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tecurrv

s pažmonys.
Pasaulio lietuvių pirmas jau

nimo kongresas praėjo, ir pir
miausia, belieka suregistruoti 
jo eigą.

KETVIRTADIENIS:
Ketvirtadieni, birželio 30, 

punktualiai atidarytas trumpu 
žodžiu, JAV > ir Lietuvos him
nais bei kun.' V. Damijonaičio 
malda ir žuvusių laisvės kovo
tojų prisiminimu- Keletas svei
kinimų: Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas, priminęs H. H. Hum- 
phrey ir kongresmanų pareiš
kimus birželio Įvykių minėji
mo proga, pastebėjo, jog JAV 
nepriklausomybės deklaracija, 
kurios paskelbimo sukakties iš
vakarėse kongresas vyko, tei
kia ir Lietuvai prisikėlimo vil
čių. Juk, Lincolno pareiškimu, 
JAV nepriklausomybės deklara
cija teikia laisvę ne tik Ameri
kos gyventojam, bet viltį vi
sam pasauliui, visiem laikam, 
o tuo pačiu ir lietuvių tautai.

Min. V. Sidzikauskas, svei
kindamas Vliko, Lietuvos lais
vės komiteto ir Pavergtų Euro
pos tautų seimo vardu, pasi
džiaugė kongresu kaip nauja 
ir kūrybine jaunosios lietuviš
kos kartos apraiška. Linkėjo, 
kad kongresas sutvirtintų visos 
tautos pastangas ir viltis kovo
je už Lietuvos laisvę.

PL Bendruomenės vardu 
sveikino pirm. JL Bachunai, 
kun. K. Trimakas, S. J., per
skaitė šv. Tėvo sveikinimą-

Pagrindinę vakaro kalbą pa
sakė dr. H. Nagys apie jauni
mo reikšmę tautoje ir išeivijo
je. Priminęs jaunuomenės re
agavimą prieš netiesą, neapy
kantą ir priespaudą, prelegen
tas kėlė ir eilę veiksnių, for
muojančių jaunąją kartą. Tiek 
laisvoje Lietuvoje, tiek išeivi
joje didžiai svarbi lietuviška 
šeima ir sveikas dialogas tarp 
tėvų ir vaikų. Su vargo mokyk
la Lietuva pradėjus švietimą, 
ir vėl prie jos grįžo. Mokyklo
se ir universitetuose jaunimas 
kviečiamas kovoti už ujamą 
žmogų, bet neišgirsta ten apie 
savo krašto likimą. Lietuviška 
mokykla kaip tik ir užpildo šią 
spragą. Organizacijos ir politi
nė veikla neturėtų apsiriboti 
vien teorija, bet persimesti ir 
į konkrečią veiklą. Vienas iš 
naujausių šios veiklos pavyz
džių — jaunimo peticija Jung
tinėm Tautom. Tautinė gyvybė 
išsaugojama palaikant kultūri
nę gyvybę o šis kongresas ir 
rodo kultūrinį gyvastingumą.

Conrad Hilton viešbučio erd
vi Waldorf salė beveik sausa
kimšai buvo pripildyta visuo
menės ir jaunimo atstovų. Ofi
cialiai daliai pasibaigus, perei
ta į gretimą Williford salę idea
liausios lietuvaitės rinkti. Si 
programos dalis sutraukė žy
miai daugiau jaunimo, ir net 
pačios kandidatės tik po eilės 
kreipimųsi į publiką galėjo pra
siirti pro gausią minią. Kandi
datės turėjo progą atsakyti į 

— Vokietijos gen. Johann 
Adolf Kielmansegg paskirtas 
vidurio Europos sąjungininkų 
armijos viršininku vietoj pran
cūzo, kada Prancūzija pasitrau
kė iš Nato karinės sąjungos. 
Vokiečio paskyrimas yra dau
giau garbės reikalas, nes taikos 
metu tautinės kariuomenės te
bėra savo tautinių vadovybių 
žinioje. Bendras armijų skai
čius 700,000, tarp jų 300,000 
amerikiečių.

Baltijos deportacijas minėjo senate birželio 15. invokacija kalbėjo kun. AOeHae Statys » Chhagoo. 
Nuotraukoje oenato kapelionas kun. Frederiok Brown Harris, kun. Adolfas Statys Ir kongreemano 
W. T. Murphy administracinis asistentas Edward Heroux.

patiektą klausimą, vienu ar ki
tu požvilgiu susijusį su lietuvy
be- Gintarinę karūną laimėjo 
Giedrė Galinytė iš Bostono.

PENKTADIENIS:
Penktadienio rytą išklausyta 

pranešimų iš kitų kraštų atsto
vų apie lietuvių jaunimą pa
saulyje. Jų buvo apie 150. Jū
ra Gailiyšytė pristatė 17 kraš
tų atstovus ir 3 kontinentų. Ke
leto delegacijų atstovam nepa
sirodžius, pranešimus padarė 
Australijos, Argentinos, Austri
jos, Belgijos, Brazilijos, Itali
jos, Kanados, Kolumbijos, Nau
josios Zelandijos, Šveicarijos, 
Švedijos, Urugvajaus, Venecue- 
los ir Vokietijos atstovai. Bai
giant šį posėdį nutarta Įsteig
ti pasaulio lietuvių studentų 
sąjungą, apjungiančią viso pa
saulio lietuviško jaunimo veik
ią-

Po pertraukos išklausyta dr. 
V. Černiaus ir komisijos narių 
-pranešimų apie studiją: “Kaip 
mes keičiamės svetimoje aplin
koje?” Buvo palyginami 1957, 
1960 ir 1966 m. anketų davi
niai ir išreikštos jaunimo kryp
čių tendencijos.

Po pietų kongreso dalyviam 
teko sunkus pasirinkimas — 
kuriame iš devynių simpoziu
mų dalyvauti? Tuo pačiu laiku 
skirtinguose kambariuose buvo 
gvfldenemes- šk® temos: Am
erican Lithuanians in USA (mo
deratorius — A. Mažeika), Spor
to simpoziumas (moder. — V. 
Adamkavičius), Jaunimas, jo or
ganizacijos ir visuomenė (mo
der. A- Saulaitis, S. J.), Lais
vinimo darbas ir jaunoji kar
ta (moder. — dr. A. Avižienis), 
Moksleivių sekcija (moder. G. 
Rinkūnaitė). Krikščionybė ir 
šių laikų jaunimo ieškojimas 
(moder. — dr. A. Liulevičius), 
Lietuviškas švietimas jaunosios 
kartos akimis (moder. — M. 
D rungą). Komunizmo metodika 
(moder. — A. Sabalis), Karių 
ir veteranų simpoziumas (mo
der. — R. Mišauskas).

Penktadienio vakarą išklau
syta pirma Dariaus Lapinsko 
opera “Lokys”- Susidomėjusių 
skaičius buvo toks didelis, jog 
teko tą pat vakarą suruošti ir 
antrą spektakli. Pagrindiniuose 
vaidmenyse pasirodė Leonas 
Barauskas, Daiva Mongirdaitė, 
Stasys Baras, Aldona Stempu- 

žienė, John Luock ir Bernar
das Prapuolenis.

ŠEŠTADIENĮ:
šeštadienio rytą kongreso 

programa pradėta brandžia 
Stasio Lozoraičio, jr. paskaita 
“Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą”. 
Po jos dviejuose kambariuose 
vyko simpoziumai: Lietuvos ir 
rytų Europos padėtis (moder. 
— prof. V. Vardys) ir Tautinis 
pasireiškimas krašte (moder. 
R. Stakauskas).

Popiet šalia simpoziumo Tau
tinė ištikimybė svetur (moder. 
A. Rukšėnas), WaTdorf salėje 
dr. V. Trumpa skaitė paskaitą
apie bendruomenes išeivijbje.
Prelegentas, istoriko akim dau- kuriam vadovavo M. Lankau- dainų šventei (apie ją bus sky- 
giau susikoncentruodamas prie kieno. Po garbės svečių ir jau- rium).

,. N. Y. TĘSIAMAS KONGRESO P0UT1NIS UŽDAVINYS
Kongreso vardu informacijos komisija paskelbė šį kvietimą:

Kreipiamės į Jus, mielas lie- 
tuvi-e, bendromis jėgomis įgy
vendinti lietuvių jaunimo kon
greso tikslą: įteikti Jungtinėms 
Tautoms peticiją ir parašus, su
rinktus iš viso pasaulio, reika
laujant Lietuvai nepriklausomy
bės. Lietuvos nepriklausomy
bės nuolatinis reikalavimas yra, 
mūsų, išeivijos lietuvių, pagrin
dinis uždavinys ir pirmutinė 
tautine “pareiga.

Kad į Lietuvos bylą plačiai 
atsivertų pasaulio akys, męs 
renkamės prie Jungtinių Tau-

Antanas Mažeika J r. vadovauja 
manifestacijai prie Jungtinių Tau
tų liepos 8.

ankstesnės išeivijos, apibūdino airno delegacijų atstovų prista- 
ir palygino ISį šimtmečio pir tymo sveikino PLB pirm. J. 
mos pusės lietuvių išeiviją va- Bachunas. rFinansų komisijos 
karų Europojel 19 Š. pabaiga pirm. V. Kamantas padėkojo 
bei 20 š- pradžios išeiviją Ame- aukotojam ir priminė, kad au- 
rikoje ir paskitiniąją — 1944 kų surinkta 50,000 doL, o išlai- 
m. išeiviją. *• dų turėta 55,000 doL .jskirtu-

"Uždaromą kongreso paskaitą išlyginti J. Bachunas ban-
“Lietuvių jaiįūmas pasaulio svečių tarpe pravedė ir
idėjų plotmėje^ skaitė dr. A rinkliavą). Pagrindinę kalbą pa- 
Sužiodėlis, nušviesdamas as- sakė Charles Percy, Illinois res- 
mens santykį s savo kraštu ir publikonų kandidatas į JAV 
sava hend runryne Baigiama- Senatą. Banketo pabaigai artė
jam posėdžiui suppat pasiūly jmit, meninę programą atliko 
ta eilė kultūrfcWir politinio solistai Aušra VedeckaHė ir 
pobūdžio rezoliucijų. Rimtautas Dabšys, akomponuo-

PL jaunimo kongresas baig jari Raimondai Apoikytei.
tas šeštadienio vakarą banketu, 

tų būstinės demonstracijai, ku Šventą teisę būti laisvu žmo- 
ri tesako pasauliui, kad kai gum.
šiandien tautos stoja laisvėn, 
Lietuvos laisvųjų eilėse nėra 
jau 26 metai, kad jos pavergė
ja Sovietų Sąjunga tebeišnau 
doja ir tebekblonizuoja lietu
vių tautą, kadf lietuvis niekuo
met nenustos į kovoti už savo

Jungtinės Tautos, kai jas lankė 
pereitų metų lapkričio 13 demon
stracija. Nuotr. P. Ąžuolo.

Sekmadienis buvo skirtas

Renkamės šį penktadienį, lie
pos mėn. 8 dieną, 9 vai. ryto 
prie Jungtinių Tautų būstinės, 
-47-ta gatvė ir Dag Hammarsk- 
jold Plaza. Demonstracija tę
sis porą valandų.

Moterys, pasipuoškite tauti
niais rūbais! Jaunime, gausiai 
dalyvauk ir eik pirmose eilė
se, ’ lies t» yra Tavo peticija! 
Neleisk niekam pasilikti namuo
se ir nepaaukoti vienos darbo 
dienos dalies šiam kilniam tiks
lui. Visi lietuviai-ės, žinokime, 
kad dabar vėl turime stoti į 
bendrą eiseną griauti užtvaros 
j Lietuvos nepriklausomybę.

Atgis Budreckis vadovauja mani- . 
festacijai prie Sovietų atstovybės.

JUGOSLAVIJOJE; 
žuvis žuvį ryja

Jugoslavijoje liepos 5 Titas 
paskelbė valymą savo artimiau
siam padėjėjam — viceprezi
dentui Aleksandrui Rankovič 
ir slaptosios policijos viršinin
kui Svetislav Stepanovič. Abu
du buvo kaltinami savo valdžią 
vartoję serbų įtakai sustiprin
ti prieš kitas tautybes. Pirma
sis prisipažino moraliai atsa
kingas, antrasis kaltinimus at- 
etė-

Vakaruose buvo mėginta aiš
kinti, kad tas valymas reiškia 
varžtų atleidimą kitom tauty
bėm, labiausiai kroatam. Bet 
pats Titas tuos, aiškinimus at
metė. Greičiau tai procesas pa
našus kaip Berijos pašalinimas 
po Stalino.

— Sovietų Sąjunga pasiuntė 
S motorizuotas divizijas iš ry
tų Vokietijos prie Kinijos sie
nos. Dabar ten 44 divizijos 
prieš Kinijos 24 divizijas.

— Savaitgalio koliuoov žuvo 
556, pernai 5J51.

paremti vyriausybės politiką, įspėjo komunistus, kad taika 
Vietname priklauso nuo komunistų ar jie toliau tęs agresiją 
ar pasirinks garbingą taiką.

VIETNAMO ĮVYKIAI IR PROTESTAI
Vietname sustiprėjo karinis spaudimas. Dėl jo sustip
rėjo protestai. Ką jie iš tikrųjų reiškia?

Dėmesys nukrypsta į vienos 
dienos laikrašty paskelbtus fak
tus:

— Naujas tarpsnis Vietnamo 
karo: birželio 29 bombardavi
mas priartintas per 2-3 mylias 
nuo Hanoi ir Haiphongo š. Viet-
name; nuostoliai ypačiai dideli

š. Vietnamą 95 proc. visos
prie Haiphongo, pro kuri atei
na į
naftos. — Birželio 30 preziden
tą J. B, Johnsonas įspėjo š. 
Vietnamą, kad Amerika nustos 
kovojus, kada agresorius atsisa
kys agresijos ir leisis į garbin
gą taiką.

Gen. Westmoreland liepos 2 
spaudai pareiškė, kad sąjungi
ninkai Vietname jau pradėjo 
laimėti karą, nors iki galo dar 
toli.

— Komunistai paskelbė, kad 
amerikiečių nauji bombardavi
mai esu tąįkomi civiliniam gy
ventojam, ir Hanoi įsakytą e- 
vakuotis.' " ' , —

— AfMritiot sąjungininkai
— toki kaip Anglijos min. 
pirm. Wilsonas atsiribojo nuo 
Amerikos karinių veiksmų kaip 
tik dėl to, kad jie paliečia ci
vilinius gyventojus.

Neutralieji — toki kaip In
dija jaudinasi, kad bombarda
vimas išplėsiąs karą

— Amerikiečių spaudoj to
kioj kaip N. Y. Times infor
muoja korespondentai, kad su
stiprintas bombardavimas pa
kirto Amerikos prestižą pasau
lio akyse, ypačiai Azijoje.

Tie visi pasisakymai yra re
akcija į sustiprintus karinius 
veiksmus. Reakcija siekia pa
veikti vyriausybę, kad nuo 
veiksmų atsisakytų. Verta įsi
žiūrėti pirmiausia, nuo ko no
ri sulaikyti Ameriką reaguojan
tieji

Pagal gen- Westmorelando 
vertinimą sustiprinta karinė 
veikta pradėjo karą laimėti Tai 
viena iš jaudinimosi priežasčių 
tiem, kurie nori, kad karas ne
būtų Amerikos ir jos sąjungi
ninkų laimėtas. To sąmoningai 
nori komunistai. Bet į tokią iš
eitį veda reagavimas ir tų są
jungininkų kaip Anglijos ar 
neutraliųjų kaip Indijos, ar pa
čių amerikiečių, kurie dengiasi 
pacifistų arba ir dvasininkų 
vardais. Jų visų argumentai, jai 
jų būtų paklausyta, vestų į A- 
marikes kapituliaciją.

— Kinijoje tebeina valymas
— šalinami tie, kurie siekė su
sipratimo ir nuolaidų su Sovie
tų Sąjunga.

— Amerika liepos 5 palei
do didžiausią lig šiol satelitą. 
Satelitas tokis, kokis bus var
tojamas kelionei į mėnulį 1969.

— Indonezijos patariamasis 
kongresas liepos 5 atėmė Su
kamo amžinojo prežtaento ti
tulą.

— New Yorico ilgai veikęs 
15 cn. mokestis už vietos trau
kinius ir autobusus pakeistas
— pakeltas iki 20 cn.

Verta įsižiūrėti į keliamus 
argumentus, kiek jie nuoširdūs 
ir kiek jie taikomi kitiem tiek 
pat kaip ir sau?

