prie 
Europos organizavimo naujais 
pagrindais”. Kam ateis į galvą 
kritiškai vertinti tokiais atve
jais paleistus žodžius; kas ži
nos, kad visas nepriklausomy-

Sukilimas 1941 metais* žiūrint iš Amerikos (2)

birželio 25 įteikė valstybės de
partamentui, buvo pažymėta, 
kad Lietuva sieks nepriklauso
mybės, nepaisant, kas bebūtų 
naujas agresorius ir kas bebūtų 
jo sudarytoje iškamšinėje vy
riausybėje.

Tas pats ministeris, atrodo, 
anksčiausiai ir susiorientavo. 
Jau liepos 8 randame spaudoje 
paskelbtą jo pareiškimą, kuriuo 
jis sklaido įtarinėjimus dėl su
kilimo: gina sukilimo politinę 
reikšmę; aukština jaunimo dva
sią, kuri pasirodė nepalaužta.

Tikslesnė informacija pavėlin
tai plito. Laikinosios vyriausybei 
atsišaukima į tautą tebuvo pa
skelbta, Darbininke rugpiūčio 
21, pati vyriausybės sudėtis rug
pjūčio 15.

Tarp didžiųjų organizacijų 
LR.K. Federacija buvo pirmo
ji, kuri savo kongrese pareiškė 
pasitikėjimą ir pritarimą Lietu
vos laikinajai vyriausybei. Bet 
tai buvo jau tuo metu, kada 
pati vyriausybė buvo sulikviduo- 
ta (žr. Darbininkas rugpiūčio 
19).

Bet koki abejojimai išsisklai
dė, kada atėjo į Ameriką žinios 
apie laikinajai vyriausybei pir
mininkavusio raštą, kuriuo jis 
ir jo kolegos atsisakė priimti 
siūlomas gen. komisaro patarė
jų pareigas. Rugpiūčio 26 str. 
“Dėl Ambrazevičiaus atsistaty
dinimo” Draugas rašė (pakarto
jo Darbininkas):

“Mes nekartą šioj vietoj pa- 
brėžėm, kad Lietuvos liaudis su
kilo ir didvyriškai kovojo su ’b- 
kupantais dėl to, kad laisvės 
troško, nepriklausomą valstybę

Laikinosios vyriausybės posėdis 1941 metais liepos mėn. Kaune. Iš k. j d.: finansų ministeris J. Matulionis, 
informacijos direktorius J. Senkus, žemės ūkio — B. Vitkus, prekybos ir kontrolės — P. Vainauskas, ko
munalinio ūkio — V. žemkalnis-Landsbergis., sveikatos—K. Vencius, maisto tiekimo valdytojas — V. Gru- 
dzinskas, švietimo ministeris — J. Ambrazevičius, vid. reikalų — J. Šlepetys, apsaugos — S. Raštikis, pra
monės — A. Damušis, darbo — J. Pajaujis, susisiekimo — A. Novickis, L. aktyvistų fronto įgaliotinis L. 
Prapuolenis, teisingumo — M. Mackevičius.

atstatyti purėje (pabrėžta Drau
go)-

“Rugpiūčio 18 d., mūsų dien
raštyje paskelbtoji dr. P. An- 
cevičiaus kablegrama pranešė, 
kad, Reicho vyriausybė, kol ka
ras nebaigtas, Lietuvos, kaip ir 
kitų Baltijos valstybių, klausi
mą galutinai nesprendžia. Lietu
vai tvarkyti Berlynas paskyrė 
savo komisarus, kurie pasikvie
tė tautininkus (daugumoje vol- 
demarininkus) savo pagelbinin- 
kais.

“Šioje vietoje labai yra svar
bu pabrėžti tikrai garbingą su
kilėlių vyriausybės (Ambrazevi
čiaus) atsistatydinimą, kurį rei
kia laikyti tautos protestu prieš 
pažeidimą jos valios, prieš įsi
kišimą svetimos valstybės į Lie
tuvos valstybės vidaus reikalus

“Dr. Ancevičiaus kablegramo- 
je skaitome: ‘To akivaizdoj Am- 
brozevičiaus vyriausybė Reicho 
komisarui įteikė atitinkamą 
memorandumą. Pasisakė, kad 
ji, vyriausybė, nutraukia toles
nį savo veikimą. Paskutinį kar
tą nuleidžiant vėliavą prie Ne
žinomo kareivio kapo Ambroze- 
vičius padėjo vainiką ir pasakė 
kalbą" ”.

“Šis pranešimas yra istoriš
kas. Juo pasakoma, kad sukilė
lių vyriausybė nesutiko pakeis
ti savo nusistatymo, kad ji 
griežtai stovėjo ant laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos pagrin
do. Iš to aiškiai galima su
prasti, kad be pagrindo buvo 
visi padaryti sukilėliams prie
kaištai, kad jie pakėlė ginklą 
prieš bolševikus nacių kursto
mi. Jei jie būtų buvę svetimoje 
įtakoje, jų vyriausybė būtų pa
sidavusi Reicho komisarų val
džion, būtų pasilikusi jų talki-

REPUBLIC Liąuor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooldyn II, N. Y. 

Telefonas BV 7-2089 
JUOZAS BRUtlNSKAS, vedėja*

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
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VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnones medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
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bės skelbimo pareiškimas tebu- ninkė. Bet Ambrazevičiaus vy-
vo trys sakiniai, parašyti į po
pieriuką beskubant Į žygį užim
ti radiofono, žodžiai, nugirsti 
Berlyne, buvo perduoti N.Y. Ti
mes, kuris birželio 25 sudėjo ir 
taškus — paskelbė, kad Lietu
va priimsianti Hitlerio “Europos 
naujosios tvarkos” principus. 
O po poros dienu ir Darbinin
kas tą kalbą apibūdino pana
šiai:

“Nepriklausomybės paskelbi
mas susidėjo iš dviejų punktų. 
Pirmas punktas skelbia Lietu
vą laisva valstybe. Antras punk
tas skelbia, kad naujai atstatyta 
valstybė dedasi prie nacių skel
biamų principų apie naująją Eu
ropą”.

Negalėjo susiorientuoti net 
Lietuvos atstovas P. Žadeikis. 
Birželio 29 N.Y. Times paskelb
toje notoje, kuria ministeris

KAIP LIETUVOJE PLATINAMOS KNYGOS
Laikraščių ir žurnalų platini

mas yra visų pirma laiškanešių 
tarnybinė pareiga, šalia jų, kiek 
vienoje įmonėje, įstaigoje ir or
ganizacijoje yra tam tikros ko
misijos, kuriom vadovauja tų į- 
monių ar įstaigų kadrų skyrių 
vedėjai ar instruktoriai — pa
reigūnai, nuo kurių priklauso 
visų darbininkų ir tarnautojų į 
darbą priėmimas arba pašalini
mas.

Tos komisijos kas trys mėne
siai gauna iš vietinio partijos 
rajoninio komiteto normas, 
kiek ateinanti metę ketvirtį į- 
monėj ar įstaigoj (arba kolcho
ze) reikia išplatinti laikraščių 
bei žurnalų. Komisija tuos skai
čius paskirsto tarp jos žinioj 
esančio personalo, tiksliai nu

matydama, kas kuriuosdaikraš- 
čius ir žurnalus ' -^savanoriškai 
užsiprenumeruos”. Retai kas su 
tuo komisijos “numatymu” ne
sutinka ...

Knygos parduodamos maž
daug tokiu pačiu būdu kaip ... 
1935 metais, dėl hitlerinės vo
kiečių valdžios sudarytų kliū
čių, buvo parduotos Lietuvos 
ūkiuose žąsys. Būtent, kiekvie
nų metų pavasarį ar rudenį 
įstaigose bei įmonėse paskelbia
ma, kad visiem darbininkam ir 
tarnautojam patariama iki tam 
tikros dienos (paprastai iki ge
gužės 1 ir lapkričio 7) įsigyti 
knygų už tris, keturis ar 
penkis nuošimčius mėnesinio 
atlyginimo. Kartais tuo tikslu 
sušaukiamas visų darbininkų

tįęms kokį atlyginimo
nuošimtį vBTpaskirs knygom 
pirkti. Taip .kiekvienas įsiparei- 
sia už rublį, o didesnius atly
ginimus gaunantieji — už 5 ar 
6 rublius.

Knygų kainos, palyginti, ne
didelės — po 50-80 kapeikų, tad 
kiekvienas taip įsipareigoja kas
met įsigyti: nuo dviejų iki 10 
knygų arba ir daugiau. Pirkda
mi knygas, gauna knygynuose 
pažymėjimus, už kiek pirko. 
Juos atiduoda savo įmonės 
“spaudos platinimo komisijai”, 
tai yra, kadrų skyriaus viršinin
kui. Daugiausia perka grožinės 
literatūros leidinius, šiek tiek 
technikinės ar mokslinės lite
ratūros. Sunkiausiai sekasi poli
tinei literatūrai- Taip susidaro

riausybė pasielgė garbingai, at
sistatydino, ir dėl to mes len
kiame savo galvas prieš lietu- 
visų katalikų visuomenės vadus, 
nes dabar dar ryškiau mums 
bus žinomas Lietuvos katalikų 
nepalaužiamas stovėjimas už 
visiškai laisvos ir nepriklauso
mos valstybės atstatymą. Džiu
gu pabrėžti, kad tas nusistaty
mas puikiai supuola su Ameri
kos katalikų visuomenės nusis
tatymu, kuris labai aiškiai buvo 
užakcentuotas A.L.R.K. Federa
cijos 28-tame kongrese” (Darbi
ninkas 1941 rugp. 26).

— Gub- Romney birželio 12 
pasisakė už gazolino sandėlių 
bombardavimą Haiphongo srity 
šiaurės Vietname. Tai reiškia 
kritiką vyriausybės nusistaty
mui neliesti Haiphongo ir Ha- 
noi. Pasisakė taip pat už Ame-

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS 

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai ivertintrs!

Lietuvos paiiuntmybč Washingtone. Nuotr. R. Kisieliau.'!

bei tarnautojų “gamybinis” su
sirinkimas (pietų pertraukos 
metu ar tuoj po darbo) ir pa
tariama susirinkusiem “pa-

didžiuliai parduotų knygų skai
čiai. Tie skaičiai, žinoma, nepa
rodo, kiek knygų skaitoma.

(Elta)

rikos pasitraukimą iš Vietnamo, 
jei rinkimai duotų vyriausybę, 
kuriai nepriimtinas amerikie - 
čių buvimas.

Šen. Fulbright pažadėjo svarstyti musų rezoliucijas
Senatorius J. William Fulbright 
spaustinas ir toliau, kad jo pa
žadas neliktų tik pažadu

•
Los Angeles, Calif. — “Šiuo 

metu komisijos apklausinėjimų 
darbotvarkė yra labai apkrauta. 
Tačiau manau, kad galėsiu į- 
traukti rezoliucijos svarstymą į 
komisijos darbotvarkę vėliau 
šiais metais (At the present 
time the Committee’s schedule 
of hearings is very heavy. How- 
ever, I hope to be able to sche
dule the resolution for consid- 
eration by the Committee later 
this year),” — taip rašo šiomis 
dienomis senatorius J. William 
Fulbright (D. Arkansas), Sena
to užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas. R e z o 1 i u c i - 
joms Remti Komiteto vadovy
bei. Tai pirmas jo aiškesnis pa
sisakymas mūsų rezoliucijų rei
kalu. Matyti, tūkstančiai mūsų 
telegramų ir laiškų, kuriuos jis 
paskutinių poros mėnesių lai
kotarpyje yra gavęs rezoliucijų 
reikalu, bus palenkę mūsų pu
sėn.

tačiau mes neturime nuleisti 
rankų ir sustoti jį ir toliau 
spaude rezoliucijos pravedimo 
Senate klausimu. Telegramos ir 
laiškai jam turi plaukte plauk
ti be pertraukos iš visų krašto 
kampų. Turime senatoriui Ful
bright kasdien priminti šimtais 
laiškų, kad mūsų rezoliucija tu
ri būti priimta Senate dar šiais 
metais. Jei jau esame kartą 
jam rašę, parašykime jam dar 
vieną laiškutį. Paraginkime pa
siųsti trumpą telegramą ar pa
rašyti neilgą laiškutį visus savo 
pažįstamus (lietuvius ir kitus 
amerikiečius). Patriotinės lietu
vių organizacijos bei visi viene
tai turėtų imtis iniciatyvos ir 
dar kartią suorganizuoti laiškų 
bangą senatoriui Fulbright ir 
abiems savo valstybės senato
riams Tai reikia padaryti labai 
skubiai! Jsidėmėtina, kad į ran
ka rašytus laiškus legislatoriai 
kreipia daugiau dėmesio. Taigi, 
jei neturime rašomos mašinė
lės, rašykime ranka, — bus dar 
geriau!

Nereikia siųsti ilgų telegra-
Tai. be abejo, džiugi žinia mų ar rašyti sieksninių laiškų.

Pakanka vieno ar poros saki
nių telegramų ir laiškų. Jūsų 
telegramos ar laiško turinys 
senatoriui Fulbright gali būti 
maždaug tokio turinio:
The Honorable J. William

Fulbright
Senate Office Building 
Washington, D.C. 20515 
My dear Senator:

Please act speedily and favor- 
ably on one of the Baltic reso- 
lutions and send it to the Se
nate for adoption. The House 
acted on a similar legislation 
(H. Con. Res. 416) lašt year. 
Cannot the Senate do the 
šame? Please do it without fur- 
ther delay. Thank you.

Sincerely,
(Parašas)
Vardas, pavardė ir adresas)
Padarykime tai dar šiandien. 