Sąjungininko Wilsono argu
mentas sutapo su komunistiniu 
— esą bombarduojami civili-
niai gyventojai. Tai nežmoniška, 
nemoralu. Nuo tokių " veiksmų 
atsiriboja dabar ministeris pir- 
mininkaą Anglijos, kurios avia
cija seniau pylė liepsnas ant 
civilinių gyventojų Vokietijoje. 
Tada neprotestavo, kad tai bu
vo nemoralu. Neprotestuoja ir 
prieš tas komunistų bombas, ku
rios Saigone sprogdina pasta
tus su tokiais pat civiliniais 
žmonėm Pagaliau ar tokių Žmo
nių, kurie jaudinasi dėl civili
nių asmenų, galvojime žmogaus 
gyvybė atpinga, kada jis įvel
kamas į kario uniformą? Tię, 
kurie jaudinasi dėl ąs- 
znenų gyvybės, nesijaudina, 
Jcaftkomunistinė valdžia ima 
nieku nekaltą jauniną, įvelka 
į uniformą ir siunčia agresijai 
prieš P. Vietnamą, kad ten bū
tų šimtais ir tūkstančiąis žudo
mi. Protestuojantieji nesijaudi
na, kad pratęstas karas yra di
desnės žmonių skerdynės — 
tiek vietnamiečių, tiek ameri
kiečių. Tokia yra moralė tų, ku
rie imas kalbėti moralės ir žmo
niškumo argumentu.

Indija jaudinasi dėl karo iš
siplėtimo grėsmės. Jaudinasi ta 
Indija, kuri atnešė karą Pakista- 
nui, karą Goa.

Amerikos vyriausybę stengia
si paveikti dar ypatingu gąsdi
nimu — prestižo praradimu pa
saulio akyse, šiam gąsdinimui 
ypačiai buvo jautrus preziden
to Johnsono pirmatakas. Buvęs 
valstybės sekr. Achesonas gąs
dinimą buvo suniekinęs jau 
Johnsono valdymo pradžioje — 
esą vyriausybė daugiau presti
žo praranda, dairydamasi, ką 
pasaulis pasakys. Prez. Johnso
nas ima labiau dėmesį kreipti, 
ką patys amerikiečiai pasakys. 
Jis įsitikino, kad praranda pres
tižą tarp amerikiečių ne dėl to, 
kad kariauja, bet kad per il
gai nebaigia to karo laimėji
mu, nepaklausydamas karinių 
patarėjų. N. Y. Times informa
vo, kad prezidento sprendimui 
priartinti bombardavimą prie 
gyvybinių priešininko vietų pri
tarę 76 proc.

O dėl prestižo pasaulio aky
se kitaip nei korespondentai 
informavo Australijos min- pir
mininkas — birželio 30 jis pa
reiškė pritarimą Amerikai Viet
name; pareiškė taip pat, kad 
Amerika esanti vienintelė jė
ga, -kurios buvimas Azijoje pa
laiko tautų pasipriešinimą ko
munizmo agresijai.

Nelengva atskirti, kur infor
macijos tikros, kur jos iškreip
tos. Bet aiškinimai ir argumen
tai rodo, kad jų autoriam ne 
tiek svarbu moralė, gyvybė, tai
ka, apie kurias kalbama, kiek 
smegenų plovimas-



buvo

SPAUDA

fro feprog- 

beta juo

jaunuolius ir vienam, kuris 
mėgino pasipriešinti, peršovė 
koją- Tada šūkiais prieš polici
jos “brutalumą” prasidėjo van-

• Vyra ir moterų eilutėm, apsiaustom, suknelėm ir kt.
• Audiniai angli&M ir vietinės vilnos, Šilko, medvilnės
• (SįpecMŽia* tauto* ketum siunčiant audinius į užsienį
• Mas padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauji kUjentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

sto, totoriškas partneris, sun- 
- wuį pameti- pirmos boi- 

tevtoĮekūpacQss meta kai ku- 
ffeMėgo imo tomistų ir 
siūlėti su bctidhKkfftaavtoo ga- 
tiffiytito, tie, jei gyvi, ant
ras liMįiiiiijOB retoka; tie, ku-

VIS APIE "POLICIJOS 
ŽIAURUMUS"

Chlcagoje birželio 12-13 tūks
tantinė minta daužė policiją ir

jaunimo kongreso komitetan 
Įsisukę “prokomunistai”, “išda
vikai”. Dr. Kriaučeliūnas atsi

lankymo ir po apsilankymo pas 
ji sukilusios aistros jau buvo 
aprimusios. Jos vėl buvo padil
gintos po Alto pirmininko A. 
Rudžio kalbos bendruomenės

The Honorable Frarik
J. Lausche 

genėto Office

an i-am 
. ii a-m? 
LOt-M**

ta vokiečių karių būrelis. Jų še
ši Karininkas su dviem karei
viais užsuka j radiofoną. Mū
sų apsaugos būrys ir tarnauto
jai vokiečius pasitinka. Radijo' 
bangomis pasigirstą vokiečių 
kalba pranešimas'

— Kaunas užimtas. Vilijam
polės tiltas neišsprogdintas. Ke
lias Nemunu garlaiviais ligi 
Kauno saugus, nes Nemuno 
krantus saugoja lietuviai šau
liai ir partizanai.

Popiet vis didesni ir didesni 
vokiečių kariuomenės žvalgų 
daliniai motociklais ar dvira
čiais prašvilpia Kauno gatvė
mis. O partizanai pradeda va
lyti miestą nuo pasislėpusių 
bolševikų tariu

(Bus daugiau)

IUNTINIUS Į USSR.
Tūkstančiai klijentų patenkinti, 
kalus pristatymas. Visi siuntiniai 
i| skyriuose yra gaubus aukštas 
ss priežnasnom kainom. Informa- 
igų gausite iš visų musų skyrių.

senas: san- tus galima — pabrėžia autorius geras žingsnis pirmyn tų fa* 
— daugiau paveikti ne nuo jų tų toroje už laisvę,” — ta* 
bėgant, o su jab kalbantis”, prieš keletą dienų kalbėjo * 

t šį Aidų pareiškimą atsilie- nstertu*Fitok J» L* ve cho (JI. 
pė palankiai komunistinės Lri*> Ohio), resolincijo* (S. Cvn. RA 
vė* autorius A Bimba. Birže- 10) autorini ir tarta įtakingi 
lio 10. vadindamas Aidų auto- Senato užsienio reikalų koriji* 
rių “įžymiuoju pabėgėtai pro- sijos (Senute Coototttae ift 
pagandtotu", A. Bimba rašė: Foroign Retations) narys, tai 
“Noriu karštai dr. Orinių (tu- prie jo i imitacijai kaip auto- 
rėtų būti: Girnių! D. Red.) pa- risi (cosponson) prisijungė trys

rių Fulbright ir kitus Senato 
užsienio reikalų komisijas na
rius, nes tartu ir nuolat su 
jais dirba. Padrąstakftne sena
torių Lausche trumpais laišku
čiais iš visų krašto tampų jo 
ufritaHt ame dartte. Jei jis ma
tys, tari tūirihai čfau. iš mūsų 
trokštame reaoitacljas pravėdi
nta totate, tai dar aortai to 
toto tods. T a*iiFlti gali bū
ti maždaug Sto turiniu:

vikaiš nei parsidavėliais.:, bet 
juos laiko tik tokiais, kurie ne
supranta mūsų lietuviškos vi
suomenės dvasios”... Jei jie 
eina “partizaniškai” reikštis, su 
visuomenės opinija nesiskaito, 
tai “tada visuomenės pažiūra į 
tokius irgi tebūna tokia, kokios 
jie nusipelnė”... ,

Jau balandžio mėn. Aiduos* 
jų redaktorius Juozas Gūnios 
tavo aiškiai pasisakęs prieš 
tuos “antikomunistus”, kurta 
virsta “fanatikais” ir asmenis 
priešingos x nuomonės mėgsta 
Įtarinėti komunistais ar proto 
munistais. “Reikia greičiau per
svarstyti, ar mes savo antiko
munizmo nesustingdome ligi 
fanatizmo, visur aistringo, bet 
niekur vaisingo” (Aidai Nr. 4). 
įspėjimas atrodytų labai teisin
gas — tuos, kurie man ar tau 
nepatinka, nevadinti komunis
tes, prokomunistais (iš antros 
pusės nevadinti nei ragangau-

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 3B, N. Y. * Tel. Člrcle 5-7711

Senatoriau* Lausche pažad* faMBlĮll 
kovoti ui readHuc^šk pravedi.’? 
mą Senato. — trys sonatorto

džiais)- Tik šis Įspėjimas, de- prioiįungė kaip autoriai p* 
ja, liko nepastebėtas. Kaip ma- oonatoriauo Lausche įnoštoo 
tėm, jau po tokio įspėjimo iš- aoBuciJo* 
augo anas aštrus dialogas tarp 
Dirvos ir Naujienų. < i 
Dėt dialogo o* komunistai*:

Aidų autorius usnėtame

Los Amgdte*, Cafif. ■ “JM;*- 
mes patartai nr Ptetų Vietai- 
mm ištikti. laisvu itneprikl* 

straipsny, siekdamas atgrasia- soura, tad ttatine taip pat įta
ri nuo tarpusavio neapykantos baltijo kraštams padėti atgatal . 
ir paskatinti į nierię, tanios nie- laisvę ir topriktanomybę.
kad nebus perdaug, atsiminė kiu, štai Įiiiiliiilm rrooėucįta 

sas jo ‘nuopelnas7” (Dr. L. apie pokalbį su komunistais, Lietuvos, Latrijte ir Esti*- 
Kriaučeliūnas, Naujienos birže- apie dialogą “tų, karte nori to Marinimo reikalu Senate <* 
lio 27). munistus paveikti. Ir komunis- šiais rntffafir Tti bUt• p«faryĮ|f

Ginčo turinys
tykiai tarp tų, kurie “lankėsi” 
ir kurie “nesilankė7’, sakysim, 
pas redaktorių, turi ar neturi 
“santykius” su “kraštu”. Bet 
ne dėl to, ar toki “ryšiai” rei
kalingi ar nereikalingi — labam 
dėl vertinimo, kvalifikavimo, 
pravardžiavimo tų, kurie tokius 
santykius turi ar esą įtariami, 
kad turi. V. Rastenis priminė

“ prteje prie tok  ̂proti«į*s B-
apie tokius, kurie skelbę, kad vados nuo komunistų nebėgti, 

nesvarbu. Svarbu, kad žmogtts 
prablaivėjo.

“Dabar dr. Girnius turėtų pa
veikti savo kolegas: kad ir jte 
nebebijotų komunistų, neito 

nelaiko (tokių) nei tautos išda- bėgtų nuo jų, o idėjiškai, ksųp 
jie sako; stengtųsi juos atversti.

“Koauntori■• jį- gbtiu užtik- __ ___ _______r__.
tiriti, krip niekados ton nieko stata’įį savb idėjų tostagumu čia*200,000. 
nebėgo, taip nebėgs ir dabar, taip trirtai tiiti antras, saky- 
Jie tiki savo idėjų ir Įsitikito 
mų teisingumu- Jie nebijo, kad 
dr. Girnius juos idėj&oū pa
veiktų. Prašome, stenkitės”.

“Tęgu atsiranda, prasideda 
dtoogas...”

Dto^o galimybe su komu
nistais dr. J. Girnius palietė rta koiMtafetų priMfo' da- 
faaustoą, korta tuose pa&uose btf MM agte nuo
Aiduose prnto kovo plačto jų tolMtti ' 
MKVieswB UE. A. StetaBOS ■— T*Bta|e pM 
statote stnpn tMRgų w komu- 
nistų dialogą. Tame straipsny mu nelygūs

da ginklai per Nemuną perke-Urrriili- Išgelbėtas tiko tta P. Vileišio Vūnraje peticijos nuovados vir-
tensvvaus sovietu kutknsvvcHiu > VBijampolp A taip šminko padėjėjas. Jis u&ėgakntkoftvydfių buvo užminuotas, ir trys ant tilto, nutraukia laidus, bet

Partizanai centraRzuojaml:
Taip pat dedamos pastangos 

atskirai veikusius partizanų ko
vos būrių štabus sujungti į vie
nų vado diriguojamą, viso Kau
no miesto partizanų štabą. To
dėl buv. Šaulių Sąjungos štabo 
patalpose įsikūręs partizanų 
štabas pasiunčia savo įgaliotinį 
į “Lino”, bendrovės patalpose 
.esantį., “štabą^ kuris stengiama
si padaryti centriniu. Prie jo 
prijungiamas saugumo šta
bas, visos policijos nuovados, 
didžiųjų fabrikų Žaliakalnio, Vi- 
lįjmnpriės ir A. Fredos bei 
Aleksoto apylinkių partizanų 
štabai. Antradienį auštant jau 
beveik visi partizanų kovos bū
riai vieno centro valdomi

v Leit. Džėftkaitis žuvo:
Apie trečią valandą partiza

nų štabe gaunama žinia, kad 
Aleksote, Linksmadvaryje, esąs

tmrybos suvažūvime. Kalba buvo kirto, kad nei “Julius Smeto- 
pasakyta balandžio 30, o atgar- na nei inž. A. Rudis nei kiti.-, 
šiai tebeaidėjo ir birželio gale.

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

. TL «^M74
WA 0-OT7
TO 1-1MB 

_______________ vi i-am 
•rtdg* ta, N.W. QL Mm

Dėl pravardžiavhnosi komunis
tais ir ragangaudfiais:

Pirmininko A. Rudžio kalbo
je buvo pasisakyta prieš tuos, 
kurie ieško ryšių su Lietuva 
per sovietines įstaigas ar parei
gūnus. Dirvoje nuo gegužės 17 
per kelis nr. V. Rastenis para
gino protestuoti prieš Alto pir
mininką, kam jis, nepasakyda
mas, kas tie, kurie tokiais bū
dais ryšių ieško, gali sudary
ti įspūdį, jog tokių esama tarp 
bendruomenės vadovų' ar jau
nimo kongreso organizatorių. 
Gerokai palaukus, Naujienose 
birželio 25-27, gindamas Alto 
pirmininką A. Rudį, atsikirto V. 
Rasteniui dr. Leonas Kriauče
liūnas. Tonas iš abiejų pusių 
buvo daugiau negu aštrus. Nu
kreiptas į asmenines intelek
tualines bei moralines kvalifi
kacijas. “Supranta ar nesupran
ta Alto pirmininkas, kad jis el
giasi, lyg būtų aklas Lietuvos 
laisvės kovos priešų Įrankis. 
Gal būt, nesupranta, kaip ne
supranta ir daugelio kitų da
lykų” (V. Rastenis, Dirva, ge
gužės 30). “O kas yra V. Ras
tenis ir ką jis duoda? Manytu
me, kad jis yra tas, kuris iš 
visuomenės atima. Jei jis neša 
ir skleidžia nesantaikos dvasią, 
žmogaus paniekinimo, išjuoki
mo ir pykčio sėklą. Tai ir vi-

•4-09 Jautrio* Avul. WoodhavMt 21. N. Y....... . T«L VI 9-5077
340 Grand Brooldyn II, N. Y. ............... Tri. STagg 2-4329
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(Elta)

Tai nereiškia, kad neateis 
diena, kada visuomenė savo pa
sitikėjimą atšauks veiksniam, 
kai jie suserga iniciatyvos sto-

I. Ar visuomenė savo politi- riau- 
Mi vadovybei abejinga? — Ne
būtinai. Visuomenė turi pasiti
kėjimą savo tradiciniais veiks
niais — tokiais kaip Altas, Vil
kas. Kada Vasario 16 proga 
renkamos aukos ir kada kur 
Įpidriama laisvai pasirinkti — 
aukoti Altui ar kam kitam. 
Didžioji dauguma meta Al
to kapšin. Tai savotiškas pasi
tikėjimo reiškimas. Kada Vil
kas organizavosi, persiorganiza
vo ir pagaliau buvo pašalintas 
skilimas, visuomenėje buvo aiš
kaus pasitenkinimo. Vadinas, ji 
nėra abejinga savo* veiksniam. 
Spaudos didžioji dalis taip pat 
šias institucijas remia. Tradici
ja veikia. Jos negalima rankos 
mostu, nužertu Tradicija yra 
stipri" iki paradokso:J ten, kur 
tradiciniai veiksniai užmigę; vi
suomenė nėra linkusi jų žadin-

mta-teganp gyvete^l937 Ignas Gtakaapie SįovfetųRinsiją 
*Tteteio eterių . atactatras” m. areštuotas ir sušaudytas ir rusų kremmistit partiją para- 
pamrgiMLtemLtoreęa mo- (7S psL) » į tarauju pasnūrasį sakinį:

Hiifiihaaikftijii Ofrety-, X BurtehėfiduteriHsni<“1939m. kova, mėnesį, kai
' gjafc nyidkirtMiĮaiHlfUaiB tra- Baiborar 1887-1892 m. Sveica- mes risi trys — Burbaitė-Eidu-

driMhaa didvyrio ka- rijoje studijavo mediciną. Stu- kevi&enė, Mironas Moskvinas ir
Stote torius -Mtern nereta- ®epteteoamo>.UBtiivo- dijas gilino Vokietijoje. 1918 aš — buvome vežami iš Viteta-
tete tedrafaMUteta mrJ jo to, 19M pu į Sprirtų Bteją m- su vyru Pranu jotojo j rusų ko kalėjimo į Minską” (107

do atsiminimų knygą “Kovos 
Augintiniai” (Vilnius, V aga 
1965 m-k kurio je tvirtina, kaip 
rusę komunistę partija naiki
no, šaudė Lietuvius, kurie pa
klydę nuėjo su Šuo baisu ban
ditizmu. Revoliucija žudo savo 
vaikus!

Mokytojas Ignas Gaška, da
bar pensininkas, tvirtina, kad 
šie lietuviai komunistai, pabė
gę į.Sovietų Rusiją, iedcodami 
apsaugos u* ramaus gyvenimo, 
buvo suimti, kalinti ir sušaudyti.

1. Bakšys,'Karolis, komunis
tų partijos narys, pradžioje tar
navęs Lietuvos kariuomenėje, 
turėdamas leitenanto laipsni. 
Paaiškėjus priešvalstybinei vei
klai, jis buvo suimtas ir nuteis
tas. Pabėgęs iš apsaugos, nusi
bastė 4 Sovietų Rusiją, tikėda-

Tad aišku, kodėl žurnalistas 
Rojus Mizara, grįžęs į rusų pa
vergtą Lietuvą, sutektų liūd
no galo. O svečiuotis į Vilnių 
kelioms dienoms žurnalistą Ro
jų Mizarą saugojoja Jungtinių 
Ameriko Valstybių pasas! .

Rašytojas J- Avyžius savo 
knygoje “Kaimas. Kryžkelėje”, 
kurią pavergtoje Lietuvoje va
dina “Sovietinės tikrovės kro
nika”, rašo: “Valstietis reikala
vo skundų knygos. Bet vietoj 
knygas prisistatė mikininkas 
ir išvedė jį iš salės” (189 psl)

K. Taiga

Madas afamstels į risuome- Įvykdyti. Tai įrodė lapkričio 13
■ės daržą buvo Ant. Mateikos manifestacija. Kitaip išėjo su sretįnjm krašto žodfio to spėti-
žodžiai, kad viešoji opinija ne- jaunimo kongresu. Jis buvo la- dm »rinTr- • teinr:
reaguojanti į vadovavimo sto- bte garsinamas; jis turėjo dau- oku.
ką; kad “mes tenkinaznės pri- gte lafto pasirengti, bet trūko motoje Ue^jegalėtų būti
mtam padėti abejingai ir ra- jam anų “jeigu - jeigu”, ir į- nepaprastai naudtogas įiudos
nuai•*. r suomenė dėjo paramą santu- darbe '

Pirmiausia, kaip girdėti — o' 
to niekas negali paneigti —žur- 
nalistas Rojus Mizara bijo grįs
ti, nes g baimina tamprūs ry- 
fiai su stafinistais: ps yra senas 
uteetėįęs stalimstas, Stalino'

konfliktą tarp veiksnių? Ji to 
Čia nelieka abejinga. Ji skyla. 
Konkretus to pavyzdys —ka
da viešai iškilo priešingumas 
tarp Alto to iniciatorių organi
zuoti rezoliuciją Kongrese Lie
tuvos laisvės reikalu, visuome
nės dalis nusisuko nuo Alto ir 
savo duoklėm parėmė rezoliu
cijų komitetą. Konflik
tas moraliai ir politiškai buvo 
Alto pralaimėtas.

Toki konfliktai tarp veiksnių 
rodo galimybę, kad visuomenė 
savo pasitikėjimą nuo vieno 
veiksnio gali palaipsniui ati
traukti ir perkelti kitam, kuris 
imasi konkrečiai vadovauti. Tas 
procesas šiuo metu vyksta.

4. Jei visuomenė ima pasiges
ti iniciatyvos? Visuomenė pa
stebi Lietuvai naudingus žy
gius, pastebi ir žalingus ar į- 
tartinus. Dėl pastarųjų reaguo
ja aštriau, nei remia pirmuo
sius. Jei veiksniai neparodys 
iniciatyvos naujiem reiškiniam 
išaiškinti, atskirti, kas žalinga, 
kas ne, neparodys iniciatyvos 
reagavimui kanalizuoti, reakci
ja iš masės gali būti spontaniš
ka ir ekstremistiška. Ekstremiz-

Kelis kartus lankėsi kruvino
je Maskvoje ir matėsi su Stali
nu, žurnalisto Justo Paleckio 
“tėvu ir uošviu, ir saule”!

Kai 1939 m. rusų komunis
tų partija ir Sovietų Rusija su
darė slaptas sutartis su Hitlerio 
Vokietija bendromis jėgomis 
kariauti prieš Lenkiją ir paverg
ti laisvas tautas, žurnalistas Ro
jus Mizara sveikino tą draugys
tę! Niekad jokioje spaudoje

Maskvos valdžia įtikinėja, 
kad rusų kalba yra vienintelė 
geriausia to pakankama priemo
nė visai išminčiai patinti, bet 
praktikoje sutinka, kad reikia 
mokytis ir kitų svetimų kalbų, 
ypač anglų, prancūzų ir vokie
čių. Lietuvoj tų kalbų mokyma- 
sis_ir domėjimasis literatūra 
tom kalbom irgi nueiatstiprė-; 
ja. Pasigendama tų kalbų žody
nų, ypač didesnių. Todėl jau 
rengiasi bent 1968 metais išleis
ti didelius anglų-lietuvių ir 
prancūzų-lietuvių kalbų žody
nus. Didžiulis (2400 puslapių) 
rusų-lietuvių kalbų žodynas nu
matomas išleisti 1967 metais.

Didžiausias Vilniuje žodynų 
srity dirbamas darbas yra didy
sis lietuvių kalbos žodynas, Bū- 

: gos, Ęalčįkonio pradėtasis Lietu
vos nepriklausomybės laikais, 
šiemet numatoma išleisti sep
tintasis to žodyno tomas. Pir
mųjų dviejų, priešbolševiki- 
niais laikais išleistųjų tomų se
niai nebegalima gauti. Jie per
redaguojami ir bus perspausdin
ti. Pirmasis tomas jau atiduo
tas rinkti.

mas rusų komunistų partijos to 
Sovietų "Rusijos kolaboravimo 
su hitlerininkais, žurnalistas 
Rojusi Mizara tuo pat metu 
pats pasidaro hitlerininkų ko
laborantas ir, kartu tylėdamas, 
tuo pat metu pritaria hitleri
niams žydų žudymams

Rusę komunistę partija nepa
kenčia asmenų —ir komunis- 

ir jiems prijaučiančię, ku
ria, gyvendami laisvame ir 
svetingame vakarę pasaulyje, 
dirba supuvusį komunistinį dar- 

ir vėliau grįžta į sovietinį Ro
ję — Sovietu Rusiją, tokie as
menys sunaikinami!

Liudininkų nereikia ieškoti 
toli, patys rusų komunistai liu
dija. Ir čia liudyti pašauksime 
rusų komunistą:

2. Ar visuomenė politinei ini
ciatyvai abejinga? Ne. Kai atė
jo iniciatyva, drąsi, nauja ini
ciatyva, rengti žygį į Washing- 
toną, paskiau į Jungtines Tau- mas iš vienos pute gimdo eks- 
tas, visuomenė parodė didelio tremizmą ri kitos. Tada ir at- 
neabejingumo,toa^tai'ibuvo siranda tokiosufeiniėfeš islori- 
rengiama ir netradicinių veiks- jos kaip tos dėl tariamųjų “ry
mų vardu. Per porą mėnesių šių su kraštu”.
sudėti 65,000 dolerių reiškia Ateity ekstremizmo reiški- 
dukart tiek, kiek surenkama niai, visuomenės tikslingas re- 
per eilinius Vasario 16 minėji- agavimas, jos santykiai su 
mus. Tai ženklas, kad visuome- veiksniais, atrodo, dar labiau 
nė politinei iniciatyvai nėra priklausys nuo iniciatyvos ky- 
abejinga, jeigu... Jeigu ji ma- lančias idėjas išsiaiškinti tarp 
to pačių iniciatorių neabejin- pačių veiksnių ir laiku visuo- 
gumą savo idėjai; jeigu mato menei apie tai paaiškinti. Ry- 
iniciatorius atvykstant pas juos; šiai tarp veiksnių ir jų ryšiai 
jeigu išgirsta iš jų apie savo su visuomene yra pirmoji vado- 
žygj kaip konkretų ir įmanomą vavimo žymė.

(Įe^Įt? psL). - - ;

> X BuiHKMte, Jurgb, buvęs 
1919 m. Joniškėlio apskrities 
vykdomojo komiteto [urminin
kas to kovojęs prieš brolius sa
vanorius, kurie Lietuvai norėjo 
tik laisvės! Pabėgęs į Sovietų 
Rusiją, prisilaikė Minske. 1937. 
m. areštuotas ir 1938 m. sušau
dytas (24 psl.)

4. Jasaitis, Vladas, 1918 m. 
įstojo į raudonąją armiją ir ko
vojo Lietuvoje prieš brolius sa
vanorius Buvo sužeistas. Pa
sveikęs atpažintas ir pateko į 
policijos rankas. 1929 m. atiduo
tas Sovietų Rusijai mainais su 
pabėgėliais. 1937 m. suimtas ir 
sušaldytas (85-86 psl.).

4. Niuniava, Pranas, apie 
1922 m. slaptai nuvyko į Sovie
tų Rusiją, nes bijojo kalėjimo 
už komunizmą, o ten dingo iš 
nakties: jo likimas nežinomas 
(95 psl.)

Niedvaras, Antanas, 1918 
m. grižęs į Lietuvą iš Sovietų 
Rusijos dirbti komunistinį ban
ditizmo darbą. Ypač pagarsėjo.; 
Panevėžio apsk. Slapstydamas 
nuo teisingumo organų, pabė
go į Sovietų Rusiją, kur 1937 
metais suimtas ir sušaudytas 
(75 psl.)

6. Šeputis, Jonis, grįžęs Į 
nepriklausomą Lietuvą dirbti 
komunistiniam banditizmui Ka
lėjimo baimė nuvarė atgal į So
vietų Rusiją, kur dingo iš nak
ties, ir jo likimas nežinomas- 
(13-14 psl.)

7. Viliūnas, Pranas, metęs 
kunigystę, pasirinko komuniz
mą. Per Vokietiją atsidūrė So
vietų Rusijoje, rusų komuniz
mo tėvynėje. 1938 m. suimtas 
ir sušaudytas (96-98 psl.

E tos knygos “Kovos Auginti
niai” duodami tik trupinėliai 
Tą knygą parašė atsiminimų 
forma Ignas Gaška, o išleido ru-

Putname, Conn., seserų vienufyno sodyboje pradedama šių metų mergaičių stovykla včliavos pakSlimu. SH komunistų partija, patvirtin- tė 1.11 dofc Laisvoje rinkoje UŽ
Nuotr. v. Maželio dama visus faktus. Įdomu, kad jį moka 25-33 cn.

JONO
BUDRIO

i s •. . :

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923
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Z. žadėjo pagalvoti, o kitą rytą man paskambino, 
kad pasiūlė, kaip buvo kalbėta, to generolas sutiko.

Jau tą patį vakarą ministras Merkys pakvietė pas 
save 6-7 žmones. Susitarėm, kur mes su Merkiu sė- 
dtee ir kur Kleštes, kad aš galėčiau jį stebėti E 
šalies. Pats Merkys norėjo tą reikalą paskubinti, grei
čiau baigti ir man padėti- Vakare jau to jam patilto tas 
žaidimas. Tiktai mudu žinojom Žaidimo prasmę. Visi 
kiti buvo stathtaL Bevtenientejant, Merkys pradėjo 
bIMti tariamai ^anuojamas reformas karinome- 
nij ir apskritai krašte — tai turėjo duoti Kleščiui m» 
džigos greitam susitiktinui įm nepažįstamuoju. Aš ir- 
ginvo pridėjau, papasakojau Muttiui savo įapūdžius 
iš vjkauykščio priėmimo, ypač negailėdamas tempti- 
menių sovietų pashmttafai, kad jis taip gerinai suto- 
trigivo latvių ministrą. Kleščinskis mažai kalbėjo, bet 

galima buvo pastebėti jo nervingą įtempimą. Po vaka
rienės atsiprašiau ir nuskubėjau į įstaigą. Generolas, su
radęs momentą, pasakė man pusbalsiu: “Aš buvau to
je^ bendrovėje, ir, man rodos, jūsų įtarimas teisingas”. 
Vėliau žadėjo daugiau pranešti.

Įstaigoje mano darbštusis padėjėjas Br. V-s dirbo. 
Buvo ir A N-a. Prašiau, kad dabar ypatingai sektų 
generolą, kad Įtrauktų daugiau žmonių pažadėdamas 
pats nuo 17 vai. duoti dežuruojančiam tarnautojui sa
vo telefoną iš kiekvienos vietos kur tik būsiu. Perspė
jau, kad reikalas eina prie galo ir kad visi būtų pasi- 

. ruošę, kaip į mūši.
Ir tą vakarą pasimatymas neįvyko- Supratome, kad 

jam buvo per vėlu perspėti kitą pusę. Bet iki šiol neži
nome, kokiu būdu generolas įspėdavo tą kitą pusę. Bet 
tai ne taip svarbu. Visi buvome įsitikinę, kad ta diena 
bus lemiama. l - ’

Paprastai, mano diena niekuomet nebuvo regulia^ - 
ri. Negalėdavau iš anksto pasakyti, kada ir kur valgy
siu, kada namo grįšiu. Tekdavo kartais nė nespėjus 
nusirengti, vėl griebtis drabužių ir šokti į stovintį gat
vėje automobilį, šį lemiamą popietį žaidžiau Metocųio- 
lyje biliardą su Martynu Yču. Čia pat sieninis telefo
nas, į kurį laiks nuo laiko pažiūrėjau, galvodamas, ko
dėl jis neskamba. Dar anksti, gal už valandos, pats 
sau mintyse ir atsakydavau. Pasibaigus vienai parti
jai, šaukiu A. N-ą ir klausiu, kur “Atsargus”. — Na
mie,— gaunu atsakymą, — bet pas mus viskas pa-_ 
ruošta, kiekvienas savo vietoje. • .

žaidėme toliau, bet man laikas neparprastai prafl- 
go. Pagaliau skambutis!

— Jau parke, — išgirdau; — yra ir tas kitas.
Susitikime ties Įgulos bažnyčia, — pasakiab 

ragelį ir pamosavau ranka savo partneriui, atsbveftin*
> damas. * , 5;

Ties Įgulos bažnyčia susitikome su sekcijos vedėju 
A ft-a, kuris buvo paėmęs su savim dar vienų r 
valdininką. Tryse nuvytoome Vytauto parko teta tet v. 
prie Vytauto prospekto kampo, tai yra prie putes 
Sovietų pasiuntinybės buvome sustabdyti agento, ku
ris pranešė, kad šį kartą Kleščinskis su “nepažįsta

muoju” tik pasisveikino ir nusivedė pas save į butą. 
Supratau, kad šį kartą generolas turėjo per daug ži
nių ir visų nespėjo surašyti arba norėjo kai ką ap
svarstyti bendrai, tad ir pasikvietė į namus-

Nuvykome tenai ir, neprivažiavę namo, palikome 
automobilį. Namas stovėjo toli nuo gatvės, laukuose. 
Vieta buvo neapšviesta, bet šiek tiek šviesos buvo 
nuo gatvės. E antro aukšto buvo tik vienintelis išėji
mas pristatytais E lauko mediniais laiptais. Nuo ne
tikėtumų apsisaugoti, pav., kad neiššoktų pro langą, 
A. N-a patikrino, kad visur būtų išstatyti agentai Bet 
agentai jau patys susitvarkė ir pranešė, jog “nepažįs
tamas” nespėjo išeiti Aš su A N-a to dar vienu 
agentu ruošėmės įeiti į butą, kai sugirgždėjo durys, 
ir ant laiptų viršuj pasirodė generolas. Jis buvo vie
nas, be kepurės, ir dairėsi aplink, ar kelias laisvas ir 
ar galiina išleisti svečią. “Atsargumas gėdos neda
ro”. to'generolas nepatenkino paviršutiniškai apsi
dairydamas. Jis atsisto to, pridėjęs dešinę ranką 
prie kaktos, žvalgėsi labai atidžiai

Tą momentą aš to palaikiau tinkamiausiu. Ke
liais Šuoliais atsistojau prieš generolą, koriam tas ne
tikėtumas net kojas pakirto — negalėjo atsikelti. Vos 
vos išteesė to greičiau teteėjo, nei prakalbėjo: — 
Labas-..