Paraginkime visut savo pažįs
tamus tai atlikti. Jei tik tai pa
darysime, yra daug vilties, kad 
po poros mėnesię galėsime pa
sidžiaugti antru dideliu laimėji
mu: — rezoliucijos pravedimu
ir Senate.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą
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• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-6966
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• DETROIT, Mkh. — 730 Mlchigan Avenue ................   VI 1-5355
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» NEW HAVEN, Conn. — 509 Congreu Avė.................. LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 We«t 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................ AL 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 178 Market Street .—.................  GR 2-6387
• PATERSON 1, N J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........ .. PO 5-5892
« PITT8BURGH 3, Pa. — 1307 E. Canon Street----- HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ------  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St.........................._ PL 6-6766
• WORCESTER, Man. — 174 Mlllbury Street ............ SW 8-2868
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kupuota Vokietijos zona, gi Ul
brichtas yra tik Maskvos paskir
tas valdytojas,, su kuriuo nega
li būti jokiu santykių ir kalbų. 
Erhardas iki šiol jokių Ulbrich-

kon- 
pro-

v........  _ vojum (vakari
į Kaip socialdemokratų. parti- turistai rengią 
jos vadas,iš vienos pusės sveikinimą jau* rdtų metų pamigai. r 

nai dvasiai, drąsai,veržlumui, kojame. _ 
užmojui, iš kitos pusės san* 3-Ar stokojame norų: 
torų nustebimą ir klausimus* veiksnių darinis dcriutiT .. .ra__.. ____
kas gi toliau, kas po bendrų rodo, ne. Kai tik pranešama bintemni .̂ž 
žodžių konkretaus, kad būtų apie tradicinių, įsipitietinusių kę todėl vakarųVokietijos 
geriau? > veiksnių bendras pasitarimus, dams atrodo labai įtartinas

‘‘sodaiistinin pasveikini- 
votae&ų širdis >bus kartoja- Antrameiaiaevėl grįž

ta prie to paties klausimo, bet 
čia jau puola Bonnos revanšiz- 
mo užmačias, gąsdiną karo pa- 

etijos mili- 
ir siūlo so

cialistinėm partijom bendradar
biauti, kad. išvengtų tų baisy
bių, kurios kyla iš Erbardo ve
damos politikos. Į tai Brandt ga
na sausai, be “Gerbiamieji drau
gai”, be “socialistinio pasveiki
nimo” atkirto, kad jo partiją 
nuo komunistų skiria neperžen
giama praraja.
. Ti* Ulbrichto tiek Brandt laH- 

kai yra labai HgL U įę tarinio 
tarėjo gautis išveda, kad drio^* 
jų pokalbis yra baigtas ir nėra 
prasmės jis tusti toliau.

Tačiau alų pusės tokios išva
dos nepadarė. Tiek Cbemnitze, 

^Kek Hannoveryje, be priekaiš
tų ir užgauliojimų (taip sutar-

lykas. Kancleris Erhardas susi
rūpinęs, kad tuo pokalbiu ne
būtų sukompromituota iki šiol 
vestoji politika, pagal kurią 
“Demokratinė Vokietijos Res
publika” nėra jokia, nepriklau-

mintys ir įvertintos kaip mes- riausias Lietuvos IŠiaiinHmBie timas 
ta pirštinė. Pirštinė mum pa- . Komitetas buvo y įsipartsgojęs tarp 
tiem. Ligi šiol ręriAriia pasie* pateikti laisvinimo • e^os kon- ir SS 
kė negausios reakcijos. Jos rodo cepcįją. Tai buvo žadėta lyg pe- jos ą

valdiniu yra nekenčiamas" Juk pakels socialdemokratų vardą. 
Ulbrichtas turi tą pažeidžiamą Dėl to kancleris Erhardas nera- 
Achilo kulni — Berlyno šie- mus ir su nepasitikėjimu žiūri į 
na, kurios jokia propaganda ne- Brandt eksperimentą. *

mokratam pasmerkti Bonnos 
užsienio politiką. Pasiuntė dar 
trečią “atvirą laišką”, šį kartą 
socialdemokratų vadam, susi
rinkusiem Dortmunde į parti
jos kongresą. Jame Ulbrichtas 
dar atviresnis: jei socialdemo
kratų kongresas nepasmerksiąs 
užsienio politikos, tai visiem 
laikams dings' galimybė užtik- 

' rinti taiką ir išspręsti Vokie
tijos sujungimo problemą.

Tai jau tam tikros rūšies ul
timatumas ir paslėptas noras su-

Kauno kunigu nemina rijo* klierikai su pi uTe Mariais' ir vyskupu J. Labuku. Teleista veikti 
vienai kunigu seminarijai ir jon priimti 25 klierikus. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 4 
seminarijos, ir. jose bendrte klierikų skdičiud buvo 470.

nę kortą- o jei Ųlbarichtas no
rės atvykti į Hannoverį pats? 
Juk jis yra žmogžudys —> jis į- 
sakė Berlyno sienos sargybom 
Šauti i bandančius pabėgti. Tai
gi Ulbrichtas, jei tik įkels ko
ją į vakare Vokietiją, turi būti 
suimtas ir atiduotas teismui. . ur , ______ ____ _____ s _____
Brandt atkirto, kad šitaip galvo- karto Įabatpasišiaušė prieš tą jo nuolaidų gyventojų vergijai 
jant esame nenuoseklūs Juk -
visada sakome, kad Berlyno sie
nos tikrieji autoriai ir kaltinin
kai yra Sovietų Sąjungos vadai, 
o tuo tarpa kancleris yra kvie
tęs atvykti į vakarų Vokietiją 
pirmiau Chruščiovą, o dabar 
Kosyginą TaigL

Atrodė, kad kancleris Erhar
das laikysis kietai, bet

čia i reikalą įsikišo maža, bet 
koalicijai reikalinga, liberalę 
partiia, '

kuri šiame reikale atsistojo 
socialdemokratai pusėje. Erhar
das. matydamas, kad sali įvyk
ti vyriausybės -krizė, kad ir ta

kas gi toliau, kas po bendru 
žodžių konkretaus, kad būtų 
geriau?

Taip, kas konkretaus? Gate 
ma sutikti su tokiu priėjimu prie 
iškeltos problemos: anuos tei
gimus sverti ’ konkrečiai, date 
mis.

širdies gilumoj* negali nepri^ Brandt tampa “dienos hero- 
pažinti to pokattuo ir teigiamų jmn” — žmogum, kuris bent

, PirmiMrria lysvės ir demo- mingų tautiečių labui- Paskuti- 
kratijos balsas,bus nuneštas bro- niai visuomenės nuotaikos zon- 
liam vokiečiam, esantiem rytų davimai, rodo, kad Brandt po- ka kuri mano Brandt mano 
zonoje. Jek paris prįkąĮtris bus puliarumas auga, ir jis atsisto- ^11- ^ jau gerai, nes paga- 
sekamas ir girdimas milijonų ja šalia Erhardo, nors pasku- Uau bus jau dialogas> įaį iki 
vokiečių, nes bus perduodamas timuose rinkimuose ir pralai - abiejų pusių buvo tik mo- 
per rytų ir vakarų Volūetijos mėjęs politinį mūšį. Redner- nologas, sakomas saviesiem Ul-

prieš savo vadus-
Brandt atsakė, kad šitokie 

bandymai yra tušti ir kvaili.
Ulbrichto “atviruose laiškuo-( 

še” be įžūlaus fanatizmo, yra 
aiškus nesuvokimas socialdemo
kratų partijos linijos ir nusista
tymo. Matyt, Ulbrichtas paste
bėjęs, kad komunistiniame blo
ke darosi plyšiai, kad satelitai 
ręnkasi naują orbitą, baiminasi, 
jog “Demokratinė Vokietijos

(nukelta į 4 ptlj

komunikatuose vis kalbama 
apie reikalą suderinti žygius. 
Stokojame betgi ne norų ir pa
žadų, o realaus susiderinimo 
atsltirais klausimais, laisvės 
strategijoje. Taip yra nutikę su 
Altu, kai iškilo idėja gauti iš soma valstybė, o tik Sovietų o- 
Kongreso rezoliuciją, kad Balti
jos valstybių klausimas būtų ke
liamas J- Tautose. Pažiūros čia 
išsiskyrė. Altas atsistojo opozi
cijoje. To rezultatas — susior
ganizavo atskiras rezoliucijų ko- to laiškų bei raštų nepriimda- 
mitetas. Panašiai Altas susispy- 
riavo su bendruomene dėl au
diencijos Baltuosiuose Rūmuo
se. Tai tik vienas iš ryškesnių 
pavyzdžių, kur stokojame susi- 
derinimo - ■-

4. Ar tai dėl to, kad stokoja
me bendros pažiūros į pramaty
ta sumanymą? — Nebūtinai. Kai

Buvo sakoma: mes stokoja
me vadovybės, desperatiškai sto
kojame ... Suprantama, vado
vybės veikloje dėl Lietuvos lais
vės. Svarstome tai klausimais.

1. Ar . stokojame “veiksnių”? 
Nebuvo sakoma, kad stokojame 
veiksnių, žadančių ar turinčių 
pretenzijas vadofauti. Galėtum 
manyti, kad veiksnių net per
daug. Kur jų daug, atsitinka to
ki kuriozai kaip New Yorke: ge- 

"ndcido i r sukflimo'25 metų su
kaktis liko nepastebėta, ir ne
atsirado veiksnių daugybėje 
vieno, kuris imtųsi iniciatyvos 
r->-ąt viešą priminimą, kaip tai Atstovų Rūmai rezoliuciją pri
būdavo daroma seniau, kaip tai ėmė, Altas nesakė, kad tai blo- 
darcma ir šiemet kitur, kur gai. Lygiai nei Vlike nei kitur 
veiksnių yra mažiau ir esantie- po lapkričio 13 niekas nuo

širdžiai nemanė, kad lapkričio 
13 žygis buvo beprasmis. Sto
kojame ne bendros pažiūros, o 
greičiau vienas kitam respek- 
to, moralinio nusiteikimo priim
ti šalia savęs veikiančių ar nau
jai pasirodančių veiksniu būvi- 

t~7. — C “
me pasiryžimo vieni kitus pa
remti visu nuoširdumu. -Galima

ji veiksniai pajaustą pareigą at
liko ... Bet tai nereiškia siūly
mo veiksnius mažinti, naikinti, 
kitus kurti- Tegul jie veikia; te
gul ir nauji kuriasi. Visiem dar
bo užteks, jeigu, jeigu. .jų dar
bai eis ta pačia bendra krypti- 
im. ■ • . . - ■ •

2. Ar veikime stokojame ben
dros krypties? — Ne, nestoko
jame bendros linijos, bendro šie- psichologiškai suprasti vienu ir 
kimo — Lietuvai laisvės. Štoko- kitų santūrius, kartais atšiau-

vo: gautuosius net neskaitęs 
grąžindavo atgal. Panašiai elgė
si ir socialdemokratai: jie pra
ėjusiais metais yra neatsakę į
13 Ulbrichto laiškų-raštų. Pa- 
galiau šių metų vasarie Teatėjo 
keturioliktasis laiškas, siūląs 
“Redneraustausch”. Jei nebus 
kokių staigmenų ir atmainų, 
WiHy Brandt ir jo du pagelbi- 
ninkai Erler ir Wehner liepas
14 vvks i Chemhitzą ir tenai 
kalbės. Po to, savaitei praslin
kus, mhrtehto atstovai atvyks į 
Hannoveri ir ten dėstys savo 
mintis, kaip socialdemokratų 
partijos (o ne Federaclinės Vo
kietijos) svečiai.

Pokalbių lema: -vokiečiu pro- 
btema, 4.y.' •bieję' Vofcietiių sumą, jų pdntyfią Tblę; stokoja- jungimas "

problema, kurią Maskva nuo
lat blokavo, sakydama Bonai: 
“Kalbėkitės su Pankowo vyriau
sybe, mes čia nesikišame. Jūs 
susitarkite savo tarpe”. O Bon- 
na yra susirišusi rankas ir užsi
dariusi lūpas, prisiekusi niekad

jame betgi vadovavimo, kuris rius nusiteikimus. Bet suprasti 
duotų tam siekimui strategiją, nereiškia pateisinti nusiteiki- 
taktiką: kas, kada, kur, kokiais mus, jei jie kliudo suorganizuo- 
būdais, keno rankom turėtų bū- ti bendrą, vieningą veiksmą, ., „ - 
ti atlikta, kad visa laisves veik- kad 10 rezultatas butų ispudin-
la neatrodvtų atsitiktiniai, parti- gesnis. Erhardas darė viską, kad per-
zaniški veiksmai; kad jie būtų* Ar įmanoma oalankių nusitei- kalbėtų Brandt nesileisti j a- 
atskiri ėjimai planingoje siste- kimų stoka pašalinti ir sukurti vantūrą.
mingoje veikloje. To stokoja- sveikesnį klimatą? Pasirinktasis kelias esąs pa-

(40)
— žinai, Jonai, perkūno trenksmas mane mažiau 

paveiktų, nei tavo žinia. Aš neleisiu to svo.. ■ per savo 
slenkstį. Tai ru . ..!

— Nieko panašaus tu nepadarysi; tu susivaidysi ir 
matoniai šypsosies. Kitaip tik jam patarnautum. Tavo 
rolė svarbi jam dešifruoti, ir privalai, kad ir kaip tas 
tau bus nemalonu, tęrti iki galo.

— Ilgai aš negalėsiu, — mano žvilgsnis ar šiaip 
išsprukęs Žodis mane ižduos.

Tikėkime, kad ilgai neteks vaidinti, bet turi iš
tesėti. Per daug svarbus reikalas.

— Ar jau sakei Voldemarui ar savo ministrui?
— Tuo tarpu ne. Pranešiu gal rytoj.
Laimė, tą vakarą KleŠčinskis neatėjo, kitau) abe

joju, ar Merkys būtų pakankamai gerai savo vaidme
nį suvaidinęs.

Sekančią dieną jau gavau iš A. N-os pirmą ra
portą apie tai, “kaip gyvena ir dirba” generolas. Tuo 
tarpu nieko įdomaus, bet buvo jau ramiau, nes dabar 
visi jo ryšiai bus išaiškinti.

Išorinio sekimo vedėjas buvo jaunas, bet jau ke- 
lenų metų praktiką turįs ir mėgstąs savo darbą A. 
N-a. Be savo tarnybinių pareigų jis dar lankė universi
tetą- Pastebėjęs, kad jo judrios akys bandė Įspėti, kaip 
tas jo pirmas raportas bus priimtas naujo direkto
riaus, pagyriau už greitą sekimo nustatymą ir Įspėjau, 
kad tik tinkamiausius Įtrauktų į tą darbą ir kad pats 
vedėjas (daviau suprasti, kad jo sugebėjimais aš nea
bejoju) kuo dažniau asmeniškai tikrintų seklius. Visi 
turi pasitempti ir suprasti šios paskirties svarbą.

> •. ' • • •. •

A. N-a išklausė atidžiai, ir mačiau, kad juo galiu 
pilnai pasitikėti.

Vakare Merkys pats paskambino ir prašė užeiti. 
Kai nuvykau pas jį naktį, jis parodė man storą aplan
ką su tą pat dieną Kleščinskio jam patiektu projektu
— apsaugos priemonėmis ir akcija bet kokiam per
versmo mėginimui atremti.

— Gali man duoti tą projektą pastudijuoti?- 
klausiu.

— žinoma. Ką man su tuo projektu daryti? -. 
klausia Merkys.

— Rytoj -jį grąžinsią Manau, geriausia botą 
tuo tarpu padėti į seifą, o įgulos viršininkui ir ko
mendantui pavesti išdirbti savo planą, kuris KteŠfini 
nebūtų Žinomas ir, aišku, tenka atsižvelgti į “patarė
jo” sugestijas, kurios gali būti klastingos. Ar esi tik
ras, kad KleSčius nepastebėjo nepasitikėjimo vs per
mainos elgesyje? >

Nemanau, kad pastebėtų, — atsakė Merky!.
— Jis .mane užklupo skubant | posėdį, jau buvau n 
apsiaustu, tad tik priėmiau projektą, padėkojau bu
dėjau kitą dieną pasikalbėti. Ar jau turi ką nors W 
jd?