— Kvietėte arbatos atėjau....
~ Na, taip, bet aš svečių galiu turėti, — kaip ir 

prikaišiojo, bet nedrąsiai to pusbalsiu.
žinojau gentrte cbandEterį, todėl to ėjau pats: 

jis būtų puolęs vakfininlaiB, užtrenkęs duris ir jų ne- 
įsileidęs. Tuo tarpu viduje viską sunaikintų.

— Veskite į vidų, generole, mandagumams ne 
laikas, ka^p tik noriu statyti jteį svečius.

Negaišdamas ėjau su gaoteta ir agentu iš pas
kos. Mes su generolu sėdome valgomajame už stalo. 
Svečio nebuvo matyti, bet N-a jas Šeimininkavo po bu
tą to iš sndėteko, teste prie priemenės, jau vedėsi 
Mjfck tasts ten buvo pasblėpęs, bet ne*
Mn ir no* npus popmo, sunuo us stbcms norėjo 
atsikratyti. Svečias irgi atrodė gerokai Hsigendęe sto
vėjo viduryje kambsrio paraudusiu veidu- Paklausiau

jo vardo ir pavardės.
— Semion Sinicyn.
— Sovietų pasiuntinybės pareigūnas?
— Taip, raštvedys, — atsakė.
Sinycin pažvelgė į atimtus E jo popierius, ku

riuos aš laikiau, mostelėjo rankomis, lyg sakydamas, 
ką čia padės aiškinimasis. (Prisiminiau anekdotą: “jei 
aš pasakysiu, kad laukiu čia autobuso — visvien ne
patikėsi”.).

Po kratos ir apklausinėjimo paleidau jį namo. 
Net susvyravo vietoje to išpūtė akis.

— Kaip? — paklausė-
— Eikite namo, — pakartojau, o N-a išėjo, kad 

pasakytų agentams jį praleisti.' Pradžioje Sinicyn ėjo 
pamažu, gal bijodamas, kad nepašautų jo “kėsinantis 
bėgti”. Tik geroką galą paėjęs ir apsidairęs, leidosi 
bėgti tiesiai į patentinybę. Penktą valandą ryto jis 
pasiuntinybės automobiliu ir palydovu išvyko geležin
iu Į Maskvą.

Tęsiau toliau savo kalbą su generolu.
— Motina ir žmona Maskvoje, — aiškinosi gene

rolas.
— Bet tamsta anksčiau nevykote pas jas, o atvy

kote pas mus, te tarnavote to pensiją gaunate.
— Aš visgi rusas... — jau, matyti, pasiduoda

mas likimui pratarė Kleščinskis.
— Tamsta revolverį turi? — klausiu generolą.

— Taip, turiu du bet aš ir leidimą turiu, —ne 
tik paaiškino savaip supratęs Kleščinskis, bet ir E stal
čiaus ištraukė leidimą.

— Na, jei leidimą (pratęsdamas tą žodį) turi
te, — nusišypsojau — tai tvarkoj. Apsirenkite to eina
me.

KKscinsKB prašė, Bau jo nesmmciau to, ketara, 
staiga dabar jam atsirado garbės pajautimas ir noras 
Lietuvos interesus ginti:

— Negerai Lietuvai, skandalas, buvęs generalinio 
štabo viršininkas — geriau leiskite išvateoti į užsie
nį Aš į Maskvą nevažinoota, leiskite išvykti į Argenti
ną.

(Bus dou^n)
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Įžvalgus kultūrinimosi srity 

JAV prezidentas L. B. Johnson 
jau skelbia, kad būtų gera pra-

IGNAS MALĖNAS

dėti mokyti vaikus sulaukusius 
•4 metų, nes gyvenimo sąlygos 
reikalauja visą mokymą kiek 
plėsti. Tai aiškus dūris net 
tiem “kultūrininkam”, kurie at
stovavo “laimingą vaikystę” ir 
vengė jai (tai vaikystei) bent 
kokio darbo ir auklėjo filosofo 
John Dewey patarimų dvasioje. 
Mūsuose dar taip pat įsivyravu
si ši nuomonė, kad vaikas pri
auga mokymuisi tik 6-7 metų.

O visiškai pamirštama, kad bū-

Sitam laikotarpy tėvai gali 
pasinaudoti Igno Malėno Ele
mentoriumi Ė, kuris mažie-

kvėpti, arba keičiamas patsai

Marija Margarita šeškauskaitė

Iš Argentinos

ti vaikui be užsiėmimo yra sun
kiausia, nuobodžiausia. Tai ko
dėl pirkti vaikui visokius piš- 
tolietus, o neduoti jam Įmano
mo pozityvaus darbo, kurs ati
tiktų jo amžių ir to meto polin
kius. Tai turi būti susiję su 
žaidimu, kuris turi savo tikslą. 
Tai praktikuojamas Montesori 
vaikų darželiuose. Bet kur to
kių nėra, tėvai gali patys pa
gelbėti savo vaikams, paren
giant juos lietuviškam skaity
mui, kuris vėliasniam angliš
kam skaitymui tik pagelbės, 
nes vaikai bus įpratę lieti gar
sus, kurių angliškos mokyklos 
nepažįsta, ir vaikai kartais jų 
neišmoksta net baigdami aukš
tąjį mokslą.

siems yra gerai pritaikytas. Tik 
reikia vaiko tuo darbu neper
krauti, neleisti jam įvargti, kad 
pradėtų žiovauti ir skaitymo 
darbas taptų neįdomus. Pateik
tąjį skiemenį (žodžio dalį) ištar
ti labai aiškiai, kad vaikui ne
kiltų jokių abejojimų- Paskui 
duoti tą patį skiemenį paskai
tyti pačiam vaikui ir pasi
džiaugti, kad jis moka taip pat 
Jeigu mokomi keli vaikai, tai 
duoti šitai atlikti kiekvienam iš 
jų. Dabar duotinas skaityti pats 
tekstas, susijęs su pažintuoju 
skiemeniu. Kai vaikas šitai pa
skaito, tai taip pat reikia pasi
džiaugti, kad jis šitai galt Pats 
skaitymas gali trukti 3-4 min., 
nes vaikas greit pavargsta ir

darbas. Dabar galima duoti vai
kui iš skaitytų tekstų ką nors 
nukopijuoti — parašyti

BLB kultūros klubas šiais sa
vo veiklos metais surengė aš- 
tuonius parengimus. Rugsėjo

kultūros klubas
KLUBO VEIKLA 1965-66 m. Kovo 26 dr. Rimvydas Kriš-

LAIKOTARPYJE čįojcaitis skaitė apie greitintu-

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H.
Lankėsi Bostone

Birželio 12, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas ku
nigas Juozas Bucevičius, M.S., 
kun. Adolfas Vainauskas, Tek
lė Mitchell ir Antanas F. Knei- 
žys dalyvavo prel. P. A. Vir- 
mauskio, Šv. Petro lietuvių pa
rapijos klebono, sidabrinio ku
nigystės jubiliejiniame pokily- 
je South Bostone, Blinstrub’s 
Village.

Pas gubernatorių

Valerija Jazukevičienė, 75 
m. amžiaus, gyv. 39 V2 Palm 
Street mirė birželio 12. Palai
dota birželio 16 d. iš šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčios Šv. Kryžiaus (parapijos) 
kapinėse.' Gedulingas mišias au
kojo kleb. kun. Juozas Bucevi
čius, MS.; asistavo kun. V. 
Vainauskas ir kun. R. Davis.

Paliko liūdesy sūnų Joną, 
brolį Joną, keturias seseris, An
taniną Kudzmienę, Agotą Luk-

Būtų labai gera, kad vaikas 
tekstus paskaitytų bent porą 
kartų. Bet svarbu, kad tai da
rytų jis noriai nes verčiamo 
vaiko darbas niekada nebus na
šus, sėkmingas, čia gali padėti 
vaiko artimieji 'kuriems vai
kas mielai paskaito: tėtė, ma
ma, brolis, sesuo, tėvelis, mo
čiutė, kad ir jie paklausę galė
tų jo skaitymu pasidžiaugt. Ra
šymas taip pat turi tęstis tik ke
letą minučių, nes mažam vai
kui jis greit nusibosta. Jis no
ri įvairumo, o tada jo darbo 
rezultatai yra nešesm, žymiai 
geresni.

Patartina skiemenį duoti vie
nu ištarimu, o raidėmis jo ne
skaidyti. Tada bus išvengta tik
rai painaus garsų liejimo į skie
menį, kurį vaikai sugriebia pa
tys, skaitydami dviraidžius, ku
rie užima elementoriaus 78 psl. 
O per šį laiką vaikas bus įpra
tęs ir į patį garsų liejimą į skie
menis dėl to, kad šitam sudary
tos visos sąlygos.

Šią prezidento nuomonę, aiš
ku, Kongresas priims ir patvir
tins, tik kažin kaip greit tai bus 
padaryta. Taigi ir čia mums ne- 
reikėt ųvėluotis. O vaikai šituo 
galės tik džiaugtis. Šių dienų 
laikai to reikalauja, o Ameri
kos sąlygos leidžia, nes čia

25 dr. Alfredas Krisiūkėnas 
skaitė įdomką paskaitą: “Atomi
nis amžius ir nauji žmonių ne
galavimai”, atkreipdamas dėme
sį į tas ligas, kurių priežastis 
ąėra fizinė, bet duoda apčiuo
piamai fizinius rezultatus — 
tai mūsų psichikos veikla į mū
sų kūną. Meninėje dalyje Izi
dorius ir Vytenis Vasyliūnai iš
pildė K.V. Banaičio sonatą D 
Moli. Susirinkę galėjo susipa
žinti su Stephan York paveiks
lais, kurie buvo išstatyti čia pat 
salėje. S. York, čia gimęs lie
tuvis, turi savo studiją ir yra 
profesionalas.

Spalių 23 buvęs Vilniaus ope
ros solistas Stasys Liepas skai
tė paskaitą apie kariškosios lie
tuvių liaudies dainas ir jas ilius
travo, pats jas išpūdydamas. 
Taip pat buvo išpildyta iš re- 
korduotos juostos Jeronimo Ka
činsko trio “Keturios miniatiū
ros”. St. Santvaras skaitė savo 
poeziją.

Lapkričio 27 dailininkas A- 
Rūkštelė kalbėjo apie Čiurlio
nio kūrybą, iliustruodamas ją 
Čiurlionio paveikslais ir duoda
mas platų ir išsamų paaiškini
mą. Meninėje dalyje jaunas pia- 
nisttas Stasys Rastonis iš Pro- 
vidence paskambino Čiurlionio 
preliudus. St. Rastonis yra

Sausio 22 dr. Romualdas Z a- 
lubas iš Washingtono skaitė pa
skaitą: “Kai kurios fizikos ir 
erdvės fizikos problemos”. Įdo
miai buvo išnagrinėta moder
nūs atradimai fizikoje ir buvo 
malonu išgirsti toli nekasdie
niškus dalykus. Salomėja Valiu- 
kienė iš New Yorko išpildė K. 
V- Banaičio dainas ir A. Lapšys 
paskaitė Nagio poezijos.

Vasario 23 solistė Vincė Jo- 
nuškaitė iš New Yorko Kalbėjo 
apie Dainą lietuvių tautos gy
venime, pati liaudies dainas 
iliustruodama. Fortepionu paly
dėjo V. Vasyliūnas- Parodėlėje 
buvo išstatyta klubo vicepirmi
ninkės Helen šorienės paveiks
lai.

vų reikalingumą fizikoj, nag
rinėdamas sunkią ir labai įdo
mią temą. Meninėje dalyje 
Aušra Vedeckaitė ir B. Povilą- 
vičius išpildė Lapinsko dainas, 
įvesdami klausytojus į moder
naus kompozitoriaus vokalinę 
kūrybą. Parodėlėje — dr. Lu- 
žyckaitės paveikslai.

Balandžio 23 dr. Balys Matu
lionis kalbėjo tema “Daugiau 
pagarbos savajai kalbai”, at
kreipdamas dėmesį į mūsų kal
bos darkymą. Iz. Vasyliūnas ir 
Mara Efferts išpildė latvių kom
pozitoriaus Janis Medins sona
tą. EI. Daukantienė skaitė lat
vių poeto Janis Rainis poeziją. 
Parodėlėj jaunos, dar mokslus

(nukelta į 8 psl.)

SVEČIAI IŠ PRANCŪZIJOS

Marija Margarita šeškauskai
tė atsilankė redakcijoje atvyku
si iš Argentinos, pasitraukusi 
iš laboratorijos. “Ar tamsta pa
bėgai nuo perversmo Argenti
noj?” “O dabar taip galiu sa
kyti ir prašyti azylio čia pasi
likti”, juokiasi viešnia.

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ 
PHILADELPHIJOJE

Birželio 11 lietuvių muzikos 
salėje įvyko mažoji dainų šven
tė. Tokia pat programa buvo 
anksčiau Elizabethe ir New Yor- 
ke. šventėje dalyvavo: Rūtos 
ansamblis, diriguojamas A. Ka- 
čanausko, šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios choras iš Elizabetho, 
N.J., diriguojamas Vinco Ma- 
maičio, Operetės choras su di
rigentu Vytautu Strolia ir Lie
tuvių Tautinis ansamblis iš Phi- 
ladelphijos. Vadovas Leonas 
Kaulėnas.

Chorai labai gražiai pasirodė 
ir išpildė įvairias dainų šven
tės dainas. Žmonių nors buvo 
nemažai, bet galėjo būti ir dau
giau, nes įvykis juk buvo tikrai 
retas-

Nuoširdi padėka priklauso 
Philadelphijos lietuviams, kurie 
maloniai priėmė ir paglobojo iš 
kitur atvykusius choristus.

F.V.
▼

Philadelphijos LB Vinco Krė
vės šeštadieninei mokyklai už
prašius, sekmadienį, liepos 10 
d., šv. Andriejaus bažnyčioje, 
10:30 vai. bus aukojamos mi
šios už a. a. Marijos Krėvienės 
sielą ir drauge Vinco Krėvės 
mirties 12-jų metinių proga. 
Mokyklos mokiniai su tėvais ir 
visa Philadelphijos lietuviškoji 
visuomenė maloniai kviečiama 
pamaldose dalyvauti-

Birželio 23 buvo nuvykę pas 
New Hampshire valstybės gu
bernatorių John W. King į Con- 
cord, tos valstybės sostinę, sep
tyniolika lietuvių atstovų (vyrų 
ir moterų). Vadovavo adv. Leo
nardas Veliška. Gubernatorius 
John W. King pasirašė prokla
maciją Baltijos valstybių išlais
vinimo reikalu. Dalyvavo ir ku
nigas Juozas Bucevičius, M S., 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas.
MIRIMAI

Viktorija Tamulionienė, 93 
metų amžiaus, gyv. 84 Templė 
Street, mirė birželio 11. Palai
dota iškilmingai birželio 15 d. 
iš Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčios po gedulingų 
mišių, kurias aukojo velionės 
giminaitis kun. Jonas Kašėta iš 
Brooklyn, N.Y. Asistavo kun. 
Adolfas Vainauskas ir kun. Ro- 
bert Davis M.S. Kleb. kun. Juo
zas Bucevičius, M. S. sėdėjo 
sanktuarijoje. ‘

Parapijos kapinėse maldas at
kalbėjo kun. A. Vainauskas da
lyvaujant kleb. kun. J. Bucevi- 
čiui ir kun. J. Kašėtai iš Brook
lyn. Kun. A. Vainauskas, įver
tinęs velionės pavyzdingą gyve
nimą, priminė, kad jos vyras a. 
a. Vincas Tamulionis pagelbė
jo pirmajam klebonui a.a. ku
nigui Tylai surasti žemės plo
tą parapijos kapinėms-

Velionė priklausė šv. Kazi
miero lietuvių parapijai ir jos 
draugijoms: Šv. Onos, Maldos 
Apaštalavimo ir tretininkų.

Liko liūdesyje keturi sūnūs: 
Edvardas ir Vladas, gyv. Lo- 
well, Mass., ir Petras ir Leo
nardas, gyv. Nashua, viena 
duktė Julia Boucher, 13 anūkų, 
devyni proanūkai ir daug gimi
nių.

šienę, Jonę Vaisietienę ir Mika
liną Gudaitienę ir daug gimi
naičių.

Elena Valivonienė, 88 m. am
žiaus, ilgus metus gyvenusi 
Nashua, mirė birželio 13. Pa
staruosius metus gyveno pas tė
vus pranciškonus Kennebunk- 
port, Maine. Veliopė buvo par
vežta iš Kennebunkport ir pa
šarvota Kazio Kazlausko laido
tuvių name, 8 E. Pearl Street. 
Prieš laidotuvių dieną buvo at
vykę trys pranciškonai: Jur
gis Gailiušis viršininkas, Tėv. 
Steponas Ropolas ir Tėv. An
tanas Kvederis. Kun. A. Vai
nauskas atkalbėjo rožančių.

Palaidota birželio 17 d. iš šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios parapijos kapinėse. 
Gedulo mišias atnašavo kleb ■ 
kun. Juozas Bucevičius, M.S.; 
asistavo kun. V. Vainauskas ir 
T. Antanas Kvederis, pranciš
konas. Sanktuarijoje sėdėjo T. 
Jurgis Gailiušis ir T. Steponas 
abu pranciškonai.

A. a. Elena Valivonienė pri
klausė Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijai ir jos draugijom: šv. 
Onos, Maldos Apaštalavime ir 
Tretininkam.

Kapinėse maldas atkalbėjo 
kleb. kun- J. Bucevičius, M. S. 
Dalyvavo ir tėvai pranciškonai. 
Tėvas Jurgis Gailiušis labai jau
triais žodžiais įvartino velionės 
gyvenimą kaip pavyzdingos ka
talikės, lietuvės, kuri labai nuo
širdžiai rėmė lietuvių vienuoly- 
jas, spaudą ir įvairias kitas ka
talikų įstaigas. A,

nei materialiniai ištekliai, nei 
susisiekimas jų nevaržo. Jeigu 
Lietuvoje mes to dar neturėjo
me, tai išaiškinama tik susisie
kimo trūkumu.

Brown universiteto studentas. 
EI. Daukantienė deklamavo F. 
Kiršos eilėraščius ir skaitė M. 
Vaitkaus prisiminimus apie 
Čiurlionį.

Jų buvo šešetas — studijuo
jantis jaunimas. Vieni kalba 
gražiai lietuviškai, kitų jaučia
mas švelnus akcentas, treti su
pranta lietuviškai, bet tekalba 
prancūziškai. Gražiausiai lietu
viškai kalba Pranė Puzynaitė- 
Bet kaip ji nekalbės gražiai, jei 
tik prieš porą metų ji iš Lie
tuvos. Jos mamytei, kaip Pran
cūzijos pilietei, pasisekė išvyk
ti anksčiau. Gražiai kalba ir 
Eglė Liutkutė, Lietuvos diplo
mato A. Liutkaus, dabar atsto

vybės sekretoriaus Paryžiuje, 
dukra. Donatas Vaiciekauskas, 
busimasis inžinierius, jau Pa
ryžiuje gimęs, bet kalba taip 
pat lietuviškai. Bet visiem jiem 
bendras yra ryšio su lietuviais 
gyvas pajautimas. Ir tie, kurie 
tekalba prancūziškai, dalyvau
ja tautinių šokių grupėje, kuri 
šoka Paryžiuje ir lanko lietu
vius kitose Prancūzijos vietose.

Svečius atvedė į Darbininką 
čia gyvenanti Nijolė Vykintaitė.

WORCESTER, MASS.
Pagerbtas advokatas A- Mileris

Birželio 12 Maironio parke 
Lietuvių Bendruomenės vietos 
apylinkės valdybos iniciatyva 
surengtas advokato Antano Mi
lerio pagerbimas, į kurį atsilan
kė visa eilė5 garbingų svečių irv 
gausiai lietuviškos visuomenės. 
Pietų programą gražiai pra
vedė A. Molis.

Pirmiausia kalbėjo LB apy
linkės valdybos pirm. Pr. Sta- 
nelis, pabrėždamas LB reikšmę 
Amerikos lietuvių gyvenime, 
prie LB priklausąs ir jubilija- 
tas adv. A. Mileris. Po jo svei
kino garbės stalo svečiai: prel. 
K. Vasys, kun. J. Jutkevičius, 
Massachusetto senatorius V. 
Pigaga, atstovas Ch. Buffani, 
miesto valdybos nariai J. Cas- 
din ir J. Shea, adv- R. Sarapas, 

-adv. H. Manning, A. Šeškevi
čius, Lietuvių Klubo pirm. Ch. 
Tagminas ir kongresmanas H. 
Donohue. Kalbėjusieji nušvietė 
jubilijato kilnią asmenybę, jo 
nuoširdų atsidavimą savo pro
fesijos ir Lietuvos reikalams. 
Palinkėta dar ilgai gyventi ir su
laukti laisvos Lietuvos, kurią 
dar kartą galėtų aplankyti.

Adv. A. Milerio lietuvišką 
veiklą plačiau apibūdino Pr. 
Pauliukonis. A. Mileris yra gi-

Pranešame, kad š.m. birželio 29 rytą po sunkios ligos Philadelphijos 
priemiestyje mirė

Marija Ona Krėvienė-Mickevičienė
Velionė buvo pašarvota M. Bigenio laidotuvių įstaigoje. Liepos 2 
išlydėta į šv. Andriejaus bažnyčią. Po gedulingų pamaldų palaidota 
šv. Kryžiaus kapinėse Darby, Pa., šalia savo vyro Vinco Krėvės - 
Mickevičiaus.

Nuliūdę: 
duktė Aldona, žentas Vytautas 
ir Celina Mošinskiai

MARIJAI ONAI KRĖVIENEI-MICKEVIČIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu dukrai 

ALDONAI MOŠINSKIENEI 
ir jos šeimai

ALGIRDAS GUDAITIS
Marija Ona Krėvlenė-Mlckevlčlenė su savo vyru raiy-
toju Vincu Krčve-Mickovlčium.

męs 1894 m. vasario 16 d. Du- 
reya, Pa-, prie Scrantono. 1915 
m. baigęs teisę Dickinsono ko
legijoje, Caslile, Pa., keletą me
tų advokatūrą vertėsi Scranto- 
ne, o nuo 1920 m. Worces- 
teryje. Atvykęs į Worcesterį, 
tuoj pat įsijungė į* lietuvišką 
veiklą, tad šiemet jam sukako 
50 metų advokatavimo ir 45 
m. lietuviško darbo Worcestery- 
je. Jis uoliai platino Lietuvos 
laisvės paskolą, per kiekvieną 
Vasario 16-tos šventę sakė kal
bas ir po kitas lietuvių kolo
nijas važinėjo, 1922 liepos 20 
vadovavo lietuvių delegacijai 
pas prezidentą Warreną Har- 
dingą, prašydamas pripažinti 
Lietuvos de jure. Rūpinosi iš
gauti iš miesto burmistro lie
tuvių dienos deklaraciją, rašė 
protesto rezoliucijas ir 19 metų 
su kongresmanu H. Danohue 
per Worcesterio radiją Vasario 
16-sios išvakarėse yra kalbėjęs. 
Jubilijatui sugiedota Ilgiausių 
metų.

LB valdybos pirm. Pr. Stane- 
lis, komiteto rengimo pirm. A. 
Tamkus ir Laima Pauliukonytė 
įteikė dovaną — piaustytą lie
tuvišką kryžių. Adv. A. Mileris 
savo kalboje padėkojo rengė
jams ir visiem atsilankiusiem- 
Padėkojo ir už reikšmingą do
vaną. Prisiminė savo keliones į 
Lietuvą ir patirtus įspūdžius, 
žymesnius Worcesterio ir apy
linkės lietuvius veikėjus.

Pr. Stanelis visos Worceste- 
rio lietuvių visuomenės vardu 
padėkojo Massachusetto senato
riui V. Pigagai už pravestą se
nate rezoliuciją, reikalaujančią 
pasitraukti okupantus iš Lietu
vos.

Baigiamąjį žodį tarė rengimo 
komiteto pirm. A. Tamkus. Po 
pietų vyko pasilinksminimas.

Tragišku jų birželio 
Įvykių minėjimas

Birželio 26 d. 4 vai. Mairo
nio parke rengiamas liūdnųjų 
birželio 14 ir 15 d. ir vėliau vy
kusių lietuvių išvežimų bei žu
dynių paminėjimas. Kviečiami 
visi lietuviai kuo gausiau atsi
lankyti.

Kun. J. Jutkevičius, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, bir
želio 12d išvyko į Europą ir 
ten išbusiąs penkias savaites.

Karolina Masiulytė

MIlda PeruchePr.

Michel Pagnier

Donatas Vaicekauskas



PITTSBURGAS ATSISVEIKINO SU KUN. ALF. SUŠINSKU
Trečiadienį, birželio 22 d. su

sirinko gausus būrys pittsbur- 
giečių Sv. Izidoriaus bažnyčio
je prie kun. Alfonso Sušinsko 
karsto.

Iškilmingas gedulo pamaldas 
atlaikė vysk. John Wright. Pa
maldose dalyvavo apie 25 ku
nigai iš Pittsburgho ir apylin
kių, seselės vienuolės —len - 
kės ir pilna bažnyčia kun. Al
fonsą Sušinską mylinčių jo pa
rapijiečių.

Iš Clevelando buvo - atvažia
vęs velionies vienintelis brolis 
dipl. inž. Albertas Sušinskas 
su šeima.

Kun. Alfonsas Sušinskas bu
vo pašarvotas jo paties atre - 
montuotoje šv. Izidoriaus baž
nyčioje nuo pirmadienio- Para
pijiečiai prie jo budėjo dieną 
ir naktį visas tris dienas.

Bažnyčioje atsisveikinimo žo

A. a. kun. Alfonso Sušinsko karstas Pittsburgho kapinėse. Prie karsto ve
lionies brolis inž. Albertas Sušinskas su šeima ir šv. Izidoriaus parapijos 
parapiečiai. Nuotr. P. Naručio.

dį tarė vysk. John Wright, la
bai kilniais žodžiais įvertinda
mas kun. Alfonso kelią. Pa
minėdamas jo ypatingai sėkmin
gą darbą Lietuvoje su jaunimu 
ir jo populiarią knygą “Jaunys
tės maršas’’, priminė io kalini
mą bolševikų kalėjime- Primi
nė ir paskutinius jam kun. Al
fonso pasakytus žodžius po pas
kutinių kunigų rekolekcijų, iš 
kurių jis grįžęs ir mirė: “Tai 
pirmos mano gyvenime tokios 
puikios rekolekcijos, kokias aš 
kada esu turėjęs”.

Kun. Alfonsas Sušinskas pa
laidotas Pittsburgho šv. Kaži - 
miero kapinėse prie šv. Izido
riaus bažnyčios klebonų Abro
maičio, Sadausko ir kt. Kapinė
se maldas kalbėjo šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. Ka- 
raveckas. Atsisveikinimo žodį 
ateitininkų vardu tarė kun. Nar
butas. Į laidotuves buvo atvy
kęs sendraugių ateitininkų są
jungos vicepirmininkas P Na
rutis ir būrys draugų iš Cleve
lando. “Viešpaties Angelas 
giesme atsisveikino visi lietu
viai su šiuo lietuvių jaunimo 
vadu.

Laidotuves gražiai tvarkė lie
tuviškas bažnytinis Šv. Izido
riaus parapijos komitetas kurį 
sudaro Karolis Žukas, pirminin
kas, Jonas Žukas, Tomas Krat- 
zenbergas, Felixas Abromavi
čius, Ričardas Cenna ir Stasys 
Budolis nariai.

Visuose darbuose talkino F. 
Lukšys, A. Majauskas, St. 
Mundrys ir daug kitų vyrų ir 
moterų kun. Alfonsą pamėgu
sių, kaip tėvą ir globėją.

Dabar Šv. Izidoriaus bažny
čios administratoriumi vietoje 
mirusio kun. Alfonso yra pa
skirtas kun. Pranas Plačėnas.

PASKUTINĖ KUN. ALFONSO 
SUŠINSKO DIENA

Nuo birželio 12 kun Alfon
sas Sušinskas buvo išvykęs į 
vyskupijos kunigų rekolekcijas, 
kur išbuvo iki birželio 17. Kle
boniją saugoti paliko Kazimie
rą Sergautį, kuris priiminėjo 
paštu atsiųstus laiškučius ir 
siuntinukus. K. Sergautį ir jo 
žmoną, jau prieš pirmąjį didį
jį karą atvažiavusius lietuvius, 
panevėžiečius, kun. Alfonsas la
bai mėgo ir dažnai pas juos

svečiuodavosi. Iš rekolekcijų 
grįžęs kun. Alfonsas džiaugę
sis, kad atsigavęs ir pailsėjęs ir 
sakęs, kad nežinąs, ką reikės 
dabar pradėti dirbti, nes baž
nyčia yra jau atremontuota, tad 
tur būt galėsiąs dabar vėl im
tis plunksnos. Penktadienio va
karą kun. Alfonsas dar skam
binęs telefonu į Clevelandą sa
vo brolio žmonai, užprašyda
mas juos sekmadieniui pas sa
ve, o vakare apie 9 vai. dar 
skambino telefonu p. Sergau- 
tienei ir pasikalbėjęs pasakė 
norįs miego ir tuojau einąs gul
ti. Bet naktį apie 1 vai. netoli 
gyvenantis kaimynas Stasys 
Mundrys išėjęs pasivaikščioti 
su savo šunimi rado kun. Al
fonsą laistantį savo mėgiamas 
sidabrinias eglutes prie klebo
nijos, kurias, anot jo, jis visa
da naktį laistydavo. Po to jau 
kun. Alfonso niekas nebematė-

PAVYKUSI N. J. LIETUVIŲ DIENA
LB New Jersey apygardos 

rengtoji lietuvių diena sutrau
kė apie 300 dalyvių į Royal Gar
delis parką, kur jie galėjo pa
bendrauti ne tik su rečiau su
tinkamais tautiečiais, bet ir pa
sigerėti-trumpa^menine progra
ma, kurią atliko mūsų valstybė
je gražiai besireiškiąs 7 mo
terų choras “Birutė”, vadovau
jamas muziko J. Stankūno. 
Chore dainuoja: Antanina Da- 
vidauskienė, Ona Klimienė, A- 
delė Lozoraitienė, Sofija Ožalie- 
nė. Aldona Pifkunigienė. Stella 
Strazdienė ir Sofija Varneckie- 
nė. Gražiai susidainavęs choras 
padainavo keletą lietuvių kom
pozitorių dainų. Pažymėtina, 
kad šis choras labai dažnai ne
mokamai paremia kultūrinius 
parengimus. Ir šį kartą Birutės 
choras, norėdamas paremti jau
nimo kelionę į Chicagoje vyks
tantį jaunimo kongresą, nuo 
jam priklausančio honoraro at
sisakė. Už tai ir choro daly
vėms ir jų vadovui muzikui 
Stankūnui priklauso nuoširdi 
visų lietuvių padėka.

Šios dienos staigmena buvo 
iškiliosios lietuvaitės parinki
mas, kuri atstovautų New Jer
sey lietuviškąjį jaunimą jauni
mo kongrese. Ta garbė ir titu
las atiteko studentei Audronei 
Klimaitei Baltijos tautinių šo
kių grupės narei ir gražiai be
sireiškiančiai jaunai meninin
kei, savo paveikslais dalyvavu
siai jaunųjų talentų vakaruose.

Apygardos suorganizuota ir 
dažnai jos paremiama tautinių 
'šokių grupė “Baltija” darniai 
pašoko tris tautinius šokius — 
Kubilą, Malūną ir Gyvatarą. 
Dvylika šios grupės šokėjų su 
savo vadovu V Mėlynių šiomis 
dienomis išvyksta su New Yor- 
ko jaunimo atstovais į jaunimo 
kongresą. Tai buvo lyg ir gru
pės prieškongresinis šokio me
no pademonstravimas.