Bet aš dar nieko naujo neturėjau.

Nuošaliai nuo saugumo įstaigos darbo stovtatietn 
gali susidaryt įspūdis, lyg ministrai gauna pamoku ii 

saugumo direktoriaus. Be abejo, taip nėra, žinoma, 
vidaus saugumas yra lygiai tiek svarbus, kaip ir išori
nis. Todėl ir direktorius turėjo ypatingas teises ir san
tykiavimo formos, tegul ir su ministrais, buvo atitin
kamos. Su A. Merkiu, kaip jau minėjau, santykiai 
buvo kitoki. Ir pati Kleščinskio byla tiesiog lietė ne jį, 
krašto apsaugos ministrą, bet vidaus reikalų. Jei A. 
Merkys klausė patarimo, o aš sakydavau sugestijas, tai 
ministras žiūrėjo teisingai: tu vadovauji sekimui — 
tu turi ir žinoti, kas darytina bylai tinkamai užbaigti.

Naktis buvo nepaprastai šalta. Sniegas po kojo
mis girgždėjo. Nuskubėjau į Įstaigą paimti savo au
tomobilį. Įstaigoje 12 vai. nakties išorinio sekimo 
vedėjas priiminėjo seklių raportus. Reguliariai tų ra
portų santrauką jis pranešdavo iš ryto- §į kartą jis jau 
buvo ieškojęs manęs — reiškia įvyko kas svarbaus.

Dežuruojantis vaidininkas jam patelefonavo, ir A. 
N-a atskubėjo gerokai sujaudintas su popierio lapais 
rankose.

— “Atsargus”... — pradėjo aiškinti valdininkas.
' Paprastai sekliai nemini tikros sekamojo pavar

dės. Pirmą kartą sekamas neturi pavadimmo, o kai 
kada ir jo pavardė nežinoma^ Iš jo išvaizdos, elgesio, 
apsirengimo, imamas charakteringiausias kratantis į 
akis, bruožas, ir iš seklių ir sekcijos Vedėjo jis gau
na vardą kuriuo jau iki bylos galo vadinamas.

— “Atsargus” turėjo ypatingą susitikimą, — jau 
susivaldęs sako vedėjas.

Tas, čia normalus nervingumas, charakterizavo ma
žai man dar žinomą valdininką, kaip tikrą medžioto
ją, ir aš, neklausinėdamas laukiau tolimesnio jo pra- 
neSimo. -

žiūrėdamas į raporto lapą, N-a tęsė:
20 vai. “Atsargus” išėjo iš savo buto ir ne

skubėdamas nusileido į Laisvės Alėją, ties Įgulos baž
nyčia pasuko Vytauto kalno link. Pastovėjęs kiek ties 
parko varteliais, pradarė juos ir apsnigta alėja kopė 
toliau į restoraną (žiemos metu ne tik neveikiantį, bet 
ir lentomis uftattąk .

Pusiaukelyje jis staiga apsisuko, sustojo ir Hau- 
•ėst

Ėjęs iš paskos agentas negalėjo naudotis alėja, 
nes visam parke nebuvo nė vieno žmogaus, tad jis 
perbėgdavo giliu sniegu iš šono nuo krūmo iki krū
mo. Agentas buvo patyręs ir tvirtina, kad “Atsargus” 
negalėjo jo nei matyti, nei girdėti. Tad teko spėti, 
kad toks generolo elgesys buvo tik jo didžiausio at
sargumo priemonė. Gal jis ėjo į sutartą pasimatymą su 
savo ryšininku, bet gal tik norėjo tokiu keliu patik- , 
rinti, ar nėra sekamas.

Drausmė tarp agentų buvo palaikoma labai griežta. 
Jų retkarčiais pasitaikiusios klaidos buvo priimamos ° 
kaip neišven&amos, bet nebuvo toleruojamas melas: 
tai niekuomet nepraeidavo be didesnės bausmės, daž
niausiai atleidimo iš tarnybos, kaip pamokos kitiems.

Grįžtant prie generolo: prityręs agentas, pastebė
jęs tokį jo atsargumą, nutarė nerizikuoti eiti toliau ir 
atsigulė už didelio krūmo. “Atsargus” nusiraminęs, ar 
tik dėdamasi nusiraminęs, nuėjo į kalną toliau. Agen
tas net nepajudėjo- Paėjęs kokį dešimt žingsnių, gene- 
rolas ir vėl atsisuko, apsidairė ir ėjo toliau. Daugiau 
nesidairė. Agentas pastebėjo, kad iš restorano pusės, 
nuo verandos nusileido vyras ir neskubėdamas ėjo pa
sitikti tenerolo. Abu pasisveikno ir stovėdami kalbėjo
si. Po kokių 10 minučių abu * atsisveikino. Agentas 
nusprendė, kad “Atsargus” grįš tuo pačiu keliu, ir kol 
jie dar šnekučiavo, pakrūmiais paskubėjo toliau į par
ko gilumą, kur ir vėl atsigulė. Žinodamas, kad netoli 
už vartelių yra lotas seklys, nutarė likti vietoje ir ne
rizikuoti, ypač, kad ir generolo bendrininkas liko sto
vėti vietoje. Kai generolas prapuolė iš akių, nežino
masis irgi nuėjo, bet ne žemyn, o kito keliu į šoną. 
Seklys matė, kaip nežinomasis priėjo prie tvoros ir at
stūmė dvi tentas į šoną, pasilenkė ir pralindo —• jis 
buvo smulkios sudėties. 't i

Pralaukęs 15 minučių pirmasis seklys apžiūrėjo 
tą tvorą ir rado, kad keletas lentų laikėsi viršui tik 
ant vienos vienies, o apatinę dalį galima buvo nu- - 
stumti. Reiškia,, nepažįst smailis gerai žinojo tą gali
mybę, o gal ir pats ją paruošė. Antrašte agentas perėmė . 
“Atsargų” pakeliui ir palydėjo jį namo.

(BvdsMM• ’ ■ ag
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apie liNuvią tadvyri&umą jau 
nekalbant apie sukauptą liku
siojo jaunimo bei, pagaliai ir 
daugumos vadinamojo senimo 
dėmesį.

kad nesą buvę tiek daug žmo
nių panašom progom.

Proklamacija paskelbė tą die
ną Wzterboryje Lžthuantan jĮte- 
moriai Day. X /

R., ir Betariu parapijos klebo
no kun. Bdward A- Gradecko 
nuotraukas. Apie minėjimo ren> 
girną pranešė ir trys radijo sto-

Pagrin&nta kalbėtojas pik. 
Itn. Haycton A. Niekok U.S.A. 
R. (armijos rezervų) yra žymi 
asmenybė Waterburio miesto 
gyvenime. Jau eilė metų jis 
yra didžiųjų paradų maršalas. 
Jo dalyvavimas padėjo atkreip
ti spaudos dėmesį į minėjimą. 
Unifofmiioto JAV pulkininko 
pasirodymas kalbėtojo tribūno
je minint ginkluotą lietuvių su
kilimą darė didelį įspūdį mūsų 
priaugančiam jaunimui Pik.

Dviejų Vokietijų 
pokalbis

vien ši maža jūsų kolonija ga
li taip daug padaryti, įsivaizduo
kite, ką visa Amerika gąli at-

— Hartfordo:
John Dempeey atstovavusį val
stybės iždo \ sekret Gerald 
Lamb, valstijos ministerę pir
mininkę (Secretary of Statei 
Mrs. EUa T. Grasao, jos pava
duotoją James Daly ir Wateę- 
būrio nuėsto valdžiai atstovavu
sį Frank J. Shaknaitį

timtaučita kuo dengiau patirtų zoliuciją ir Kongrese rėmęs; to- ir Tauro 
apie sukBimą, apie kurį 
patys jau žinome. Atkreipė pub
likos dėmesį į tautinių spalvų 
raikštį ant skydo, išstatytą 
prieg kalbėtoją podiumą: tai 
esąs raikštis nešiotas ant ran- 
knvds vntWinb metu ir atvež-

: , ___ . . ..... . taHjailą- tas į JAV riesto
Noturius... Bot jie laimėjo, rengėjam: ne peršilta, ne per- ruadną Armiją, privalėtą bū- kritimo dalyvių. 
Bent laikmai. Laimėjo prieš So- šalta ir nuostabiai giedrasdan-

Respublika” gali liktis izoliuo
ta su ta savo Berlyno siena, 
kuri erzina net to paties “ti- 

•” brolius. Reikta tad ir

Rolandas AG. Giedraitis ge
gužės 12 d. baigė Dalhauae uni
versitetą (Faculty of Denttatry), 
gaudamas daktaro D.D.S. tars
nį (daątų chirurgas). Bakalauro jojimo’ 
laipsnį yra gavęs Connecticut 
universitete.

Dr. iLA Giedraitis susituo
kia su dantų gydytoja Danute 
Venckute birželio 25 d. šv. Pet
ro Keturių parapijos bažnyčio
je So. Bostone, o rugpjūčio mė
nesį yra pašauktas kaip dantų 
gydytojas į Amerikos kariuome-

— > “Guerilla Warfare”),
bet ir visą istorinį momentą, lie
čiantį Lietuvą Jo akyse sukili
mas Ibuvo aiškiai už Lietuvos 
nepriklausomybę ir niekas dau
giau. Jis paanalizavo sukilimą 
kariniu požiūriu, pabrėždamas

jam dairytis į Vakarus, o juo
se atrodė, kad artimiausi būsią 
Federalinės Vokietijos socialde
mokratai, esamieji Erhardui o- 
pozicijoje.

ntotraeijoje — 919 Witio*ghbg Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221

Kongresmanui John S. Mona
gan jaunimo metų komiteto vie
na iš pirmininkų Lyvja Bražė
naitė rengėjų vardu atidarė mi
nėjimą- Vos dviejų minučių kal- 
ba, nukreipta į pačuis lietuvius, 
ji nušvietė dienos reikšmę ir 
minėjimo rengėjų siekimą — 
kuo plačiau pranešti, pasauliui 
apie lietuvių tautas laisvės mei
lę ir kovas už ją Todėl progra
ma 1

vimą ir tikslų uždavinių įvykdy
mą. Atkreipė dėmesį į okupa
cijos istorijoje nematytą trum
palaikį dviejų vyriausybių šalta 
viena kitos egzistavimą: laiki
nosios Lietuvos vyriausybės ir 
okupacines vokiečių vyriausy
bės. Iškėlė Sovietų Rusijos ne
nugalimą dilemą — pavergtųjų 
neatsisakymą nuo laisvės- Nu
rodė, kad Lietuvos patyrimas 
sako, jog ir prieš JAV ir jos 
žmones Sovietaivartotų jėgą 
ir smurtą jeigu galėtų be rin
kos tai padaryti. Priminė Leni
no planą paglemžti pasaulį trim 
ėjimais: “Pirmiausia paimsime 

Nichols prisipažino, išstudijavo rytų Europą po to Azijos ma
ne tik sukilimą (iš dr. Vardžio sės, tada apsupsime JAV. Jos 

nereikės net pulti:jipati nu- 
kris mums į sterblę, kaip" pri- 
nokęs vaisius.” Atkreipė dėme
sį į komunistų pastangas Ame
riką “supūdyti” iš vidaus ir pa
brėžė reikalą visiem pažįstan- 
tiem komunizmą kovoti prieš 
jo propagandą čia, Amerikoje, 
visom teisėtum priemonėm.

“Redneraustausch” buvo nu
matyta gegužės mėn., bet pas
kui nukelta į liepos mėn., pa
gedaujant Sovietų ambasado
riui Abratotnovui. Taigi pokal
bis bus jau po De GaaUe kelio
nės | Maskvą Matyt komunis-

žiai lietuviškai kalbąs antrosios 
kartos lietuvis. Atvyko policijos 
superintendentas Joseph H- GiL 
foyle ir pareigūnė Mrs. Joan 
Sheehy. žodžiu — veik visa 
miesto valdžia. Reikia įvertinti 
Waterburio miesto gražų mos
tą, kad oficialioje vietoje, šalta 
valstybinės vViavos (toli gra
žu nebe pirmas kartas!) iškelta 
lietuvišką trispalvę ant stiebo, 
skirto savos, Connecticut valsty- 
jos, vėliavai

Chairman, Department of Mo- 
dero Languages, State Universi- 
ty of New York at Buffalo, Buf
falo, N. Y. 14214.

Šalta burmistro Frederick W. 
Pakimba trumpose vėliavos 
pakėlimo iškilmėse dalyvavo 
miesto sekretorius Frank J. 

miesto antrą

retų šį lietuvių kalbos kursą iš
klausyti. Tai reta proga, kurios 
neturėję praėoiotv no vienas lie- 
tuvi* ctadantac.

Beskaitant ir beklausant sve
timųjų apie daugeliui mūsų taip 
gerto žinomą įvykį įkyriai skver
bėsi mintis — kodėl mes šį sa- 
kilimą ligi šiol lyg ir laikėme 
užslėpę? Kodėl nepabandėme iš
kelti jį į Poznanės, Berlyno, jei 
jau ne į Budapešto sukilimų 
plotmę? Kodėl tiek metų vien 
skundėmės užėmimu, paver
gimu, išvežimu, nutylėdami jog 
mes sukilome, griebėmės gink
lo? Tautos sukilimo sukakties 
iškilmėse galima buvo pastebė
ti, jog ne tik mūsų jaunimas, 
bet ir senimas vaikščiojo lyg 
aukščiau galvas pakėlę... Wa- 
terburio lietuvių jaunimas, iš- 
nešdamas į viešumą šį didvyriš
ką žygį, pralaužė tylos bei susi
laikymo uždangą lyg tai dienai 
nurišo gedulo raikštį nuo mū
sų tautinės vėliavos ir papuošė 
ją Vyčio Kryžiaus didvyrių kas
pinais...

“Aš tiesiog negaliu atsistebė
ti anų lietuvių drąsa!” sakė pa
grindinis minėjimo kalbėtojas 
pik. Itn. Nichols savo kalboje.
— "Jie iš tikręįę pasųzriešmo 
ne prieš vieną bot prieš dvi cK- 
cHiaueM* ano meto karmos pa
jėgas — SSSR ir VbHetiją Sekmadimio ora& buvo 
Aš tada mtouMad ląžmęsis už lankus jauniesiem mmė

tarp trijų Amerikos lietuvių 
kartų ir keturių generacijų ap
skritai Tai pavyzdys, kad mum 
“dialogus” pinti geriausia ben
drais darbais.

K kitur atvykusius Waterbu- 
rio miesto vardu sveikino 
ir burmistro vardu į susirinku
sius kalbėjo Frank J- Shaknai- 
t«, pažymėdamas kalbąs ir kaip 
lietuvis į savo tautiečius. 
Kiek teko patirti, jis rengėjam 
daug padėjo savo įtaka ir pa
tarimais. Po jo kongresmanas 
John S. Monagan pabrėžė savo 
tikėjimą, jog Lietuva atgaus 
laisvę, ir įsitikinimą jog paverg- 

būsianti daugiausia anglų tiyų tautų laisvės byla tun bū- 
kaam kad ne tik garbės svečiai, B nuolat keliama viešumon.

L.B. valdybos nariui jaunimo 
reikalams Juozui Karmuzai, Jr., 
šokių vadovei Gražvydai Mau- 
rutienei ir visiem šokėjam bei 
vėliavų garbės sargybiniam. Net 
ir sukilimo, minėjimo išvaka
rėse jie žygiavo Soap Box Der
by parade Waterbury.

Po Kongr. Monagan žodį ta- 
rė kun. Gradeckas. Connecticut 
gubernatoriui atstovavęs iždo 
sekretorius Gerald Lamb nepa
gailėjo komplimentų mūsų jau
nimui, kovojusiam už. laisvę 
prieš 25 metus ir kovojančiam 
už ją dabar; reikią pozityviai 
žiūrėt į Lietuvos bylą: jei jis, ne
seniai skriaudžiamos negrų ra
sės narys, šiandien gali čia at- 

lu bvo skaitoma rumunų kal
bą o «tuinančię mokslo motę

Jaunimas per visą minėjfcuą S'*
buvo gerai suorganizavęs ava • H - 
čta MtUdmą pahfltjhni. 
ėmimą ir išlydėjimą, nepalfe- noap Bot Oorby paraBo wuWtaiJJi.

Kas norėtų šiuo reikalu gau
ti smulkesnių mformacijų, pra
šoma kreiptis į universiteto nau
jųjų kalbų skyrių šiuo adresu:

Prieš porą metų privatus antrajam semestre bus dėsto- 
Buffalo universitetas, perėjęs į ma lietuvių kalba. Ją dėstys to 
valstybines rankas, smarkiai au- universiteto klasikinių kalbų 
ga ir plečiasi; Šiais metais stu- profesorius Rapheel Sealey, da- 
dentų skaičius jau prašoko sep- bortinis Buffalo lietuvių klubo 
tynioliką tūkstančių ir nebesu- pirmininkas.
telpa į esamas patalpas- Aikštė- j savaitę jai skirta dvi valan- 
se ir tarpuose tarp pastatų pa- dos. Užskaitų (kreditų) už ją 
skubomis statomi laikino pobū- nebus duodama Nežiūrint to, 
džio barakai klasėm- Jau suda- lietuviai studentai studijuoją 
ryti planai iškelti šį umversite- Įname universitete bei kitose 
tą į užmiestį, apie 6 mylias šiau- Buffalo kolegijose, Imtinai tu
rės (Lookport) kryptimi nuo da
bartinės vietos, paliekant sena
jame rajone tiktai medicinos ir 
odontologijos skyrius.

Tarp daugelio vairių skyrių 
šiame universitete yra ir taip 
vadinamas naujųjų kalbų sky
rius, kuris rūpinasi supažindin
ai kalbų tyrinėtojus profesorius, 
vyresnįjį personalą ir kalbomis 
besidominčius studentus su įvai
riomis kalbomis bei jų pagrin
dais. Pereitais metais tuo ūks

mes' dėl ir praėjusią savaitę akty
viai dalyvavęs Kongreso ap
klausinėjime apie padėtį pa
vergtuose Baltijos kraštuose. 
Su pasitenkinimu pastebėjęs 
Waterburio lietuviškąjį jauni- 
mą ^dafyvaiųantįu..stt vėliavom-, puikų pogrindžiot. susiorgantaa-

; 1941 metų Memorial Day ir kituose para
sta raikštis duose. Waterburio lietuviai ga

lį didžiuotis savo jaunimo susi
pratimu ir jų puikia išore. Čia 
jis turėjo galvoje Sūduvos liau
dies šokėjus, kurie ne tik lietu
viškus šokius, bet ir lietuvišką 
vėliavą išgarsino Connecticut 
padangėje. Nuopelnas plikiau-

vaujaznų panH^MSų ir jaunimo 
metų komiteto narių.
' StokSuno minėjimo aktas įvy
ko 3 vto. po piet šv. Juoza
po paraųųjos naujosios mokyk
los salėje. Laimė, kad keagres- 
many; John S. Monagan kiek 
užkliuvo kitur, tad pavėlavimo 
pradėti kaltė nekrito vien ant 
neskubančios laiku susirinkti 
publikos. Kiti garbės svečiai ati 
vyko laiku, tiksliau sakant, dar

kalbėtojai” > Hannovtoyje 
tikta tazėti naujų argumentų.

— Naw Yorico mteito bfadfo. M De Gantie MMs ir “laimė
tas priimtos 43 MUjoną Tabė- jtasų” Maskvoje. Matysime, ar 
ra maita, ar trintai ir am* «te spėbojimat patoMata 
tobusų kaina iiliks 15 cn. . Or.^Mtor.

Waterburio tourmtetrM Frederick W. Palomba kai* 

basi su Lyvija Bražėnaitė, viena U komiteto pir-

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

čta išstatytas kaų> sukilimo re
likvija bei šio minėjimo simbo
lis. Antrasis pirmininkas —Gin
taras šlaploūnas į nelietuvius 
svečius nukrtopta žodžiu pabrė- 
šė, jog šiandien "ši sukaktis mi
nima ne vtan liūdėti dėl žuvu
sių bet ir supažindinti amerikie- so^energingam šokėjų seniūnui 
čhis su jų dabartiniu priešu — 
komunizmu bei priminti jiem 
apie nepalaužiamą pavergtųjų 
tautų laisvės troškimą. Po jo 
minėjimo vadovavimą perėmė 
programos vedėjas — trečios 
kartos jaunas lietuvis ir M-to 
informacijos vedėjas Joseph F. 
Urban. Įnešus vėliavas, progra
mos vedėjas pakvietė invokaci- 
jai kun. Gradecką. Nuskambėjo 
JAV ir Lietuvos- himnai, ku
riuos iš scenos pravedė antro
sios kartos Amerikos lietuviai, 
senųjų ateivių vaikai, nenuilstą 
lietuviško choro dainininkai Ėd- 
ward Stulginskas ir tautiniais 
kostiumais pasipuošusios Leoka
dija Sulauskaitė ir ponia Bronė _ _ _____________

11:30 vaL prasidėjusios pa- Ortiaib. Juos muzika prie torte- ’ stovauti valstijos gubernatoriui, 
maldos šv. Juozapo bažnyčioje piono parėmė trečiosios danų tai ir mes turį su optimizmu 
tęsė pakilią nuotaiką Altoriaus šventės garbės dirigentas, Ame- žiūrėti į Lietuvos ateitį.
Gūdos gražiai papuoštoje baž- rikos lietuvių kultūrinės ir ptoi- Vkesekrirtorius Jamm Daly 
nyčioje klebonas kun. A. Ed- tinės veiklos veteranas komp. atkreipė dėmesį į puikų lietimų 
ward Gradeckas aukojo mišias A. AMcsk. Tai buvo dar vienas jaunimo susiorgaauzavimą < ir 
ir sakė pamokslą daugiausia “dialogas”, tarp dviejų išeiviją, darbą laisvės reikalu: "Jeigu 
nukreiptą į nelietuvius, kurta- ■. ... >, . . J
me kėlė lietuvių kalbos senu- fl 
mą ir grožį, tautos istorinę di- 
dybę ir jos didvyriškumą para- 
dytą 1941 metų sukilime. Kto- 
bonas pasveikino pamaldose da-
lyvavusius svečius iš sostinės ■ r.“-. "'-'‘S .‘s’? < ‘J

I 
■ 
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. 
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Opera jaunimo kongrese IS VISUR
Pačiame jaunimo kongreso 

rengimo įkarštyje kiekvienas, 
kuriam nuoširdžiai rūpi lietu
viško kultūrinio gyvenimo pul
sas, su džiaugsmu sutinka ži
nią, kad šis didžiausias jauni
mo susibūrimas turės ir ryškų 
kultūrinį Įvykį, šiam kongresui 
specialiai paradyta lietuviška o- 
pęra!

Kongresan masiniai susibu
ria jaunuomenė iš J.A.V- ir Ka
nados ir suvažiuoja atstovai iš 
tolimesnių kraštų. Daugeliui, 
jau ne tik už Lietuvos ribų, bet 
ir už Vokietijos stovyklų, bren
dusių jaunuolių atrodo, kad lie
tuvių kultūra prasideda ir bai
giasi lenciūgėliu, krepšiniu ir 
“Palankej, palankėj”. Todėl 
yra nepaprastai svarbu jiems 
parodyti, kad mes lietuviai tu
rime kūrėjus, net jų pačių am
žiaus, kurie einą su šio meto 
kultūrine dvasia, kad lietuviška 
kūryba nėra menkesnė už šio 

-- krašto kūrybą.
Todėl reikia sveikinti kong

reso komitetą, kad jis kreipėsi 
z į jauną kompozitorių Darių La

pinską su prašymu parengti mu-

PAVYZDINGA LIETUVAITĖ
Norwood, Mass. Džiugu, ka

da lietuviškas jaunimas veržia
si į aukštuosius mokslus, bet 
ypatingai malonu kalbėti apie 
tokias jaunuoles-ius, kurie, siek
dami mokslo, nenubanguoja sve
timybių jūron, bet išlieka pa
vyzdingais lietuviais.

Šiuo atveju tenka žvilgterėti 
Į trečios kartos lietuvaitę Elz
bietą O. Kudirkaitė, kuri šiais 
metais baigė Regis College, Wes- 
ton, Mass- Įsigydama bakalauro 
laipsnį. Studijavo psichologiją. 
E. Kudirkaitė pasirengusi mo
kytojauti ir kartu toliau studi
juoti. -

Žinių pagilinti planuoja vyk
ti į Europą, o jei būtų galimy
bė, tai labai norėtų aplankyti 
ir savo senelių tėvynę Lietuvą.

E. Kudirkaitė, kur bebūdama, 
visuomet didžiuojasi savo lietu
viška prigimtimi. Namiškių tar
pe ir bendrai su kuo gali susi
kalbėti, kalba tik lietuviškai. 
Be to, pažymėtinas jos gilus 
religingumas, santūri laikyse
na ir bendrai mandagus —švel
nus jaunatviškas elgesys.

Sakoma, kad obuolys nuo 
obels toli nekrenta, tad ir šiuo 
atveju šis išsireiškimas labai 
tinka.

E. Kudirkaitės seneliai — A. 
ir V. Kudirkai — Norwoode yra 
pagrindiniai lietuviškos parapi
jos šulai, o katalikiškų organi
zacijų veikloje V. Kudirka yra 
žinomas visoje Amerikoje. Jos 
tėveliai O. ir Br. Kudirkai irgi 
yra susipratę ir veiklūs lietuviai-

Šia proga tenka pasidžiaugti 
trečios kartos atžala ir tuo pa
čiu palinkėti E. Kudirkaitei ir 
ateityje išlaikyti garbingą savo 
šeimos ir lietuvaitės vardą.

Solistč L. Šukytė dainuoja iv, Kazimiero parapijos sukaktuviniame koncerte birželio 19. Nuotr. L. Kaniaus ko.

zikinę programą. Taip viso kon
greso centre atsistojo opera 
“Lokys”. v

į "Lokio" kūrimo ir pastaty
mo darbą įsijungė visa eilė iški
liųjų jaunosios kartos meninių 
jėgų.

“Lokio” muzikos autorius 
yra kompozitorius Lapinskas, 
kuri čikagiečiai turėjo progos 
pažinti “Margučio” koncerte ir 
Kantata Deklamata Pastatyme. 
Operos libretą parašė poetė Vi
talija Bogutaitė. Dekoracijas ir 
kostiumus suprojektavo dailinin
kas- Vytautas Virkau. Chorą 
rengia muzikas Bernardas Pra
puolenis. Baleto choreografiją 
rengia ir ją išpildys Gražina 
Giedraitienė ir Jaunutis Puo
džiūnas. , Operoje pagrindines 
roles dainuos solistai Daiva 
Mongirdaitė, Aldona Stempužie- 
nė, ir Stasys Baras. Pasakotojo 
rolę atliks aktorius Leonas Ba
rauskas. Operos pastatymo dar
bus koordinuoja Danguolė Bart- 
kuvienė ir kongreso komiteto 
vicepirmininkas Vaclovas Klei
za.

Elzbieta O. Kudirkaitė

Nor- 
10-to 
para- 
aukų

Parašai ir aukos 
jaunimo kongresui

Pagal savo išgales ir 
woodo R.K. Federacijos 
skyriaus valdyba parinko 
šų jaunimo peticijai ir 
kongresui paremti.

Gražų pavyzdi parodė vietos 
klebonas kun. A. Abračinskas. 
Jis prie parašo dar pridėjo ir 
10 dol. auką tam kilniam tiks
lui paremti.

Visos aukos ir parašai pasiųs
ti kongreso finansų komisijos 
pirmininkui V. Kamantui. Jau 
gautos pakvitavimo kortelės ir 
išdalinamos aukotojams.

Sėkmės, mielas jaunime!
Petras Jaras

Jei daugumą kongreso ruoši
mo darbuotojų charakterizuoja 
energija ir ryžtingumas, tai ji 
panaši ir pas “lokininkus”, tik 
dar aukštesniame 
Tinka ir dar viena 
tybė: atkaklumas-

Tokio entuziazmo 
jimo akivaizdoje yra 
konstatuoti, kad lietuviškos iš
eivijos kūrybinis gyvenimas, 
naujų jaunų jėgų skatinamas ir 
puoselėjamas, žengia į priekį.

Vytautas Germanas

laipsnyje, 
ryški ypa-

ir atsidė- 
miela

Tel.

“Lokio” operos ‘ęrem j era į-
vyks penktadienį, liepos 1 d., 
7:30 vai. vakare Maria High 
School auditorijoje, Chicagoje. 
Bilietai gaunami asmeniškai ar 
paštu: Marginiai, 2511 W. 69th 
Str., Chicago, III. 60629,
PR 8-4548. Bilietų kainos: 7, 6, 
5 dol. Mecenatų bilietai: 
dol. Užsakant bilietus paštu, 
prašoma siųsti čekį ar pašto per
laidas ir nurodyti kokios kainos 
ir kur partery ar balkone, bilie
tai pageidaujami. Siunčiami bi
lietai bus tos kainos kasoje esą 
geriausi.