Grupės ir iškiliosios lietuvai
tės kelionę į Chicagą ir atgal 
apmoka apygardos valdyba.

Prie šios dienos pasisekimo 
daug prisidėjo ir apygardai pri
klausančių apylinkių talka. 
Šiais metais buvo susilaukta 
gražaus būrio talkininkų, kurie 
savo darbu palengvino valdy
bos nariams dienos rengimo ir

šeštadienį rytą 8 vai. atėję į 
bažnyčią mišių žmonės ir radę 
duris uždarytas. Manė, kad kle
bonas yra nuvargęs ir nori dar 
pamiegoti. Bet kai jau 3 vai 
po pietų atėjo vaikai išpažin- * 
ties ir rado bažnyčią uždarą ir 
p. Mundriui tai pasakė, tai jis 
tuojau pagalvojęs kad kažkas 
yra negero. Mundrys, pasi
ėmęs Sergantį, nuėjo į kleboni
ją ir bandė atrakinti duris, nes 
į beldimą nieks neatsiliepęs. 
Sergantis, ir raktus turėdamas, 
negalėjo atrakinti, nes durys, 
buvo užsklęstos iš vidaus. Tada 
Mundrys pasiėmęs kopėčias ir 
įlipęs pro vonios kambarį į kle
boniją. Klebonijos valgomaja
me kambaryje rado kun. Alfon
są Sušinską negyvą gulintį ant 
grindų, kėdė pervirtus!, ir tele
fono vamzdelis numestas ant 
žemės, o ant stalo buvo padė
tas pilnas puodukas kavos ir 
salami. Apie 4 vai. p.p. atvy
kę gydytojai konstatavo, kad 
kun- Sušinskas yra miręs maž
daug prieš 10 valandų tikriau
siai nuo širdies priepuolio.

Ši žinia sujaudino parapiją ir 
visus jį mylėjusius pitsbur- 
giečius. Kun. Alfonsas Sušins
kas buvo labai mylimas ir ger
biamas visų Pittsburgho lietu
vių, nes jis mokėjo būti tarp vi
sų ir su visais, padėti ir pa
gelbėti visiems nesimaišydamas 
į jokias smulkias painiavas. 
Gegužės 28 jis dalyvavo jau
nimo kongreso bankete Pitts- 
burghe. Jis savo širdimi ir siela 
buvo atviras jaunimui, jis ir pa
liko lietuviško jaunimo Alfa ir 
Omega. P.N.

dalyvių aptarnavimo darbus. 
Ačiū visiems talkininkams ir 
apylinkių valdyboms už gražų 
bendradarbiavimą.

Viena nedėkingiausių visų 
parengimų dalis yra dalyvių 
aprūpinimas maistu. Kai paren
gimų dalyviai linksminasi ir 
be rūpesčių bendrauja su drau
gais, virtuvės darbininkai turi 
plušti ilgas valandas dažnai ne
patogiose sąlygose. Šioje darbo 
srityje apygarda visada susilau
kia vertingos Izabelės Dilienės 
talkos. Ir šį kartą, nepaisyda
ma ilgai kankinusios ligos, vos 
tik pasijutusi stipresnė L Dilie
nė neatsisakė virtuvės tvarky
mo darbų ir per visą dieną sten
gėsi kuo geriau dienos daly
vius aprūpinti maištu- Tikrai ji 
verta visų mūsų nuoširdžios pa
dėkos.

Ne tik Šią dieną rengiant, 
bet ir kitus darbus dirbant, a- 
pygarda visada susilaukia ver
tingos paramos iš p. Kupins- 
kų, lietuviškos duonos kepyk
los savininkų Elizabethe. Jie 
ne tik kad aprūpina visus lie
tuviškus parengimus savo pro
duktais nemokamai, bet visada 
paremia stambesnėmis aukomis 
kiekvieną kultūrinį užsimoji - 
mą. Nuoširdus ačiū jiems už tai.

K.J.

Lietuvos vyčiai
Newark, N J. — Vietos vyčių 

29 kuopa paminėjo 25 metų su
kaktį, kaip Baltijos kraštuose o- 
kupantai rusai įvykdė žiauriuo
sius birželio trėmimus- Birželio 
19 su Lietuviais Amerikos ka
ro veteranais atžygiavo į švč. 
Trejybės bažnyčią, kur išklausė 
mišių, kurias aukojo kuopos 
dvasios vadas kun. P. Totorai
tis. Jis pasakė ir pritaikytą pa
mokslą. Prieš mišias dar sugie
dota Lietuvos himnas, po mišių 
—Amerikos himnas. Po to vi

si nuėjo prie lietuviško kry
žiaus, kur buvo padėtas vaini
kas, sukalbėtos maldos ir baig
ta giesme Marija Marija.

Šventė buvo pagarsinta New- 
ark Evening News.

Dėkojame nuoširdžiai vetera
nų postui už jų dalyvavimą mi
nėjime. F.V.

HARTFOR
Mišios ir pusryčiai

Prie Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos veikia Švč. Trejybės 
vyrų klubas. Kartas nuo karto 
jis užprašo mišias, jas išklauso, 
ir visi priima komuniją.

Mišios buvo užprašytos ir 
birželio 19 d. 8:30 vai. rytą. 
Kaip ir visada, per 100 klubo 
narių dalyvavo pamaldose.

Po mišių LA.P. klubo patal
pose buvo pusryčiai, kurie už
sitęsė apie porą valandų. Juo
se dalyvavo teisėjas Pranas 
Mončiūnas, advokatas Leo Ma- 
zotas (Mašiotas), miesto iždi
ninkas (treasurer) John Mahon 
ir kiti lietuviai.

Švč. Trejybės klubo valdybą 
sudaro: Antanas Grigas — pir
mininkas, Juozas Grinius — vi
cepirmininkas, Jonas Žilys — 
sekretorius, Antanas Mazalas— 
iždininkas ir Zenonas Pakalniš
kis — iždo sekretorius. Finan
siniu atžvilgiu klubas nėra per- 
daug turtingas, bet veikla ga
na graži. Sėkmės!

Iš L.A.P. klubo veik'os
L.A.P. klubo veikla, ypač kai 

prisijungė Nepašalpinis (dabar 
bus vadinamas trečias) skyrius, 
reiškiasi gana gražiai. Štai bir
želio 5 d. surengta gegužinė 
(piknikas), kuri praėjo gražiai, 
nors pelno davė gana mažai. 
Antroji klubo gegužinė bus rug
sėjo 11 d. Ta gegužinė bus 
daug įdomesnė, nes bus progra
ma: numatyta kviesti tautinių
■šokių grupės pašokti lietuviškų 
šokių-

Prieš gegužinę (pikniką) nu
tarta rugpiūčio 20 d. (šeštadie
nį) surengti šampano balių. Šie 
du nutarimai padaryti paskuti
niame klubo susirinkime birže
lio 20 d.

L.A.P. klubo visuotiniai susi
rinkimai būna kas mėnesį kiek
vieną trečią mėnesio pirmadie
nį (vasaros metu) 7:30 vai. va
kare klubo patalpose.

— Sovietai trečiu kartu už
sakė Kanadoje kviečių — da
bar už 800 milijonų.

Marija ftimkuti Hrinkta be»i*yp««nč|a gražuole, gauna do
vanų — tranaiatorinj radiją.

D, CONN.
Lankėsi Juanita Castro

Birželio 11 Hartforde lankėsi 
Juanita Castro, Kubos diktato
riaus sesuo- Ją aerodrome suti
ko didokas būrys žmonių, buvo 
ir lietuvių. Veteranai dalyvavo 
su vėliavomis.

Juanita Castro aplankė guber
natorių John Dempsey, kuris 
birželio 12 paskelbė Kubos die
na. Paskui Amerikos viešbuty
je buvo spaudos konferencija. 
Joje dalyvavo ir lietuvių radijo 
valandos Tėvynės Garsų vedė
jas Algimantas Dragūnevičius. 
Konferenciją atidarė Hartfor
do miesto meras George Kin - 
sella, pasveikindamas nepapras
tą, už laisvę kovojančią viešnią.

Lietuvių atstovas A. Dragū
nevičius pateikė viešniai įdomų 
klausimą:

A. a. dr. Antanas šerkšnas savo darbo kambaryje

PAIEŠKOJIMAS
Ponia H. Piggin, Box 46, P. 

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

Našlė moteris, turinti savo 
namą, ieško pensininko-ės, kar
tu gyventi. Adresas: J. K., 1814 
E. Pratt St., Baltimore, Md. 
21231.

— Jūs, būdama diktatoriaus 
Castro sesuo, galėjot drauge ra
miai gyventi savo krašte Kubo
je. Kas jus privertė nutraukti 
ryšius su savo šeima, pasiprie - 
šinti savo broliui, komunizmui 
ir pasirinkti pabėgėlės gyveni
mą?

— Kubos revoliucija apgavo 
žmones, — pabrėžė Juanita 
Castro. — Laisvė yra branges
nė už viską!. . . .

Antras malonus svečias Hart
forde buvo — tai Arvydas Lin
gė, studentas, atvykęs į jauni
mo kongresą. Jis buvo apsisto
jęs pas Stankus. Su juo lietu
vių radijo valandėlės vedėjas A. 
Dragūnevičius taip pat padarė 
pasikalbėjimą Buvo paliesta Va
sario 16 gimnazija, jos padėtis 
ir k. Pasikalbėjimas buvo trans
liuotas per radiją birželio 12.

J. Bernotas

PALAIDOTAS
DR. A. ŠERKŠNAS

Birželio 24 ryte mirė dr. An
tanas šerkšnas. Žinia sukrėtė 
visą Hartfordo lietuvių koloni
ją. Palaidotas pirmadienį, bir
želio 27, iš Švč. Trejybės baž
nyčios. Laidotuvėse dalyvavo 
daug lietuvių.

Dr- Antanas šerkšnas šių 
metų pradžioje pergyveno vie
ną širdies smūgį. Po keletos 
mėnesių poilsio jautėsi gerai, 
grįžo į mokslinį darbą. Bet ne
ilgai. Ištiko jį antras širdies
priepuolis. Nuvežtas į ligoninę 
staiga mirė, sulaukęs 63 metų 
amžiaus.

Šių eilučių autoriui dr. šerkš
nas prieš metus pasiskundė, 
kad jo širdis netvarkoje, šiaip 
jis jautėsi gerai, buvo kupinas 
entuziazmo, džiaugėsi, kad jo 
šeima išsimokslina ir gerai įsi
kuria. Džiaugiausi ir aš jo šei
mos sėkmė. Mudu buvom drau
gai, maždaug prieš 20 metų su
sitikom Balfo seime Nevv Yor- 
ke. Pamėgau jį. nes jo minty
se radau daug panašumo į ma
no galvoseną. Visada buvo mie
la su juo pasikalbėti. Todėl ir 
buvo liūdna, kad jis taip staiga 
mirė. Nuliūdime liko jo žmona 
Elzbieta (Urbonaitė) šerkšnie- 
nė, du sūnūs — Sigitas ir To
lis — ir dukrelė Marytė.

V. M. K-tis

IŠ VISUR
........J.-- I nuimi - ,L_L -

— Magdalena Vilkutaitienė, 
Juozo Vilkutaičio - Keturakio 
našlė, sulaukusi 85 m. am
žiaus, birželio 30 mirė Cleve- 
lande po ilgos ir sunkios ligos.

— Jonas A. Pauliukonis, jr., 
Lowel Technological institute 
birželio 5 kartu su kitais bai
gusiais gavo elektros inžinie
riaus laipsnį Po savaitės pra
dėjo dirbti savo specialybėje 
vienoje “Avco” bendrovėje.

— Solistė Stasė Daugėlienė 
šių metų dainavimo sezoną už
baigė Manchesteryje, N. H., 
dviem pasirodymais. Frederick 
Smyth Muzikos instituto pava
sariniam koncerte dainavo so
lo Faure Reąuiem išpildyme, o 
Notre Dame kolegijos muzikos 
skyriaus koncerte dainavo bu
vusių kolegijos studentų pasi
rodyme. Solistė Manchesteryje 
dainuoja jau trečią sezoną, pa
sirodydama kas savaitę 2-3 pa
rengimuose.

— Kun. Vytas Memenąs pa
dovanojo dr- J. Savojo knygą 
“The War Against God in Li- 
thuania” Joliet, III., vyskupi
jos oficialaus savaitraščio re
daktoriui kun. Edwind J. Joy- 
ce. Šis liepos 17 d. numeryje 
patalpino vedamąjį, paminėda
mas lietuvių išvežimų 25 metų 
sukaktį ir primindamas komu
nizmo kėslus visame pasauly
je.

— Tradicinė lietuvių susiti
kimo šventė ruošiama liepos 
24 N. Pr. Marijos seserų vie
nuolyno sodyboje, Putname, 
Conn. Po 11 vai. mišių, kurias 
laikys ir pamokslą pasakys vysk. 
Pr. Brazys, svečių lauks pietūs, 
pramogos ir stovyklos užbaigi
mo programa.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Vardo draugija liepos 1 

vakare surengė beisbolo žaidi
mus, kuriuose dalyvavo ir šv- 
Alfonso parapijos vyrai su sa
vo dvasios vadu kun. J. Anto- 
szewskiu. Pelnas paskirtas jau
nimo stipendijoms.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
piknikas buvo liepos 3 Conrad 
Ruth Vilos parke. Susirinko 
daug žmonių. Veikė bufetas su 
daugybe valgių, šokiams grojo 
orkestras.

C. Y. O. liepos 3 surengė sa
vo iškylą į Sparks Maryland. 
Jaunimas maudėsi ežere. Šo
kiams grojo du orkestrai.

Ekskursiją Į Ocean City, Md., 
liepos 13 rengia šv. Alfonso pa
rapijos jaunimas. Vykstama 8 
v. r. autobusu. Bilietų galima 
įsigyti klebonijoje.

Shipwreck Dance liepos 15 
rengia šv. Alfonso parapijos 
jaunimas mokyklos kieme. Pra
džia v. v.

Prel. L. Mendelis šiomis die
nomis .atsiuntė sveikinimus iš 
Šventosios Žemės. Ten jis lan
ko įvairias šventoves.

Jonas Obelinis

Ma'.ytė Šimkutė 
laimėjo stipendiją

Penbroke kolegijos studentė 
Marytė Šimkutė, duktė Ch. ir 
S. Šimkų, gyv. W. Hartforde, 
laimėjo šypsnio varžybas iš G. 
Fox ir Co. Hartforde gavo 500 
dol. ir kelionę lėktuvu nuo At
lanto iki Honolulų-

Be to. anksčiau atostogauda
ma Bermudoje, balandžio pas
kutinę savaitę, ji buvo išrink
ta Bermudos grožio karaliene. 
Jos tėveliai ir giminės buvo to
se iškilmėse. Kai Marytė Šim
kutė nuskris į Honolulų. ten 
taip pat bus grožio varžybos. Ji 
tenai dalyvaus visos Amerikos 
gražuolių konkurse.

Marytė Šimkutė studijuoja 
meno istoriją Penbroke kolegi
joje Providence. Rhodc Island, 
ir šiuo laiku išvažiavo Į Italiją 
apžiūrėti meno istorinių vietų.

Nuoširdžiai linkime Marytei 
Šimkutei, sąjungietės dukrelei, 
"oriausio pasisekimo moksle, 
laimės jaunatviškam gyvenime 
ir sėkmingai laimėti iš visos A- 
merikos — gražuolės titulą.

K.M.S. 17 kuopa
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LIGUAI BĮ

Mūsų mielajai narei

Brangiai žmonai

LIGUAI BIELIUKIENEI
mirus.

Mielam
BRONIUI BIELIUKUI

mirus žmonelei LIGIJAI

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Žmonai

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲLIGUAI BIEUUKIENEI

SODYBOJE
KENNEBUNKPORT, MAINEHenrikas ir Sofija KAČINSKAI

FRANCISCAN MONASTERY

Neto Yorko SANTARA - SVIESA

netikėtai mirus, skaudaus 
užuojautą jos motinai poniai 
rui Broniui Bieliukui ir arti

mirus, jos vyrui Broniui Bieliukui, motinai Marijai Bezu- 
mavičienei ir artimiesiems, didžio skausmo prislėgtiems, 
giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

lietuvių Moterų Klubų F< 
Federation of Women’s Cli 
Pabaltijo Moterų Tarybos

SUAUGUSIEMS VASARVIETE atidaroma 1 fiepos Ir 
tęsk Bd 28 ragpiūčk». Lietuviškas maistas, visus vakarai, 
grąžos Atkurtas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, o kainos visiems prieinamos.