Waterbury, Conn.
LRKSA Conn. apskrities 80 

metų sukakties jubiliejinis su
važiavimas ir koncertas bus bir
želio 26 Belleview Lakevvood sa
lėje. Svečių bus iš Ansonijos, 
Bridgeporto, Hartfordo, New 
Britaino, New Haveno ir iš kitų 
miestų. Pagrindinę kalbą pa
sakys ilgametis susivienijimo 
narys kun. kleb. Edvardas A- 
Gradeckas. Taip pat kalbės ap
skričio pirm. Juozas Grinius iš 
Wethersfield, visuomenės vei
kėja Marijona Jokubaitė iš New 
Haveno ir Waterburio miesto 
abiejų partijų politikai.

Meninę programą atliks vieti
nis Sv. Juozapo parapijos cho
ras, kuriam vadovauja kompozi
torius A.J. Aleksis. Jie padai
nuos iš būsimos dainų šventės 
įvairių dainų. Po programos 
bus šokiai.

Vietinė susivienijimo kuopa 
stengiasi, kad šis sukaktuvinis 
pobūvis praeitų kuo sėkmingiau
siai. Kuopos sekr.

— Vitalija Bogutaitė-Keblie- 
nė, viena iš žinomiausių jauno
sios kartos poečių, parašė ope
ros Lokys libretto pagal pran
cūzų rašytojo Merimee to pa
čio vardo novelę. Ši komp. D. 
Lapinsko opera yra muzikos, 
dainos, kalbos ir šokio tamprus 
junginys. Jos premjera Įvyksta 
liepos 1 d., 7:30 vai. vakaro Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėje, Chicagoje. Tai bus dar 
vienas kūrybinis žiedas Į visą 
pasaulio lietuvių jaunimo metų 
ir jaunimo kongreso programą. 
Bilietai gaunami Marginiuose , 
2511 W- 69th St., Chicago, III. 
60629, tel. PR 8-4585.

Los Angeles, Calif., šv. Kazimiero lietuvių parapija birželio 19 minėjo 25 metų sukakti. Nuotrauka padary
ta po pamaldų. Nuotr. L. Kančausko.

AMERIKOS VAKARŲ LIETUVYBĖS ŽIDINIO SUKAKTIS
Per paskutinius keliolika me

tų Los Angeles šv. Kazimiero 
parapija rengiamose lietuvių 
dienose ne tik parapiečiam, bet 
ir plačių apylinkių lietuviam 
yra davusi eilę puikių koncer
tų. Šių meno švenčių proga čia 
yra dainavę beveik visi labiau 
iškilę lietuviai solistai ir so
listės. Minėdama parapijos 25 
metų sukaktį, parapijos vadovy
bė ir šia proga surengė didelį 
koncertą. Jo laukta su nekant
rumu, nes pirmą kartą išpildy
ta B. Budriūno “Tėviškės na
mų kantatą”.

Pamaldos
Jubiliejinė šventė sekmadie

nį, birželio 19, pradėta iškil
mingom pamaldom. Mišias au
kojo lietuvių jėzuitų provinci
jolas tėv. Bruno Markaitis, S.J., 
asistuojamas Kornelijaus Buč
inio, O.F.M., ir kun- Antano Va
ikiškos.
' Pamokslą pasakė vysk. Vin
centas Briggys^ iškeldamas lie^ 
tuviškos tautinės parapijos svar
ba, o tuo pačiu ir parapiečių at- 
sakomingumą. Neužtenka vien 
tik savai parapijai priklausyt, 
bet būtina ir veiksmingai joje 
reikštis, o taip pat burtis arčiau 
lietuviško ir 
Kaip lietuvis 
bendru Los 
džiaugsmu ir 
kindamas parapijos
kleboną ir puoselėtoją prel. Jo-

religinio židinio, 
vyskupas dalijosi 
Angeles lietuvių 
laimėjimais, svei- 

ilgametj

ATE1TININKŲ SENDRAUGIŲ 
SĄJUNGOS 300 DOL. PREMIJA 

MOKSLEIVIAMS
Jaunimo metams atžymėti 

ateitininkų moksleivių vasaros 
stovyklose Sendraugių Sąjunga 
Įteikė Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos centro valdybai 30 0 
dolerių premijoms ir knygų apie 
20 doleriu vertės. Premijoms 
solidariai aukavo šie sendrau - 
gių skyriai: New Yorko — 25 
doi., Clevelando 40 dol., Balti- 
morės 20 dol.. Hamiltono 20 
dol.. Detroito 35 dol., Rocheste- 
rio 10 dol.', Omahos 10 dol., Phi- 
ladelphijos — 20 dol., Chica
gos 50 dol.. Los Angeles 2 kny
gas, ir sendraugiai tiesiogiai iš 
Chicagos: Ad- Viliušis 10 dol., 
J. Baužys 10 dol., B. Beleškie- 
nė 5 dol.. kun. Prunskis 5 
dol., A. Skrupskelienė 5 dol., 
J. Žadeikis 5. A. Prunskytė 1 
dol., J. Žadeikis knygą. Atei
ties administracija 2 Atei - 
ties komplektus. P. Jucaitis iš 
Toledo 5 dol., ASS Centro Val
dyba — 20 dol

Pinigų paskirstymas pavestas 
MAS centro valdybai. Šiemet 
bus 8-nios moksleivių ateitinin
kų stovyklos: 2 Europoje. 1 Aus
tralijoje. 1 Pietų Amerikoje, 
1 — Kanadoje ir 3 — Siaurės 
Amerikoje.

Žinios iš ASS Centro
Valdybos

Našlė moteris, turinti savo na
mą, ieško pensininko-es kartu 
gyventi. Adresas J. K., 1814 E. 
Pratt St., Baltimore, Md. 21231. 

na A. Kučingį ir ištvermingus 
parapiečius.

Prel. Jonui A. Kučingiui per
skaičius popiežiaus Pauliaus VI 
sveikinimą, asmeniškai sveiki
no ir Los Angeles kardinolo at
stovas.

Mišių metu giedojo komp. 
Broniaus Budriūno vadovauja
mas choras. Mišiom pasibaigus 
ir procesijai pro minią iriantis 
pagrindinių durų link, sugaudė 
Haendelio Aleliuja.

Dosnių parapijos geradarių 
Daniel J- ir Bernardine M. Do- 
nohue iniciatyva bažnyčia šiai 
šventei skoningai buvo išpuoš
ta vainikais ir gėlėm.

Koncertas
Po pietų koncertas vyko gre

timos Marshall aukštesniosios 
mokyklos salėje. Parapijos ko
miteto pirm. Pranciškui Spee- 
cher trumpai pasveikinus, Rim
tautas Dabšys sugiedojo Ame
rikos himną, ir programos va- 

'dovavimą perėmė Rūta Lee - 
Kilmonytė.

Pradžioje trumpiau ar ilgiau 
sveikino keletas svečių. Pir
miausia kalbėjo lietuvių jėzui
tų provincijolas tėv. Bruno Mar
kaitis, S.J. Į jaunimo kongresą 
vykstanti Australijos lietuvių 40 
asmenų delegacija, tik šventės 
išvakarėse atsiradusi į Los An
geles, prel. J.A. Kučingio pa
kviesta ir aprūpinta bilietais, ir
gi dalyvavo pamaldose ir kon
certe. Australijos delegacijos 
vardu pasveikino jos vadovas 
Romas čibas. Jis taip pat pri
statė ir Jūratę Reisgytę, išgavu- 
sią iš Justo Paleckio parašą 
Jungtinių Tautų peticijai.

Dar sveikino Sir Daniel J. 
Donohue, vysk- Vincentas Briz- 
gys ir Darbininko redaktorius 
Kornelijus Bučmys, O.F.M.

Rūtai Lee Kilmonytei prista
čius Liliją šukytė, ši nauja Met
ropolitan operos solistė pirmo
je dalyje padainavo dvi Banai
čio (Vandens lelija ir Aš per 
naktį) ir dvi Jakubėno (Plau
kia antelė ir Na, tai kas) dai
nas; antrą kartą išėjus atliko 
keletą arijų iš Puccini La Bo- 

Tradicinis
MARIANAPOLIO PIKNIKAS

įvyks

liepos 4 <1.. pirmadienį
Programoje:

II vai. šv. Mišios lietuviškai.
Susipažinimas su naująja mokvkla. 
Vaišinimasis.

Visi kviečiami ir laukiami atvykti j Marianapolį atsigaivinti vėsiu parku 
oru, susipažinti su naujais mokyklos rūmais, pasižmonėti su pažįstamais 
gražioje gamtos aplinkoje. Kviečia ir laukia atvykstant

MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

heme ir Madama Butterfly ir 
Verdi La Traviata operų. Tiek 
pirmo, tiek antro jos pasirody
mo proga publika išprašė ir pro
gramoj nenumatytų priedų.

Po pertraukos komp. Bro
niaus Budriūno vadovaujamas 
šv. Kazimiero parapijos choras, 
kuriame dabar dainuoja 90 cho
ristų, išpildė jau tradicinę pa
rapijos koncertų dalį — Bro
niaus Budriūno Mano protėvių 
žemė. Solo partiją atliko Lili
ja šukytė.

Pagaliau sulaukta ir pagrindi
nės koncerto dalies — "Tėviš
kės namų" kantatos. Per 22 mi
nutes gausi publika pagauta nau
jo kūrinio muzikos ir galingo 
išpildymo, įtemptai klausėsi ir 
gėrėjosi šiuo puikiu įnašu Į lie
tuviškos muzikos repertuarą.

Solistam ir chorui fortepijo
nu pritarė Raimonda Apeikytė, 
o Broniaus Budriūno kūrinius 
vargonais palydėjo Ona Met- 
rieks. „..K. B-

BALTIMORES ŽINIOS
Prel. L. Mendelis, Šv. Alfon

so energingas klebonas, birže
lio 15 išskrido lėktuvu į Europą 
praleisti savo atostogų. Aplan
kys Liurdo šventovę, Romą ir 
kitas šventoves Italijoje. Iš ten 
skris į Šventąją Žemę. Linkime 
jam gero poilsio ir laimingos 
kelionės.

Kun- J. Antoszewski, šv. Al
fonso par. vikaras, atliko savo 
metines rekolekcijas šv. Mari
joj seminarijoje Baltimorė.ie. 
Rekolekcijos buvo birželio 20- 
24 d.

Lietuviu melodijos valandė
lės metinis piknikas buvo bir
želio 19 gražiame Conrad Ruth 
Vilios Parke. Oras buvo puikus. 
Minia žmonių dalyvavo piknike. 
Šeimininkės turėjo gardžių val
gių, šokiams grojo Jono Le- 
kevičiaus orkestras. Iš New Yor- 
ko “Dvi mamytės ir dvi dukry
tės” savo dainomis palinksmi
no publiką.

"Baseball Night" rengia švč. 
Vardo draugija penktadienio

— LSS Kongresinė sueiga. 
LSS Tarybos Pirmijos nutarimu 
yra šaukiama jaunimo kongre
so metu skautų ir skaučių su
eiga. Sueiga įvyks Jaunimo 
Centre liepos 3 d., sekmadienį, 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. po
piet Ji bus socialinio ir infor
macinio pobūdžio. Užkandžiau
jant bus galima visiems, atvy
kusioms iš kitų miestų ir iš ki
tų kraštų, pasikalbėti su skau
tų vadovybe, plačiau- susipažin
ti su LSS veikla ir Įsigyti įvai
rių ženklų bei leidinių. Į šią su
eigą yra kviečiami visi iš kitur 
atvykę skautai ir skautės, o iš 
Chicagos — visi skautininkai, 
vyr. skautės, skautai vyčiai, aka
demikai skautai ir vadovai, pra
dedant draugininkais.

— Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso banketas įvyks liepos 
2 d., 7 v.v. Conrad Hilton vieš
butyje Grand Ballroom salėje, 
720 South Michigan Avė., Chi
cagoje. Meninę programą išpil
dys jauni solistai Aušra Vedec- 
kaitė iš New Yorko ir Riman
tas Dabšys iš Los Angeles. Bi
lietai į banketą gaunami tuo
se vietose: Algis Mardutas, 4619 
S. Keating St., Chicago, III., 
60632, tel. LU 5-1187; Margi
niai, 2511 W. 69 St., Chicago, 
m., 60629, tel. PR 8-4585: P.L. 
J.K. Būstinė, Jaunimo Centras, 
5620 S. Claremont Avė., Chica
go, III., 60636.

Bilietų kaina 10 dol. asme
niui. Registruotiems kongreso 
dalyviams 7:50 dol. Staliukai tal
pina 10 asmenų.

Jaunimas, kuris negalės daly
vauti bankete, kviečiamas į šo
kius, kurie prasidės po banke
to oficialios dalies Normandy 
Lounge salėje, ši salė jungiasi 
su Grand Ballroom sale. Įėji
mas į šokius 3 dol. Registruo
tiems kongreso dalyviams 1.50 

. dol- ....

vakarą, liepos 1. Visi, kurie 
mėgsta beisbolą, raginami įsigy
ti bilietus iš anksto. Pelnas ski
riamas stipendijoms jaunuo
liams, kurie nori siekti aukštes
nių mokslų. Bilietus galima įsi
gyti klebonijoje.

C.Y.O. šv- Alfonso parapijos 
jaunimas, sekmadienį, liepos 3 
rengia gegužinę Sparks Mary- 
land. šioje gražioje vietoje ga
lės plaukioti ežere, šokiams 
gros geras orkestras. Visi nariai 
raginami gausiai dalyvauti ir 
iš anksto įsigyti bilietus. Va
žiuos autobusu nuo šv. Alfonso 
bažnyčios i gegužinę.

Pikniką rengia lietuvių sve
tainės šerininkai sekmadienį, 
liepos 3, Conrad Ruth Vilios 
parke. Rengimo komitetas kvie
čia visus lietuvius su savo drau
gais bei pažįstamais. Bus Įvai
rių valgių, šokiams gros orkest
ras. Kas norės, galės keliauti au
tobusu kuris išeis nuo lietuvių 
svetainės.

Jonas Obelinis



Prel. Ig. Kelmelio
Prel. Ignas Kelmelis birželio 

26 švenčia savo kunigystės 50 
metų sukaktį. Iškilmės vyksta 
Švč. Trejybės bažnyčkioje New- 
arke ir vėliau parapijos salėje 
bus banketas. Iš tų 50 kuniga
vimo metų — 44 praleido New- 
arke klebonaudamas švč Trejy
bės lietuvių parapijoje. Į New- 
arką jis buvo atkeltas 1922 
vasario 1. Lietuvių parapija tu
rėjo 115,000 skolos, žmonės bu
vo išsisklaidę ir pakrikę. Jaunas 
kunigas visą energiją sutelkė 
bažnyčios skoloms mokėti, nau
jiems remontas, statybai. Atre
montavo bažnyčią, pastatė kle
bonija ir kitus parapijos pasta
tus. 1963 pastatyta nauja para
pijos salė. Pastatas atsiėjo apie 
200.000 dol. Jau visos skolos iš
mokėtos. Tad Nevvarko lietu
viam bus malonu pagerbti sa
vo kleboną, kuris visą gyveni
mą skyrė jų parapijai.

Prel. Ignas Kelmelis gimė 
1882 liepos 30 Navikų kaime, 
prie Justinavos dvaro Kapčie- 
miesčio parapijoje. Tėvai buvo 
Kazimieras Kelmelis ir Elena 
Bielevičiūtė. Motinos tėvai Juo
zas Bielevičius ir Elena Kazo- 
kaitė iš Mečiūno kaimo, buvo 
dideli lietuviai patriotai, globo
ję Emilija Plateraitę. 1831 m. 
sukilėlę. Prie Šiaulių ji buvo su
žeista. bėgo Užnemunėn ir bu
vo sustojusi Justinavos dvare. 
Ten ją J. Bielevičius globojo ir 
slaugė ir mirusią palaidojo.

Baigęs pradžios mokyklą 
Kapčiamiestyje, 19 metų jau
nuolis atvyko Amerikon 1901 
gegužės 24- Apsigyveno pas se
serį Marijoną Nanticoke. Pa. 
Dirbo dailidės darba. vakarais 
mokėsi. Vėliau anglių kasyklo
se buvo prižiūrėtoju. 1904 bai
gė Nanticoke. Pa., aukštesniąja 
mokyklą ir išvyko į Valparai- 

so kolegiją. Studijavo ketverius 
metus mediciną, teisę, biologiją, 
botaniką. Persikėlęs Į Švč. M. 
Marijos kolegiją, studijavo filo
sofiją ir kitus klasikinius moks
lus. Baigė labai gerai 1911 m. 
ir apsisprendė būti kunigu. Įsto
jo į šv. Cyrilio ir Metodijaus 
kunigų seminariją Orchard La
ke, Mich. Ją taip pat baigė la
bai gerai. Kunigu įšventintas 
1916 birželio 24 Tada jis jau 
buvo 33 metų vyras. Penkerius 
metus dirbo Michigano misijų 
kolonijose. 1921 kun. B. žin
džius jį pakvietė į šv. Petro ir 
Povilo parapiją Elizabethe. N. 
J., vikaru. Po trylikos mėne
sių. t y. 1922 vasario 1 jis buvo 
paskirtas klebonu į Nevvarko 
Švč. Trejybės lietuvių parapiją.

. Visą laiką jubiliatui rūpėjo

Prel. Ig. Kelmelis

sukaktis
lietuviški reikalai. Savo lėšo
mis yra išleidęs vieną Ateities 
numerį, vieną Aidų numerį, 
šiai sukakčiai atžymėti išlei
džia Giovanni Papini veikalą 
apie šv. Augustiną (vertė dr. P. 
Mažiulis).

Arkivyskupas Thomas Walsh 
įvertino kun- Kelmelio darbus 
ir 1949 spalio 20 pakėlė į pre
latus su Right Reverend Mon- 
signor titulu.

Jubiliatas iškilmingas padė
kas mišias aukos 12 vai. švč. 
Trejybės bažnyčioje Giedos 
šv. Cecilijos choras ir Rūtos 
ansamblis. Solo partijas atliks 
Liudas Stukas ir Florencija 
Schirm. Pamokslą sakys vysku
pas V. Brizgys.

Banketas bus apie 3 vai., tuo
jau po pamaldų. Banketui va
dovaus prof. Jokūbas Stukas. 
Meninę programą išpildys Ži
buoklių sekstetas, kurį sudaro 
Bronė Venckienė, Loreta Stukie-

NEW BRITAIN, CONN.
Nevv Britaino Lietuvių Bend

ruomenė ir lituanistinė mokyk
la, birželio 4 surengė liūdnųjų 
birželio įvykių minėjimą

Tą pačią dieną buvo ir li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

Minėjimas buvo pradėtas su 
J.A.V. ir Lietuvos himnais, ku
riuos sugiedojo lituanistinės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami 
muz. Jono Beinoriaus. Už žuvu
sius tautiečius buvo sugiedota 
giesmė A. Mikulskio — O Die
ve geriausias ir Tremtinio dai
na. Keletas mokinių padekla
mavo šiam minėjimui pritaikin
tus eilėraščius. Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Juozas 
Petuška pasakė kalba apie 
liūdnuosius birželio įvykius.

Po šio kuklaus paminėjimo

o
žibuoklių sekstetas, vadovaujamas Liudo Stuko dalyvaus prel. lg Kelmelio 
sukaktuviniame bankete. ~

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūpesčiu nuoširdžiai kviečiame 

MEŠKOS ir MEŠKIUKO . 
vasarvietėje. 42 Beach St.. Monument Beach, Cape Cod. 
Massachusetts. Tel. 759-3251 (Area #617). Savininkai 
patys svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuošir
dumu golboja. CAPE COD žalumos grožis, ATLANTO 
vandens temperatūra, SILVER BEACH smėlio tyrumas 
suteikia daug malonumo. Mėgėju patogumui yra valtis 
žuvavimui, sail-fish būriainmui, ping-pong, teniso aikštė, 
kroketas. Vakare tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai. Va
sarvietė atidaroma birželio 19 dieną. Užsisakyti galima 
šiais adresais: Irena V eitas, 72 Congress St. Braintree, 
Mass., Tel. 843-2146 arba Maria Lūšys, 88-01 104th St., 
Richmond Hill, N.Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!

MOUNTAIN HIGH LODGE
nė, Aldona Pitkunigienė, Ona 
Skurvydienė, Florencija 
Schirm, Edna Mackevičiūtė. Va
dovauja solistas Liudas Stukas.

Bankete dalyvaus apie 400 
svečiu. K.P-T.

buvo lituanistinės mokyklos 
mokslo metų užbaigimo progra
ma.

Pirmiausiai mokytojos kiek
viena savo skyriaus mokiniams 
įteikė mokslo metų pažimėji- 
mus. Toliau. 5 skyriaus moki
nių grupė, paruošta mokytojos 
Nijolės Raškienės, paskaitė Č. 
Grincevičiaus — Nuostabiau
sias kampelis žemėje. Algirdas 
Zdanys ir Danutė Stasiukevičiu- 
tė labai gražiai pašoko duetą— 
Lietuviškų šokių pynę, kuriuos 
stilizavo mokytoja Nelė Stepa- 
nauskienė, o muziką pritaikė ir 
šokio metu pagrojo muz. J. Bei- 
norius. Pabaigai tautinių šo
kiu grunė, vadovaujama moky
tojos Aldonos Stasiukevičienės 
pašoko tris šokius — Vėdarą, 
Kubilą ir Kalvelį-

Po programos visi dalyviai ir 
svečiai buvo pavaišinti tėvų ko
miteto paruoštais užkandžiais 
ir mokinių mamyčių keptais 
pyragais.

Minint birželio liūdnuosius i- 
vykius, Lietuvių Bendruomenė, 
užprašė mišias už žuvusius dėl
Lietuvos laisvės. Mišios buvo

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

Pranas L e i k a
A+hol, New York 12810 Tel.: 518 NA 3-5750

birželio 12 d. 11 vai. šv. And
riejaus lietuviu bažnyčioje.

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos šv. Cecilijos choras vyks
ta autobusu Į Chicagą, kur da
lyvaus dainų šventėje.

Autobuse yra dar likę laisvų 
vietų. Jeigu kas norėtų vykti 
kartu su choristais į Chicagą, 
yra gera proga pasinaudoti pi
gia kelionės kaina.

Norintieji vykti. prašome 
kreiptis pas Juozą Liūdžiu, 101 
Millard St., New Britain, Conn., 
arba skambinkit telefonu 223- 
2380. Antanina Stasaitienė -

____ r
— Arfhur Goldbergas nesibu- 

vina Jungtinėse Tautose. Jis, 
kaip ir jo pirmatakas Steven- 
sonas, nesąs patenkintas, kad 
tos pareigos labai neefektyvios.

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

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

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

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

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

ŠILAS
Lietuviška vasarvietė Catškill kalnuose

Atskiri butai, nuosavas didelis baseinas
Ideali vieta poilsiui, savaitgaliams . . .

Kreiptis:

Mr. A. JANKAUSKAS - 88-02 129th St.. Riehmond Hill. N Y. 11418 
Telef. VI 7-7027 

arba
Mr. R. RAVENTAS — 495 Ri<igewoo<i Avė.. Brooklyn. N.Y. 11208 

Telef. TA 7-1768

Lietuviška vasarvietė BANGA
CAPE COD. MASS.

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.
Prie Atlanto vandenyno. Golfo srovės šildomo garsaus Craigville 
Beach • Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį • Skanūs lietuviški valgiai • Grynas pušų oras ir 
rami vietovė poilsiui • Sveėiams be savi) automobilių — transporta- 
cija į ir iš paplūdymio • Šalia BANGOS randasi ežeras su oap'ū- 
dymiu. Žuvavimo mėgėjams yra laivelis • Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu;

A. RAKŠTYS
76 Alicia Road. Dorchester, Mass. 02124 — Tel. (617) 282-8046 

o po birželio 15 d.: 
BANGA

P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass. — Tel. (617) SP 5-4633 Blue Water vasarvietėje dr. Šalnos ir dr. Šukio iš III. jaunimas su Janina ir Lionė Mathews iš Brooklyno. 
Antras iš k. Dominikas Slyvynas. Informacijų reikalu kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N. Y. 
tel. 518 N H 4-5071. Nuotr. V. Maželio.

, -— ----------- -----------------,—.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

KENNEBUNKPORT, MAINE
BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. 
Priimami berniukai nuo 8 iki 15 metų. Stovyklautojai nau
dosis šv. Antano gimnazijos patalpomis ir visais įrengi- 

, mais. Žemos kainos, gera priežiūra, daug jaunimui pramo- 
j gų, poilsis sujungtas su žiniomis. Iš Brooklyno eis specia

lus autobusas liepos 1 dieną.
•

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

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

Franciscan Monastcry 
Keiinebunkport, Maine

01046
Tel. (207) 967-2011

Pristatome savo 
kandidata kaip *- <

Demokratinės 
Apylinkės 

vadą

WALTERWARD
VValter IVard kanddatūra j Demokratinės 
Apylinkės vadus suteikia Lindenvvood apy
linkės gyventojam būti atstovaujamiem savo 
p°čių kaimyno, kurs praeity įrodė savo pa
jėgumą kaip pažangus ir pramatantis vadas.

•

Tarp jo nuveiktu darbų artimiausioje kaimi- 
nystėje paminėtina:

Tarp jo nuveiktų darbų kaiminystėje paminėtina:

• POŽEMINE PERVAŽA ant 84 gatvės, tarp 
15G ir 157 Avė. Pastatė 13 šviesų su 2 šešių 
pėdų ilgio lempom kiekvienoje.

• Padėjo Tėvų Sąjungos vadovam gauti leidimą 
naudotis ‘Rockvvood Parko Žydų centru kaip 
pastatu dėl P.S. 232.

• a) Takas peštiem nuo Lindenvvood iki J.II S. 
202: b) Asfalto perėjimas, kontroliuojant 
judėjimo šviesas pėsčiųjų paspaudžiamu myg
tuku; c) Leidimas statyti peštiem lieptą nuo 
Lindenvvood iki J.H.S. 202.

• Susisiekimo šviesų ir perspėjimo signalų, o 
taip pat kitų 32 gatvės lempų įrengimas įvai
riose Lindenvvood vietose.

• Ant miesto žemės parūpino Little League fut
bolo aikštę, tarp Linden Blvd. ir South Con- 
duit Blvd., prie 81, 82 ir 83 gatvių.

• Pašalino apleistų automobilių irsunkvežimių 
lauką prie South Shore incineratoriaus.

• Gennessee didžiulio atviro kanalizacijos grio
vio uždarymo darbai jau pradėti. Bus panai
kintas tas nešvarus upelis, prasidedąs prie 
Linden Blvd. ir Conduit Avė. ir tekąs i pietus 
pagal 79 gatvę, į Jamaica įlanką.

Ka;p South Queens Demokratinio Khiho vadas, 
Lindenvvood apylinkes pilietinės draugijos viešos 
pašalpos komiteto pirmininkas ir Borough Presi- 
dento patariamo komiteto narys, Walter Ward 
yra parodęs atsidavimą bendruomenės gerovei ir 
pažangai. Lindenvvood yra reikalingas tokios va
dovybės, kurią jis, kaip apylinkės vadas, gali 
duoti.

Volunteeri for Walter Ward — 80-20 151

BALSAS
UŽ

WARD
YRA
BALSAS
UŽ
PAŽANGĄ

Avė., Hovvard Beach. N.Y.



HAVEN REALTY

Joseph GarszvaDtSPLAY

FREE PARKING AFTER5PM

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

UVfiS 6

Petras karalius; mv. 
Laidotuvių direkterfns 

fy hs&outtuotoJftB

statome Įvairaus dydžio 
naujos namus, kuriuos 
galima tuoj tefcyti. Bri

kas, Woi 
nauskas, 
Mass., E

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

BROOKLYN, N. Y. 11206 
Telefonas STagg 2-5938

nauja arijų plokštelė gaunama 
Darbininke. Kaina HI FI 6 doL, 
Stereo—7 doL

dirka, Norwood, Mass., P. Joni
kas, Danvers, Mass., J. Naike- 
lis, Millbtiry, Mass., P. Urban, 
Pittsfield, Mass., R. Bartkus, P. 
Balcevičienė, M- Klimas, L. Ru
dokus, Brockton, Mass., A. Leš
činskienė, P. Kleponis, K. Aukš
tikalnis, J. Barauskas, So. Bos
ton, Mass., K. Gedrim, Brigh- 
ton, Mass., J. Ajauskas, Mal- 
con, Mass., E. Tamalauage, S« 
Seiglinskas, A Naikelis, Wor*. 
cester, Mass., Prel. A. Deks- 
nys, E- St. Louis, m., A. Kindu
rys, Cicero, BL, A. Paulauskas, 
A. Panūsite, B. Miniataitė, A. 
Povilaitis, J. Šatenas, A. Dan
gutes, B. Gurėnas, S. Miliaus
kas, Litho Art Studio, J. Juod
valkis, Chicago, 1L, P. Tarnu- 
lionis, E. Cleveland, Ohio, Kun. 
J. Grigonis, Cleveland, Ohio, E. 
Kalnėnas, Cleveland Hts, Ohio 
— A. Navalinskas, Lorain, Ohio, 
J- Getas, Dayton, Ohio, Dr. P.