MEŠKOS ir MEŠKIUKO

daiktą ir grįžta atgal. Jeigu nė
ra garso, tai radaras nieko ne
gali sugauti. Kad sukliudytam 
garsą, reikia, kad elektromagne
tinė banga, atsimušusi į daik
tą, būtų absorbuota, kitaip ta
riant “praryta”, arba nukreipta 
kita kryptimi, arba net pavers
ta kitokia banga, kurios radaras 
jau nepagaus, nes radaras pa
gauna tik tokias bangas, kokias 
jis pats yra pasiuntęs.

Yra aišku, kad sovietai yra 
suradę būdą pritaikyti kurią

ELENA KRASAUSKAS
P. O. Box 307, West Hyannis Port, Cape Cod, Mass. 

TeL HYannis, Code 617 - 775-9216

L. Valiūnu šeima

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBU FEDERACIJOS 
NEVV YORKO KLUBAS

mirus, BRONIŲ BIELIUKĄ nuoširdžiai užjaučia

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

Vienuolyno (207) 967-2011 • Stovyklos (207 ) 967-2771

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūpesčių nuoširdžiai kviečiame

Vsmn’iftfn ir stovyMon rejtMradja jau prmddfijo. Pir
menybė h- pnalrlnkluiB yru aaksčiaa rogMruoJnnttenm. 
Informadjni rąžykite:

Vakarų Berlyno anglų sekto
riaus generolas Alan Tylor 
1966 m. balandžio 6 d. pavaka
re gavo policijos viršininko pra
nešimą, kad sovietų karinis nai
kintuvas nukrito i Stoessen eže-

arba
Mr. R. RAVENTAS — 495 Ridgewood Avė., Brooklyn, N.Y. 11208 

Telef. TA 7-1768

Lietuviška vasarvietė BANGA 
*ČAPE COD, MASSr ;

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass. ,

Kazimiera Janina ir Vytautas K. JONYNAS 
su dukra

Bronius ir Irena GARUNKŠCIAl 
su vaikais

' * -Pranas Leika r
Afal New 12810 T«L: SU NA 34750

- Kai tai galėjo atsitikti, kad 
trys sovietų lėktuvai buvo nepa
stebėti nuolat sekančio radaro?

Radaras, kaip žinome, paste
bi kurį nors daiktą tada, kai jo 
siunčiamas elektromagnetinės 

rą. Generolas tuojau pasiteiravo bangos atsimuša į kokį nors 
radaro sistemos centre, ar tai 
tiesa. Vakarų Vokietijos gyny
bos centre yisi buvp 4vg iš de- 
besu iškritę: radaro įtaisai ne
pastebėjo jokio orlaivio. Pusva- 
landžiui praslinkus du narai, iš
kilę Į vandens paviršių, patvirti
no, kad ežero dugne tikrai yra 
laužas sprausminio lėktuvo. O 
be to, daugelis asmenų, tarp ku
rių amerikiečių ir anglų kariai, 
savo akimis matė, kaip vienas 
orlaivis krito į ežerą, o kiti du 
visai žemai perskrido Spandau 
apylinkę, kur yra Stoessen eže- nors šių galimybių, ir todėl ra- 
ras, stebėdami draugo: likimą, daras jų orlaivių, nebepagauna. 
O radaras nematė nė tų kitų^or- Bus nemažas galjcsūkis rasti ir

Prie Atlanto vandenyno. Golfo srovės šildomo garsaus Craigville 
Beach • Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis valgi • Skanūs lietuviški valgiai • Grynas pušų oras ir 
rami vietovė poilsiui • Svečiams be savų automobilių — transporta- 
cija į ir iš paplūdymio • šalia BANGOS randasi ežeras su paplū- 
dymiu. žuvavimo mėgėjams yra laivelis • Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

Vila jau atidaryta vasarojimui ir priima svečius. Kreiptis: Marija 
Jansonai, Vila Audronė — 87 East Bajf Rd., Osterville, Cę/pe Cod, 
Maoa., 02655, arba jote f. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

jinai — turi vieną broli irdvi taupų banke ir ‘bonds” Mes, Jta Y™ mirusi tartas, kuri pa- 
seseris. Kol jie gyvi buvo, siųs- gyvendami kaiminystėje, pri- liko tamstų kaimynas, priklau- 
davo siuntinių visiems, Tiesa, žiūrime, kiek ga^me, namus ir so jo giminėms, žinoma, Čia 
jie buvo sudarę testamentus la- priimame nuomas, bet ką mes svarbu žinoti, ar tame testa

mente buvo nurodyta, kas turi 
atsitikti nu turtu tokiu atveju,, 
jei žmona mirtų prieš vyrui mi
rus. Be to, tame testamente ga
li būti ir nurodyta, kas jį (tes
tamentą) turi vykdyti. Jei tes
tamente nieko nėra pasakyta 
apie tai, turtas bus padalintas 
tokiu būdu, lyg Tamstų kaimy
nai būtų miręs be testamento 
(intestate). Jei yra minimas 
vykdytojas (e^gcutor), tai galė
tų kiek palengvinti reikalą.

Jei žmogus miršta be gimi- 
nių Massachusetts (tie giminės 
turi būti tokie, kurie pagal įs
tatymus “paveldi” — heirs),— 
tada reikalas pasidaro gana keb
lus, nes pagal įstatymus bus 
paskiriamas “Public Administ- 
rator” — valdžios paskirtas pa
reigūnas, kuris retai .fino apie 
specifinius mūsų žmonių reika
lus. Lietuvoje- esantieji gimi
nės negali būti dabartinėmis są
lygomis laisvai atstovaujami, ir 
susidaro .visokių komplikacijų 
ryšium su paliktu turtu.

Kadangi tamsta naduodi tik 
~tevnr\RMnqi ištirti, kuri būd£tovietų lėkte- toicialū^^^ė ^rė' šar

vai panaudoja. . fian tamstaisusisiekti su Lietu-
Dabar žinoma tik tiek, kad * Generaliniu Konsulatu 

tam tikrais aparatais, įtaisytais New Yorke. Tamstoms asmeniš- 
/zYak W orlaiviuose, sovietai kaį patarčiau neužsiimti nei 
ramiausiai oali skraidyti po Va- kaimyno namų taisymu, nei 
karu gynybos sistemą nepaste- nuomų priėmimu- Tamstos vi- 
bhni ir nesuoaunami. saj neturite teisės tų dalykų da-

Garsi DEW linija — ištisa ryti Visas reikalas tari būti per- 
f nukelta į 7 psl.) duotas Probate teismui.

vasarvietėje, 42 Beach St., Monument Beach, Cape Cod, 
Massachusetts. Tei. 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. Mėgėjų patogumui yra valtis 
žuvavimui, sail-fish buriavimui, 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 HiU, N.Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!

mirus, sunkioje valandoje jos vyrui Broniui Bieliukui 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

VLlKb nariui Broniui Bieliukui ir poniai Marijai Bezu- 
mavičienei. jų žmonai ir dukteriai, didžiai kovotojai dėl 
Lietuvos laisvės

A. PAKŠTYS
76 Alicia Road, Dorchester, Mas*. 02124 — Tel. (617) 282-8046 

o po birželio 15 d.:
BANGA

“AUDRONE”
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.

Su sunkiai patikima širdgėla gilią ir nuoširdžią užuojautą 
reiškiame jos mamytei Marijai Bezumavičlenei ir mielam 
Broniui, jo žmonai

krinti ir rasta, kad viskas tvar
koje. Sovietų lėktuvai anglų ir 
amerikiečiu radaro sistemai bu
vo nežinomi.

Sovietai labai insistavo, kad 
prie orlaivio iškėlimo būtų pri
leisti ir jie. Sąjungininkų ko- 
mandąntui pasirodė toks rei
kalavimas labai įtartinas, ir to
dėl imtasi visų atsargumo ir 
apsaugos priemonių. Visą laika, 
kol lėktuvas buvo keliamas* iš 
ežero dueno, sovietų karių gru
pė, stovėdama prie britų zonos 
ribos, tolimos apimties objekty
vais filmavo ir sekė visą orlai
vio iškėlimo operaciją-

Kokia paslaptis buvo tarno 
nukritusiame orlaivyje?

.Kad nukreiptų Vakarų dėme
sį kitur. “Tasso”- žinių agentū
ra paskelbė komunikatą, kad or
laivis esąs dviejų motorų spraus- 
minis seno tipo “Mig 19” lėktu
vas. kuris atliko įprastus skrai
dymo bandymus — apmokymą. 
Tačiau anglų technikai nustatė, 
kad tai esąs modemiškas, virš 
garso ribos pajėgumo naikintu
vas “Yak 28”, lengvai paver
čiamas bombonešiu.

T0 buvo puikus grobis Mg* 
ly kariuomenes rankose, iki tol 
niekad nepagautas.

Tačiau staigmena dar tao ne- ; 
sibaigė. Visa vokiečių spauda 
rašė,. kad anglų narai, iškviesti'. J 
iš Portsmoutho, surado pasiap-* ; 
tingą juodą kamuolį ir kažko-'i 
kią metalinę dėžutę, nemirtam- 
paslaptingą: Radus tuos prieta^^ 
sus, kuriuos vienas ten buvusių 
karinhtkų pavadino ■. “visištad 
nežinomais Vakaruose”, skubiai " 
buvo iššaukti RAF (Royal Air j 
Forces) aukšti karininkai, ko-j 
rie visą laiką dalyvavo tolimee-^ 
niame orlaivio iškėlimo darbai

Iš tolimesnių faktų ir tad kt& 
rių atsakingų asmenų, prasita- 
rimų paaiškėjo, kad tie du daik-. 
tai ir yra ta pastatais, kurią 
sovietai norėjo pasieti, ir ku
rią sąjungininkai turėjo laimės 
pagauti.

LIGIJAI BIELIUKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ŠILAS į i
Lietuviška vasarvietė Catskil kalnuose

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

Kreiptis:
Mr. A. JANKAUSKAS — 88-02 129th St., Richmond Hill. N.Y. 11418

Telef. VT 7-7027
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TeL EVergreen 7-4335

HAVENį REALTYKai radaras

FRE£ PARKING afterspm

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

22 KU STREET 
uiiArnmi.iLTA 

CO 7-6234

Dm^ MFtOVpysi ĮfiriKNSBM 
per "Spartą” radiją, radio-con- 
sožes, cošor ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo mainos, 
cash regtetertal, rašomai * SMk 
—g—a -411 -t— tfluKflHDOflBB* » Mi 4BOHHHS

G O W E N 
FUNERAL HOME 

Joseph J. Staudt,'Directtt 
233'ebmerset Street 
NewbSnmsw*ck, NJ. 
PtKMyez Klimer 5-1344

RupBMNitianė, So^ja, gyve
nusi 5031 So. Kadare Avė., Ciū- 
cago, BL

Tamkevičiane

Solfž':
to suit your pockeL Painting, plum- 
bing, plastering, electrlcal, roofing. 
Also light, moving. Ali work guar- 
anteed. 425' Lincoln PI., Brooklyn;
24 hr. telepbone servise: 789-9368 - 
771-7906 '523-6177. ..

f- 'į, 
WluiiŽ|

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS. ssv.

TeLHYecint 7-4677
422 Manahan Street. Ridgewood, Brooldyn, N. T,

Kraujutytė, 
Marijona, ir Kranjatia, Antanas, 
Antano vaikai, girną Akmenėje.

Valeekonis, Pranas, Povilo sū- 
ncs, gimęs 1925 m. Vaškų apy
linkėje, Biržų ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consuiate General of Li- 
thuania, 41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

® Investing~ Co. luc.
k trečiur ..J

I garantuotu dividendu ir augančia verte 
Įįįįjįl sąskaitą flipi 516%) ■ 
liktoms, namų remontui, akcijų pirkimui 
|k. prospekto fr kitais reikalais:
160-21 89th Ave^ MdmsM Hfll N.T.į EĖAjmĮ

todėl nikės ją keisti. Galbūt už
teks padaryti tik kai kurių pa
kitimų radaro sistemoje, tačiau 
ir tas pareikalaus nemažai lai
ko bei pinigo. Bet jau dabar aiš
ku, kad radaras, nors ir pa
keistas bei pritaikytas sovietų 
orlaivių gaudymui, jau nebebus 
tokia saugi gynybos sistema, 
kokia buvo iki šiol- Reikės rasti 
naujus būdus, naujas sistemas, 
pagrįstas naujais principais, kad 
Imtų užtikrintas Vakarų sau
gumas bent tiek, kiek iki šiol 
to saugumo teikė radaras.

V. Mar.

Cotonial Manor Greenville 1, N. Y. 
TeL 518 TO 6-8806—modem accom. 
mainhouse, motei & dfetae doubte

mieto sūnus, gan. PrtrHėnų 
km., Tryškių vaL, Telšių ap., ir 
jo šeima, gyveno Plymduthj>a.

IvMiMHŠtM, Boleslovas, Jo- 
_____ ________________ _______nas, ir Mykolas, E Kuronių km., 

tikta lygiomis. Didmeistris Byrne ir Paginu vL, Ukmergės ap. 
Tautvaišaš, belikus vienam ratui,, 
buvo priešaky visų, turėdami po 
4:1 tš. Kiti muštrai: Formanek, 
Marchand Verber, McConnic, Vano 
ir pora kitų po 3% tš. Išsprukęs lai
mėjimas prieš didmeistrį paliko ne
maža kartėlio m&sų Taatvaišui ir 
gerokai atsiliepė į jo paskutinio ra
to partijų su meistru dy. Marchand, 
kurioj pa 30 ėjimų jau turėjo išloš- 
tinų padėtį, toliau netiksliai sukišęs 
išlygino ir ieškodamas laimėjimo 
pralošė. Lygiųjų atveju su Mar
chand, Tautvaišas bfttų antras, da
bar gi smuktelėjo penktom vietom, 
šį stiprų turnyrų laimėjo didmeis
tris Robert Byrne su 5:1 tš., Wen- 
zel. Marchand. LeCornu po 4%, P. 
Tautvaišas, Verber Ir keli ktti po

Steftai Araristis 
(ARMAKAU6KAS)

Graborins - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA ‘ 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Aventse

įvririų moteri&ųdrab^
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
ktinas: išeiginės - balinės bei darbo strimelės, megstukai, apatinukai, 
bUnsjnttėy, kojinės. čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, .......... — - - - - - - — ■
954H

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

Tel. VI rųinlsi 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Jv&a, Adožfas ir Bdestavas, 
irJuškaftos, Angelė, Bronė, Pe
lė, Olesė ir Verute, Jurgio ir 
Onos Jušką vaikai, gimę t au
gę Namiškių kaime, Miežiš
kių parap-, Panevėžio vaL

KehnmdtM Juozas, ir jo sū
nus Kostas, gyvenę Montrea- 
lyje, Kanadoje.

Krauįutis, Antanas, ir Tam- 
kevičionė-Kraujutytė, Marijona, 
Antano vaikai, gimę Akmenėje.

Martiniais, Juozapas, Jono sū
nus, kilęs iš Juraičių kaimo, §i- 

4 tik emniau Mk^ rialnrtims Chka- . lalŪS Vji, TąŪTagės ąp.
Rtorfcis, Eugenijus, gyvenęs Vano, Popo, MartinMnay po 3% 1

tš. Viktoras PaMteskas šžuokart Palangoje. ,

Burrougte, Bogrel etc. 
Katatogus Ir taforaMdjM pa
rite tik pranešę mo adresą: 
J-L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
F Northport, N.Y., 11731.

"ir talsaasuotiojaaCamhririgPj į-į^

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas <Btoų tr iįĄtL Mo- 
rieBrižka kDpjyOia šeęsntninib dy- 
baL Aptonumja ČamteMOe Ir

TURIME ĮVAfilAUS DYDŽIO IR
ĮVA&M0S B0SI8S RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma bet kur

JAV-se ' • tį
ADOLF SCHiAGERFUBNITURE,lK.