Stephen Arariskis 
(ARMAKAU8KAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condfttonad 

A. J. BALTON-BALTRCNAS *

kalate krriptte pas staty-: 
AMFfl| AnOOuą 

N. SM AN 1-2M4

lio bei orkestre įgrotos 5 pol
kos, 4 valsai ir 5 lietuviškos 
liaudies dainos. Kaina 4.50 doL

nis, P. Šlapelis, R.' Povėli, B- 
fclyn, N.Y.,' P. Kwarinskas, A. 
Šidlauskas?5 Riehmond Hill, N. 
Y., A- Linartas, M. Pakutka, J. 
Ališauskas, Woodhaven, N. Y., 
A. Gaidis, Ozone Pk., N.Y., V. 
Povilauskas, Astoria, N.Y., E. 
Pilis, Bethpage, N.Y., J. Andri
jauskas, Bronx, N.Y., M. Kaz
lauskas, Amsterdam, N-Y., V. 
Vasiliauskas, P. Bakunas, IBo^ 
cteester, N.Y., RJ<yvas,ARsaK

Dainos. Sol A. Stempužie- 
nės 25 liet liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi simfonijos orkestro, ton, NJ.‘,1L Kulys, Engtewood, 
diriguojant D. Lapinskui Kai- N. J., P Rasimas, Lmdenhurst, 
na6dolStereo?dol. r- N.Y^ Y Graj—riret Caftode,

ĮTARAUS DYDŽIO IR 
JUSTE MOŠŲ SANDELYJE VISADA 
■teta išardoma —- Pristatoma bet kur

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y. 
Tetef. — APptogate 7-7083

ADOLFSCH1AGER FURNITURE, Ine.
Y«Mte MkMte, Gražiausia Baidų Krautuvė

DABAR Šast BMb St. (tarp 1 ir 2 Avanue) N.Y.G 
TM.TR9GM0

Atera kaadtea ii i < vakaro, antradieniais ir šeštad.
. Ri U v. vak

VAITKUS 
FUNERAL-HOME

197 Webster Avenue - 
PRANAS VAlTKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir halonniiMtoJnn * 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį Mo
derniška koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge dr 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus. —- TeL TR 6-6434

Ifl'ii T Persiuntimui paštu JAV pri- 
tILiI/ dedama 50 centų. Kanadon 1 
IS80 KM te- K^dJĮKis: Darbininkas Adm. 

910 Wifioughby Avė., Brook- 
. lyn, N.Y. 11221.

-MMtrr-Brates,
GOnn.;- T. Furmonavf SėSte FaHs, &D., A. Dmdynas, 

Lakeade, Calif., L. Rrivytes, 
Tujuhga, Calif., L Juškevičius, 
Islington, Ont, Canada, S. Bak
šys; Hamflton, Ont Canada, O. 
Duobaitė, France.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

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

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET

In Imm. Conception it’s MANSUETO FISH MARKET free delivery— 
Lemon Sole, Lobsters, Crabmeat, Shrimp, Bay Scallops, Salmon. 
Cooked and cleaned shrimp —- READY TO EAT.

board, play area, beauttfnl Imtos & 
gudaM; eto— ta ėtarėbea

< KatNeaa KavaMgh 
P.O. Ba 223 Grenopciyt. LX 

TB. SIS-477-0525
1.1 JJt '?*

Reel Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Fųnds — Pi- 
mgų ’

kinis, Ptttatte, P- Žmono
ms, Chester, Pa., E. Vazgis, 
Pittsburgh, Pa., PreL L Valan- 
činnas, Newt<Hi, I^-, L. Saldu- 
kaitė, Wash, D.G, A- Dubins- 
km, J- Petkus, Balt, Md., V. 
Rastenis, Providence, RJL, K. 
Cironka^ N. Providence, R- L 
W. Mitehell, Nashte, N1L, S. 
O’Brikis, MSteockeL Me., & ; 
MBeika, Randdph, Mass-, V. 
Zteugra, Roefindale, Mass^ Bt 
Axtin, Metinren, Mass., J. Sai-

60 WEN 
FUNERAL HOME

Joeepb J. Standi Diršct& 
233 Smneroct D 
New BrutMMrick, NJ. 
Phoaę: Klkner 5-1344

Li6tuviV dainos ir šokiai Nr. . v' , V’
2 Okupuotos Lietuvos ansamb-

Rantei, Būriui, NJ., M. Ged- 
wril, Pattėtaburg, N J., A. Straz
das, RoseDe, NJ., V. Melynie- 
nė, Matawan, N.J., V. Malakas, 
WaBington, N.J., S. Matyckas, 
Plainfteld, - N- J., V. Cirpulis, 
Springfield, N. J., P. Williams, 
FMriawn, i<.J., & Mineika, Tren-

• ':, v: CAPE COD INN .i■' 
Ocean froat at 8wt)ėrBHar Read ' 

WildwoodCra^,NJ. 08260
A touch of New England on the Jer- 
sey Shore. Visit our hncuriousiy new 
resott motei. Evory type of accom- 
modation to.fit your vacation peed. 
Kuily air-eonditimsed and beated, 2 
heated pools, recreation area, game 
room,_Near all_ activities. Wrl or

■’ A v. '*---

C A. VOKET
ADVOKATAS

41-4B T6k Sfanrot

,Wisc., Kim. J- PrtrSm, (įreat 
Falls, Mont, j. Nazkevičins, Los 
Angeles, Calif., S. Stikas, Broo- 
Hyn, N.Y., A. Varnus, Wood- 
havmi, N.Yi O. Alekna, A Sut
kus, Rkhmond ffiH, N.Y-, A 
Matonis, N. Bettmore, N.Y., J. 
Simanaitis,. Wantagh, N.Y., K. 
Arnastaitė, Bayonne, N J., K. 
Jankevičius, Baltimme, Md. S. 
Bngnaitis, Worcester, Mass., J. 
Mikniap, Medway, Mass., Kun. 
W- Wolkovich, Hudson, Mass., 
B. Strikaitis, So. Boston, Mass.,. 
A. Čepulis, Phila^ Pa., G. Že
maitaitis, Darien, Comt, V. 
Plečkaitis, New Britain, Conn., 
R. Szimanouskas, Danielson, 
Conn., S. Bukas, Chicago, D1-, 
J. Jaskauskas, Dayton, Ohio, R. 
Serapinas, Los Angeles, Calif., 
S- Pliuskonis, Denver, Colo., A. 
Ratkevičius, London, Ont,. Ca^ 

finos MioMBvai 'htaiifiamas nada.. J- Juodis, A. Bundonis, 
J- Venslauskas, J. Rauba, M. 

sotes, coter ir fct.' TV, Tapė Putinas, A. Rugis, A Shimuko- 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos nąš. 
visomis katoomis. Visi gmnmiai 
Tdefuėfcen, Grundįg, Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royai etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
ste tik pranešę savo adresą: 
J.L Giedraitis, 10 Barry Dr., 
K NerUęiort,N^Y-, 1173L

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

EsL 1920 TeL 376-2723 
666 Morris Tumpike, Short Hills, NJ

bliudratės, kojinės Cis gaunama, šimtiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti ivairitans progoms- ir dydžhd.
954M JAMAICA AVĖ Woodhaven. N.Y. 11421

— TeL 848-7240 —

žadmatiB nMiĮMiinj, 8t» meta pir- 
mMte. turtdaata Mhfi Favojm-

varžovai tai Jugoslavijos ir 
VakirtųaB komandoa. JAV ko- 

-MMte sudtty MMa Kasys Mei^ 
.k» Jie-belgė ųnteNHii au fiveicari- 
jos iea^toBu Mareel Markus ir Fr. 
VytojU, Austrija, bet pralaimėjo 
dnoi H. Kebtrup. Kopenhaga. Lai- 
iBlttas gMdtes turi prieš Japonijos 
ir Biigijm varžovus.

Finsįžna 1888 m. gegužės “Rat- 
tBftf* tvankna tik vimt Betuvj Igną 
B4, MoMtasal, au 8886. —

LietuvHky šokiai muzika. ,Or- 
kestini palydint įgrotos 6 poi- 

j , kos, 4 vaisai Lietuviškas popu- 
_ ri r paskutinis kaukių balius. 

Kaina 4doi

čius, E. Hartford, Conn., K. Va- 
luckas, V. Levanas, V. Blauz- 
džiūnas, Waterbury, Conn., J. 
Glebus, Keamy, NJ-, A Suba
čius, Cranford, NJ., J. švedas, 
B. Medžiukas, Ėlizabeth, N. J., 

Watertown, Mass., 
±, K. Vaičekaus- 
»r, Mass., A. Rama- 
Meizys, Brockton, 
limas, A. Karosas, 

So- Boston, Mass., A. Tumas, 
Norwood, Mass., K. Baronas. 
Matioškas, Dorchester, Mass. V. 
Norvilas, Monroe, Mich., P. Bal
čiūnas, Cleveland, Ohio, Dr. L. 
Alssen, Bowling Green, Ohio, 
P. Ambrasas, Eudid, Ohio, V. 
Zelems, M. HoQywood, Calif.,

1888 MADI8ON STRIK? 
BROOKLYN 27, M. Y. 

(RMgeirood)



DARBININKAS
Yienudynat ................. GL 5-7068
Spaustuvė ... GL 2-6916
Redakcija GL 5-7281
Administracija ............ GL 2-2923

Darbininkas su liepos mėne
siu pradeda vasaros sezoną. Vi
są liepos mėnesį ir pusę rugpiū- 
čio laikraštis išeis tik vieną kar
tą savaitėje. Jis bus spausdi
namas trečiadieniais. Visi raš
tai, skiriami tam savaitės nume
riui, redakciją turi pasiekti vė
liausiai antradienio rytą. Taip 
kitą savaitę jau išeis tik vienas 
Darbininko numeris.

N.Y. Birutės draugovės skau
tės, vadovaujamos drauginin- 
kės, ir Tauro tunto skautai da
lyvavo skautų sporto šventėje, 
kuri buvo birželio 18-19 Wor- 
cester, Mass. Laimėjo pirmas 
vietas mergaičių ir berniukų o- 
rinio varžybose ir, apdovanoti 
taurėmis, linksmai sugrįžo na
mo.

Prel. J. Balkūnui už leidimą 
laisvai naudotis parapijos sale 
N.Y. pavyzdingos lietuvaitės rin
kimų pravedimui New Yorko 
jaunimo metų komitetas nuo - 
širdžiai dėkoja. Taip pat reiš
kiama padėka to vakaro progra
mos vedėjui akt. V- Žukaus
kui: kontesto teisėjų pareigas 
atlikusiems: E. čekienei, J. Ma
tulaitienei, A. Budreckiui, P. Os- 
molskiui ir A. Vakseliui; už pia-
no muzikos pritaikinimą pro
gramos metu muz. V. Stroliai; 
už tartą žodį LB New Yorko 
apygardos kultūros reikalų ve
dėjui K. Miklui; Laisvės Žibu
rio radijo vedėjui R. Keziui už 
įrašymą į juostelę: pp. Kleveč- 
kienei ir Virbickienei už greitą 
kandidačių suregistravimą; vi
soms ponioms, kurios padova
nojo pyragus, gėles ir kurios 
padėjo šeimininkauti; visoms 
kandidatėms taip gražiai pasi- 
reiškusioms ir visiems svečiams, 
suaukojusiems laimėtojai pre
miją.

Romas Kinka

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

Išnuomojamas butas iš 5 
gražių kambarių už labai priei- 

' namą kainą. 1335 Bushvvick 
Avė. prie Shepherd Avė. kam
po Brcoklyne. Skambinti GL 5- 
6542

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

KMS 29 kuopa paskutiniuose 
dviejuose susirinkimuose šalia 
kitų organizazinių reikalų tarė
si apie kuopos auksinio jubilie
jaus iškilmes, kurias numato su
rengti š.m. spalio 2 d. Šventė 
bus pradėta mišiomis Apreiški
mo parap. bažnyčioje, po to nau
jai atremontuotose salėse įvyks 
šaunios vaišės ir posėdis. Taip 
pat šiuose susirinkimuose bus 
smulkiai nustatyti šventės ren
gimo planai ir pasiskirstyta kai 
kuriomis pareigomis. Kuopos 
valdyba labai dėkinga narėms 
S. Barakauskienei ir E'. Sanda- 
navičienei, kurių namuose vy
ko susirinkimai, už jų vaišingu
mą ir šiltą priėmimą- Į kuopos 
narių eiles prisirašė V. Avižie- 
nė ir O. Pestininkienė.

j vasaros berniukų stovyklą 
Kennebunkporte autobusas iš 
Brooklyno išvyks liepos 1 tarp 
9-1G v.r. Visi tėvai iš visos apy
linkės prašomi atvežti berniu
kus laiku į pranciškonų vienuo
lyną, 680 Bushwick Avė., Broo- 
klyne- Stovyklos reikalais 
kreiptis: Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine, Tel . 
(207) 967-2011.

Juozas ir Elena Vilčinskai.

DARBININKE LANKĖSI
Redakciją aplankė ir Anglijos 

svečiai. Pirmasis buvo Romas 
Kinka, studentas iš Londono, 
keliaująs į jaunimo kongresą. 
Jis gimęs Šiauliuose. Lietuvoje, 
1942. Tremties metais su tėvais 
iš Vokietijos persikėlė i Londo
ną, kur šiais metais baigė Lon
dono universitetą bakalauro 
laipsniu. Studijavo rusų kalbą 
ir literatūrą. Domisi slavų ir bal
tų kalbomis, mėgsta sportą, 
ypač tenisą. Priklauso D. Bri
tanijos jaunimo komitetui. Pri
klauso taip pat lietuvių parapi
jos komitetui, ilgą laiką buvo 
Šaltinio jaunimo skyriaus re
daktorius. Amerikoje nori pasi
likti ilgesni laika ir susipažinti 
su šio krašto lietuvių veikla-

Šios savaitės pradžioje aplan
kė mus ir kiti Londono lietu
viai, tai inž. Juozas Vilčinskas 
su žmona Elena. Jie atvyko 
atostogų pas savo sūnų Aleks
andrą. kuris yra taip pat in
žinierius, mokslus baigęs Lon
done. prieš trejetą metų persi
kėlęs gyventi Amerikon. Susto
ję pas savo sūnų ir jo lydimi 
aplankė Nevv Yorko miestą, už
suko ir į pranciškonų vienuoly
ną. kuriame turi pažįstamų vie
nuolių iš Italijos laikų. Besibai
giant antram pasauliniam karui, 
Vilčinskai buvo atsidūrę Italijo
je ir ten susipažino su visa eile 
lietuvių pranciškonų; ypač di
delis jų bičiulis buvo ir tebėra 
Darbininko administratorius Tė
vas Petras Baniūnas.

Pats Juozas Vilčinskas dirba 
kaip inžinierius vienoje bendro
vėje Londone, uoliai dalyvauja 
lietuvių visuomeniniame gyve
nime. Apie tą gyvenimą jis dau
giausia ir pasakojo redakcijoje,

VAŽIUOJANTIEMS į JAUNI
MO KONGRESĄ CHICAGOJE 

ŽINOTINA '

Važiuojantieji į jaunimo kon
gresą prašomi visi susirinkti 
birželio 29 d. 8 vai. 30 min. ry
to IND (Epr.) Hudson Terminai 
—Chambers St., Stotyje Kelio

nė į abi puses kainuoja 47.45 
dol. Kas dar nesumokėjo, pra
šome skubiai sumokėti. Iš New 
Yorko išvažiuoja visi kartu; iš 
Chicagos gali grįžti kiekvienas 
atskirai, bet ne vėliau liepos 
6 vakare. Iš New Jersey kurie 
užsirašė kartu važiuoti, prašome 
rinktis tą pačią dieną Erie-La- 
kawanna stoty (Nevvark, Broad 
St.) 9 vai. 45 min.

MASPETHO ŽINIOS

Antanas Girnius, 63 metų 
amžiaus, viengungis, mirė bir
želio 14. Antanas buvo Lietu
vos vytis, Lietuvių Piliečių klu
bo ir Šv. Vardo draugijos na
rys. Palaidotas birželio 17 Kal
varijos kapuose.

Vysk- Pranas Brazys, MIC, 
birželio 16 išvyko į Delhi, Ka
nadoje. Į New Yorką griš lie
pos viduryje. Liepos 17 jis lai
kys mišias šv. Patriko katedro
je. Tada bus minima pavergtų 
tautų savaitė.

Prel. J. Balkūnas su jaunimu 
lankėsi Islandijos ir Afganista
no misijose prie Jungtinių Tau
tų.

Keliinei į Washingtoną or 
ganizuoti komitetą sudaro M. 
Kulienė, E. Jočiūtė ir A. Sable. 
Vienas autobusas jau pripildy
tas.

kaip laikosi Lietuvių Namai, lie
tuvių klubai, Nidos knygų klu
bas, Lietuvių Sodyba prie Lon
dono. Prisiminė ir visos Angli
jos lietuvių veiklą. Iš New Yor
ko jie keliauja į Chicagą, kur 
dalyvaus dainų šventėje ir jau
nimo kongrese.

Birute Barauskaite įtrinkta pavyzdingiausia lietuvaite. Nuotr. R. Kisieliaus

N. Y. TAUTININKŲ " 
. KULTŪROS VAKARAS

ALT S-gos Nevv Yorko sky
riai birželio 10 International 
Hotel patalpose surengė kultū
ros vakarą. Prelegente buvo pa
kviesta jauna Rima Mironienė- 
Buinytė iš Philadelphijos. Savo 
paskaitoje kalbėjo apie peda
goginius metodus atsilikusio 
proto vaikų auklėjime. Nors 
tema ir neturėjo bendro su lie
tuvių kultūros apraiškomis', bet 
jaunos paskaitininkės buvo 
taikliai pritaikyta. Diskusijos 
gana gyvos, o prie kavutės pa
liesti ir visuomeniniai bei kul
tūriniai klausimai.

Ateityje numatoma pasto
viai rengti tokias paskaitas ir 
populiarinti tautinę kultūrą- 
Tokiuose parengimuose bus ke
liami tik lietuviškos kultūros 
klausimai. Bus paskaitų iš mu
zikos, literatūros, filosofijos ir 
kitų meno bei mokslo sričių. 
Bus taip pat supažindinama ir 
su lietuvių įvairia kūryba.

Dr. J. ir A. Kazickai birželio 
18 buvo sukvietę daug svečių i 
savo namus Nevv Rochelle. Taip 
buvo atšvęstas p. Kazickienės 
gimtadienis. Kazickai išsikelia 
vasarai į savo vasarvietę East 
Hampton, L.I. Šiemet pastaty
tas naujas maudymosi baseinas. 
Prie jo įrengimo dirbo dail. A. 
Kašubienė, dail. V.K- Jonynas 
skulpt. V. Kašuba ir skulpt. V. 
Raulinaitis.

Salomėja ir Vytautas Valiu- - 
kai šią savaitę grįžo iš Europos, 
praleidę tris savaites atostogų.
Aplankė Paryžių, Londoną ir • 
Madridą.

IŠRINKTA ŠAUNIAUSIA NEW YORKO LIETUVAITE
- — Ar eisi gražuolės rinkti?

— Kokios gražuolės? Juk lie
tuviškiausią mergaitę renka!

— Gerai, kad apsiniaukę, — 
gaila būtų nevažiuoti į paplūdy- 
mį, — samprotavo dar vienas 
veikėjas, išėjęs iš bažnyčios.

Lyg patvirtindamas tą apgai
lestavimą, ėmė pilti lietus. Ge
rokai palijus, pavakary to lem
tingo birželio mėn. sekmadie- 
nio būriai lietuvių rinkosi Vieš
paties Atsimainymo parapijos 
salėje Maspethe. Be gausaus bū
rio jaunimo, susirinko visa eilė
vyresnio amžiaus lietuvių pasi
žiūrėti tų neįprastų varžybų.

Svečiai buvo susodinti prie 
gėlėmis papuoštų stalų, ir pa
vaišinti kava ir pyragaičiais. Pa
kilia nuotaika visi laukė prasi- 
dedančų varžybų, vis naujiem 
svečiam atvykstant.

Kun. kleb. Norbertas Pakalnis kalba mokslo 
mokykloje. Nuotr. R. Kisieliaus.

metų užbaigime Maironio

Varžybas pradėjo PLB New 
Yorko apygardos kultūros rei
kalų vedėjas K. Miklas, sveikin
damas visus, atvykusius rinkti 
New Yorko atstovės į Jauni
mo kongreso metu renkamą 
“Miss Lithuania”. Kartu pa
reiškė viltį, kad newyorkietė 
laimės tą titulą ir parveš į New 
Yorką laimėjimą. Vakarui pra
vesti K. Miklas pakvietė akto-
rių Vitali Žukauską. Aktorius 
Žukauskas pakvietė į sceną ir 
pristatė susirinkusiem varžoves, 
pasipuošusias ilgomis vakarinė
mis suknelėmis. P-lė Irena San- 
danavičiūtė kiekvienai prisegė 
po gėlytę. Džiugu buvo, matant 
septynias šaunias mergaites, pa
siryžusias įrodyti savo prana
šumą. Varžovės buvo kviečia
mos alfabeto tvarka: Birutė 
Barauskaitė, Birutė Bildaitė, 
Violeta Gerdvilytė. Danutė Ke- 
zytė, Sigutė Kondrataitė, Rūta 
Ruzgaitė ir Gražina Tiškutė. 
Varžovės paliko scena, ir prasi
dėjo jų pasirodymas po vieną. 
Vėl alfabeto tvarka jos buvo 
kviečiamos į scena. — šį kartą 
po vieną. — ir anglų kalba kiek
viena kalbėjo ar skaitė savo pa
sirinkta tema trumpą kūrinėlį. 
Vienos kalbėjo karštai ir įti
kinančiai, reikalaudamos lais
vės Lietuvai, kitos rimtai ir šal
tai dėstė savo pažiūras į šių lai
kų jaunimą, jo veiklą, organi
zacijų reikšmę jaunimo charak
terio ugdyme ir t.t.

Trumpos pertraukos metu 
Irena Sandanavičiūtė paskaitė
Maironio eilėrašti, o akt. V. Žu
kauskas — eiliuotos kūrybos. 
Antrojoje dalyje varžovės pasi
rodė tautiniais drabužiais ir pa
reiškė savo mintis lietuviškai. 
Kiekvienos pasisakymas buvo 
būdingas pačiai kalbėtojai: vie
na ilgėjosi nematytos, bet my
limos Lietuvos, kita išsamiai ap
rašė Rūpintojėlį, trečia trumpai 
dėkojo už garbę dalyvauti var
žybose. Visos kandidatės kalbė
jo puikiai lietuviškai, negirdė
jom angliško akcento ar bar
barizmų. Klausytojai buvo suža
vėti, girdėdami tiek gračių min
čių ir brangios tiesos, nuolat 
skiepijamos jaunajai kartai, drą
siai ir įtikinamai skambančios 
jaunose lūpose.

Teisėjų komisija, kurią su
darė Nevv Yorko tautinių šokių 
grupės vadovė Jadvyga Matulai
tienė, žurnalistė Emilija Čekie- 
nė, dr. Algirdas Budreckis, dail- 
Povilas Osmclskis ir PLB ats
tovas Aleksandras Vakselis, pa
sitarusi kiek, padarė sprendimą. 
Kol teisėjai posėdžiavo, Rasa 
Navickaitė paskaitė O. B. Aud
ronės eilėraštį ‘'Jaunystė”, o
akt. Žukauskas — feljetoną apie 
lietuviškus laikraščius skaitan
čią jaunąją kartą.

Sukvietus varžoves į sceną, 
teisėjų komisijos pirm. dr. A. 
Budreckis paskelbė komisijos 
sprendimą, šauniausia New 
Yorko lietuvaite išrinkusį Bi
rutę Barauskaitę. Išrinktoji bu
vo apdovanota rožių puokšte, 
papuošta kaspinu įrašytu “New 
Yorkas” ir susilaukė gausių ka
tučių. Antroji vieta teko Da
nutei Kezytei ir Rūtai Ruzgaitei, 
gavusioms vienodą tašku skai
čių. Trečioji vieta paskirta Bi
rutei Bildaitei. K. Miklas įteikė 
laimėtojai 50 dol. čeki, kelionės 
įChicagą išlaidoms padengti.

— Kur Petras? Ar viena at
važiavai9

— Viena Jis nevažiavo, gai
lėdamas laiko tokiam “nerim
tam'’ parengimui, o tuo tarpu 
šis mergaičių pasirodymas ma
no akimis naudingesnis ir įdo
mesnis už ne vieną rimtą mi
nėjimą su sieksninėm kalbom, 
-. kalbėjo besiskirstydami sve
čiai.

PADĖKA
1966 m. birželio 1 d. mirus 

Katrinai Orkaitei - Daukšienei, 
nelaimės valandose mums gel- 
bėjmsiems ir padėjusioms padė
ka reiškiam:

Kun. Račkauskui, atlaikiu - 
šiam mišias ir palydėjusiam ve
lionę į paskutinę poilsio vietą;

Tėvams pranciškonams: Pran
ciškui Giedgaud u i O.F.M., Kor
nelijui Bučmiui O.F.M., atkalbė
jusiems rožančių ir Darbininko 
redakcijai;
visiem užpirkusiems mišias, 
aukojusiems Balfui. atsiuntu- 
siems gėlių, lankiusiems velio
ne koplyčioje ar dalyvavusiems 
laidotuvėse, reiškusiems mums 
užuojautą žodžiu ar raštu, pri

Prel. Pr. Virmauskis birželio 
12 d. iškilmingai šventė 50 m. 
savo kunigystės jubiliejų. Jubi
liato pasveikinti birželio 4 atvy
ko vysk. V. Brizgys ir prel. V. 
Balčiūnas, kurie, pasisvečiavę 
Bostone, vyko į Kennebunk
port pas tėvus pranciškonus da
lyvauti jų vedamos gimnazijos 
mokslo metų užbaigimui. Birže
lio 9 prelatą aplankė ir pasvei
kino vysk. Pr. Brazys. ,

Minėjo ištremtuosius. Birže
lio 19 Bostone buvo minima 
25 m. liūdnojo birželio sukak
tis, kuomet komunistai iš Lietu
vos į Sibirą ištrėmė tūkstančius 
lietuvių- Parapijos klebonas pre
latas Pr. Virmauskis tą dieną už 
ištremtuosius lietuvius užprašė 
mišias, kurias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. J. Svirs- 
kas.

Po pietų Liet. Piliečių drau
gijos namų salėje įvyko minė
jimo antroji dalis. Į minėjimą 
buvo atvykęs ir kalbėjo Mass. 
valstijos gubernatorius J. Vol- 
pe. Meninę programos dalį iš
pildė komp. Gaidelio vadovauja
mas vyrų oktetas, latvių sol. 
Carles Grenbergs ir estų artis
tė Mare Attemann.

j Šiluvos Marijos koplyčios 
pašventinimo iškilmes iš Bosto
no yra organizuojama ekskursi
ja autobusais. Ekskursiją orga
nizuoja ir vadovaus kun. Juo- 
zas Svirskas. Ekskursija išvyks 
rugsėjo 2 d. ir grįš rugsėjo 5 d 
Si ekskursija dalyvaus koply
čios pašventinimo iškilmėse ir 
taip pat aplankys įžymias vietas 
Washingtono mieste ir apylin-
kėje. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į kun. J. Svirską š v. 
Petro parapijos klebonijoje.

Columban Sisters birželio 25 
ir 26 dienomis savo misijų dar
buotojų namuose, 950 Metropo
litan Avė., Hyde Park, Boston, 
rengia vadinamą Lawn Party. 
Parengimas abi dienas vyks 
nuo 1 vai. po pietų iki 9 vai. 
vak.

įteikė auką. Birželio 4 d. Bos
tone besilankančiam vysk. V. 
Brizgiui šv. Petro parapijos kle
bonas prel. Pr- Virmauskis įtei
kė 100 dol. auką Šiluvos kop
lyčios reikalams.

šv. Petro parapijos choras, 
ruošdamas dainų šventės reper
tuarą, repetuoja tris kartus sa
vaitėje. Į Chicago pasižadėjo 
vykti virš 20 pasišventusių dai
nininkų. Choras išvyksta trau
kiniu liepos 1 d.

Mirusieji.
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Ignas Grubinskas (birželio 20 
d.) 75 m. amžiaus. Velionis gy
veno 391 E. 5-ta gatvė, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko žmoną, 
sūnų ir seserį. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Petras Brukąs (birželio 23 d) 
86 m. amžiaus. Velionis gyve
no 51 Tempelton gatvė. Dor- 
chester. Nuliūdime paliko bro
lį ir seserį. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

siminusiems velionę maldoje ar 
mintyje:

Dr. V. Paprockui, mums ve
lionę tiek laiko šiame pasauly
je išlaikiusiam;

šalinskų laidojimo įstaigai už 
malonų patarnavimą:
mūsų kaimynams, ypač Aver- 

kų šeimai, mums niekados ne- 
atsisakiusiem pagelbėti.

Artimiausiam mūsų šeimos 
bičiuliui Vaciui Steponiui su šei
ma. padėkos žodžiais išreikšti 
neįmanoma.

Pasilikę:
duktė Rožė Daukšaitė, 
teta Marytė Sketerytė, 
tunus Algirdas Daukia