YetMės DidKansia, GrattMsto BūMų Krautuvė
DABAR: 396 Eart 86Hi St. ftan» 1 ir H.Y.C

• . TaL'ntGGėO© ^ •
Adtra taadien Ai 9 vėl vakare, ttitįiBeaUt ir šrthd 

• Bd -B v. vak - /^4

ąįįįoįĮ <iGjg|»A
Mra. Heten CkatiiM, 111 HiDcrest 
Avė, Sumenet, Ūte73; tdef.: 
247-2295. i

V. VEBELIOI _ ______________ .
Darbo valandos: Siotiadieniais «-» vaL va*.;

CBKUSO, ILUi 6775 8a. W«d«n Ave^ teL GR 6-2242 
Datto vMandoa — traBacReaį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo' 10 iki 8 vaVpopML

rė^o Caiaea (šachmatų deivėj Ir par- 1
tija baigėsi lygtomis, etai to> par- 
tija. Balti TautvMšas, juodi — sem 
dMMMistrią B- SicilHka. ‘ ton

1. e< c5 r2. 2t3 ŽC6 3.?d4 ed 4. 
2:d4 h. dT6. Re4 Vb6 L 
2b3 e6 8. 0-0 Re7 9. Re3 VC? 10. M 
0-011. Ve2 a« 12. a4 ŽM lą. Rd3 b6 
14 Khl Rb7 15. 2d6 BftB 16. Rgl 
2:d317. <r.d Bac8 18. Bf3 g6 ISk Bg3 
R18 20. Vf2 2h5> 2L QĮ>3 e5 22. Žde2 
e:f 23. B&5" g:b 24. ftft Ve7 25. 
Vg3+ 26. R.-D6 Kh8 27. Žfd5 
Ve5 28. V:V R:Ve5 29. R:d8 B:d8 
30. Bfl R:d5 31. 2:d5 R:B2 K 
Bc8 33. g3 Bd+ 34jtg2 fel 35. 
M6! R:f6 36. BJ6 d5! 87. B:a6 d:e 
3& d:e Ba2+ 39. Kf3 B:h2 40. Ba7! 
h4 41. g:h4 B:h4 42. e5? Kg8 e6 
K£8 44. Bf7+ ??« Ke8 45. Bf4 Bh5 
46. Be4 Ke7 47. Ke3 Ba5 48. Kd3 
Ba6 49. Bh4 Bx6 56. Bxh7 Kd8 su-

pcatTREro - šeimos - vaikų 
įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnau^nti senų fotografijų? Jums geromis eųlygomts 
padarys —

įvairioms progoms ir dydžiui
AVĖ. _ Wbodhaven. N.Y. 11421

— TeL 940-7840 —

(atkelta ii 6 psl.) 
gnn.das radarų sistemos, nuo 
Aleūtų salų 9a Turiojes sajung-



rijoj GL 2-2923, vakarais GL 5- 
7068, pas M šalinskienę — 
VI 7-4499 ir pas E. Kašetiene 
ST 2-6814.

kvfe&Mnejt* atsilankyti j $ parengimą. Būkime ati
dus jaunimui, atvykB tohmiausiv kontinentų, kaimynimy 
kraity ar B čia pat. Tegul jy ryžtas nugalėti ilgiausias distancijas 
paskatina ir jus tai trumpai kelionei j Camegie Endowment salę.

apie savo kelionę po Sovietų 
Rusiją prieš tręjus metus. Su 
savim buvo pasiėmęs Harvardo 
universiteto bibfotekos valdi
ninką, gerai miiiniirtį rusStag. 
Jis buvo vertėms. Sovietų Są
jungoje išbuvo bent kelias sa
vaites. Maskvojelabai kantriai

Tėv. Petras Seniūnas, Dar
bininko administratorius, šią 
savaitę pradėjo savo atostogas.

Gusteičo, Petro TaruEo ir kt. Kūrinius skaityt aktoriai Dalie Mac 
lament. Vytautas VaMcas ir patys autoriai.

Antra dalis — PLJK dalyviam, užsienio svečiam, bus įteikiamos 

dovanos, ka tik B spaudos Bėjusios dvi knygos: Antano Gustaičio 
satyriniai eilėraščiai ir atskrido juodas 
romanas Vilniaus ribos. i ,

ka nepripažįsta tos inkorporaci
jos į - Sovietų Sąjungą. Rusai 
vykdo sistemingą tautų žudy
mą. Bet padėtis negali tęstis vi
są laiką- Turi būti sustabdyta 
tos tautų žudynės.

’ Dariaus Girėno minei mą 
rengia liepos 16 Utuanica Sq., 
Union Avė. ir So. 2nd Street, 
Brooklyne. Rengia. paminklo 
statymo komitetas. Bus kalbos, 
vainiko padėjimas. Pradžia 3 
v- popiet

Kaina 87,009 doL
Pieper, 102-21 Janutai Avė., 

VI7-2242.

Gubernatorius sakėsi rašysiąs 
Amerikos prezidentui Johnso- 
nui laišką, kad pavartotų vi
sas priemones Baltijos kraštam 
gelbėti r-

Tada gubernatorius padėjo sa
vo užrašus ir ištarai pasakojo

lietuvių vardu kalbėjo Vytautės 
Izbickas. Jis yra uolus Baltų 
draugijos veikėjas ir geras or
ganizatorius. Lietuvių atstovas 
trumpai suminėjo sovietų vyk
domą genocidą ir labai apgalvo
tą tautų naikinimą* Rusų oku
pacija galės būti sudrausta tik 
vakarų valstybėms reikalaujant 
ir Amerikai vadovaujant. Rusai

Rūta Graudušytė, F. ir K. 
Graudušių duktė, ši pavasari 
baigė Douglass kolegiją bakžn 
lauro laipsniu. Studijavo che
miją Trečiaisiais studijų metais 
išrinkta į Phi Beta Kappa. Tais 
pačiais metais gavo American 
Chemical Society prizą ir tuo 
pačiu įsijungė į minimą orga
nizaciją- Rūta yra gimusi Vo
kietijoj. Amerikoj baigė St 
Benedict pradžios mokyklą ir 
Benedktine Academy vidurinę 
mokyklą. Priklausė moksleivių, 
vėliau studentų ateitininkų or- Pagramdžiam ir L. Kulikausbe- 
ganizacijoms.

Baltijos tautoms tragiškų bir
želio išvežimų minėjimas Bos
tone surengtas birželio 19 lietu
vių piliečių draugijos salėje. Mi
nėjimą rengė visos trys Baltijos 
tautos kartu. Žmonių prisirinko 
pilna trečiojo aukšto salė. Bu
vo ir tautiniais drabužiais pasi
puošusių mergaičių.

Įnešus vėliavas, invokaciją 
sukalbėjo prel. Pr. M. Juras.
Susirinkimą pradėjo Baltų-Ame- komunistai , iŠ Baltijos - kraštų 
rikiečių draugijos pirmininkas neišeis savanoriškai, nes jie tę- 
Paul Lukk. Minėjimas pravestas šia dar carų pradėtą politiką .. 
anglų kalba. Pirmiausia sugiedo
ta Amerikos himnas. . ; 5

joje buvo vaišės. Svečių buvo 
labai daug.

Rolandas Giedraitis 1962 m.
yra baigęs bkdogiją Connecti-

ėjo į bažnyčią ir ten išklausė 
mišių. Vėliau bent kelis kartus 
aplankė bažnyčią ir net priėjo 
išpažinties, priėmė komuniją 

Bolševikai visom priemonėm 
varo didžiausią antireliginę pro
pagandą bet visgi žmonių šir
dyse Dievas išliko gyvas.

Rusijoje matė daug vargo ir 
skurdo, matė, kaip sunkiai dir
ba moterys, kaip neturtingai gy
vena žmonės. Žmonės gatvėmis, 
daugiausia eina pėsti ir visai 

-r. - miftmira —____ nesišypso ir riesijuokia. Bijosi
„ TT, ' amerikiečių, kad jie neužkalbin-

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 24. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryte, tuoj po 
mišių, kurios bus laikomos 6 v. 
pranciškonų koplyčioje, .680 
Bushvrick Avė., Brooklyne.' Ke
lionė asmeniui 10 dol., įskai
tant ir įėjimą į pikniką Regis
truotis Darbininko administra-

kalboje pabrėžė, kad Europoje w amerikinis, nemokąs
nebus taikos ir ramybės, kol ru- šias eilutes rašantis gavo gu- gerai rusiškai ir neturėdamas 
sų komunistų pavergtos tautos bernatoriaus palydos parašus gero vertėjo, po Rusiją važinė- sekstetas, vado
tarės gyventi tautų kalėjime, jaunimo peticijai damas nieko gero nepamatys, vaujamas komp. J. Gaidelio, "pa
Baltijos tautų sistemingas žudy- Gubernatorių Sutiko audrin- Priešingai, jis gali susidaryti at- dainavo keletą dainų.

jis apsilankė Darbininko redak- mas tęsiasi jau 25 metai. Ame- plojimai
rijoje ir pranciškonų vienuoly- rika ir kitos -laisvojo pasaulio j: pr^tė 
ne. Išbuvęs mėnesį, liepos 8 tautos turi griežtai pareikalauti, ^ Zitran; 
laivu grįžta Į Angliją.

pryMuta- Amerv- 
oaiafaiovy.

Ligijai Bieliukienei mirus, 
vietoje gėlių Marija Kregždie- 
nė Tautos Fondui paskyrė 15 
doL auką

Vyr. sic. sL Vidą Salatmui- 
tę ir J. Hattenbach, sukūrus šei
mą nuoširdžiai sveikina Nerin
gos ir Tauro tuntai New Yorke.

tetas katalikų kapinėse. (Pta- dietų, liepas 10, lenkų taufaia- 
tou kitametaranryje)- me parke, Sutphin Etai ir

-m__ _ ^t-4—-4-^ 118 Avė., Jamaieoje. Orkestras
UĮIIUJ.UU- — 4 popiet, įvairte

laimėjimai — 8 v. v. Visi kvie
čiami atsilankyti

Jaunimo kongreso svoSv su
tikimą, susipažinimą ir kartu 
atsisveikinimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Woodhaveno a- 
pylinkė liepos 23 Maspetbo lie
tuvių parapijos salėje. Pradžia 
7 v. v. Tuo metu į New Yorką 
atvyks daugiausia iš kitų kraš
tų atkeliavusių studentų — tad 
visiems bus malonu su jais su

kri- Sovietai atitrauktų kariuo
menę iš Baltijos kraštų ir kad .Gubemator 
ten būtų galima įvykdyti lais- “s minėjimo ... „ 
vus rinkimus Po latvių himno vo kalbą skaitė iš rašto. Sumi- 
kalbėjo jų atstovas Ludvigs Rei- nėjo, kaip buvookupuotos Bal
tom. Jis minėjo, kad pasaulis tiįos valstybės, kad Ameri- 
turėtų reikalauti, kad Sovietų 
Sąjunga laikytųsi Atlanto char- 
tos- Sovietai turi pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštų, kad tos tautos 
galėtų laisvai išrinkti savo vy
riausybę ir galėtų laisvai gyven-

skirtingas nuo vakarų pasaulio 
ir atrodo, kad yra visu'šimtme
čiu atsilikęs.

Gubernatorius aplankė ir 
birą O išvažiavęs iŠ Sov. Sąjun
gos atsikvėpė laisvai, lyg pabu
dęs iš baisaus sapno. \

Baigęs kalbėti, gubernatorius. 
tuoj išėjo. Jam žmonės plojo ko
kias penkiaą. minutes. Baltų 
draugijos pirmininkas, Paul 
Lukk įteikė knygą apie Baltijos 
tautas.

P. Januškevičienė perskaitė 
rezoliucijas, kurias' pasiųs JAV 
prezidentui, JT gen. sekretoriui 
ir laikraščių redakcijoms.

Meninėje dalyje latvių, barito
nas Kartis Grinbergg padainavo 
latviškų dabitą akbn^cmvo Mžb 
ra Efferts- Estė Mare Attemann

Laisvės Žįburio radijo pro
grama šį sekmadienį bus pa
skata jaunimo kongresui atžy
mėti. Girdėsime ištraukas iš 
kongresų kalbų, diskusijų; Lo
kio operos ir k.

Kęstas MBrisr. pasinaudoda
mas savo atostogom,-išvyko į 
Chickgą kur dalyvaus jaunimo 
kongrese ir dainų šventėje. Sa
vaitę praleidęs Clricagoje, dar 
lankysis Detroite, Ttaonte, Ni
agara Falls. Grižta liepos 18.

pririją klebonu nuo liepos 12 

yra paskirtas kun. Antanas Bal- 
trušunas, o jo vietą Cambridge 
užtota kun. Simoias Saulėnas.

Atsiuntė pahbnlnhną -PreL 
Pr- Virmauskiui, švenčiant 50 
m. kunigystės sukaktį, preL L., 
Tulaba, §v. Kazimiero kolegi
jos rektorius Romoje, parūpino 

popiežiaus asmenini palaimini
mo raštą su jo asmeniniu pa
rašu. Sį palaiminimo raštą iš 
Romos parvežė brocktonietis 
klierikas, kuru, studijuoja Ro
moje. f ,

Muzikos fetHvaHs įvyks lie
pos 9 Bostono kolegijos spor
to aikštėje. Dalyvauja visos 
Amerikos CY0 geriausi orkest
rai, viso 10. Pradžia 7:30 v.v. 
Jei lytų,, tai festivalis įvyks lie
pos 10, 2 v. popiet. Bilietai — 
1 dol ir 2.50 dol.

Marytė T«rm Grinkaričiūtė 
baigė valstybinę Bostono moky- 

Sp tojų kolegiją Mokytojauti pa
skirta Bostone- Marytė, gyven
dama su mama ir broliu, užau
go Bostone. Jos tėvelis tik prieš 
pusantrų metų atvyko iš Lietu
vos. Grinkevičius gimęs Ameri
koje, bet praėjo daug metų, o 
Grinkevičienė priėjo daug pa
stangų, kol jis pasiekė Bosto
ną. Marytė yra viena iš Lietuvių 
radio valandos pranešėjų. Lin
kime Marytei sėkmės mokyto
jos darbe.

šv. Petro parapijos rengtas, 
prel. P. Virmauskio pagerbimas 
sųteaukė daug žmonių Gryno

Padėka. Birželio 29 su jau 
paruoštom vaišėm apsilankė se
sutė ir dukros su šeimom — 
Steponaičiai. Bušinskai, Bisliai, 
Norvilai, liaukai Laiškais svei
kino Miliauskai iš' Chicagos, L 
B pirm. J. Šlepetys su šeima, 
mieli kaimynai dr. H. Lukoše
vičius bei Minkūnai Visiem 
nuoširdus ačiū. — P. J. Mont
vila.

Liepos 8 demonstracijos ren
gėjai dėkoja didžiojo New Yor- 
ko klebonam: prel. BalKnui, 
Pakalniui Aleksiūnui ir hm. 
Pikturnai ųž parapiečių para
ginimą dalyvauti demonstraci
joje prie Jungtinių Tautų Įtei
kiant jaunimo peticiją Taip pat 
dėkojame P. Macejauskui, dr. 
Skripkui ir jo sūnui už inicia
tyvą N. J- bei šiem nevyorkie- 
čiam: A. ir Gi Mažeikam, p.Ke- 
ziehei, Vaišrx>raitei S. ir M.

25 d. turėjo puikias lietuviškas metais Dolhousie universitete į- duodamas 3 šeimų nama& Kiek- 
vestuves: susituokė Rolandas sigifo odontologijos daktaro vienas butas turi 4 kamSimus 
Giedraitis, sūnus Antano ir Zu- laipsnį. Beje, Rolandas Giedrai- 811 patogumais. Tay pat 
zanos Giedraičių, gyvenančių tis prieš keletą metų yra bai- T13- bariai Namas prie ka- 
Hartforde, Conn., su Danute gęs Hartfordo tituanistinę mo- ^^i^ų bažnyčios. Nuoiua 45 dol. 
Venckute, dukterim Jono ir kyklą savita. Adrea^žO2% W. 8th
Bronės Venckų, gyvenančių So. Danutė Venckutė šiais me- st-»telefonas 268-9499. „ j 
Bostone, Mass. tais yra baigusi Tufts universi-

Jungtuvės įvyko* 2 vai. po- tete odontotoįpjos mokslus dak- Ps 
piet šv. Petro Sėtuvių parapi- tarės laipsniu, šriia štųljių Da- tiek ^ _
jos bažnyčioje. Moterystės sak- nutė tavo veikli drautė, daly- turi po 4 vailaų^r viri vaikai 
ramentą suteikė kun. A. Janiu- vavo lietuvių parapijos chore ir zųifupinti aok^Rju mcdriu. 
nas, tos parapijos vikaras. tavo nuolatinė pranešėja lietu- Tai puikūs pavydžiai!

Apie 3^ą vaL popiet lietu- vių radiju programoje. X Bernotas

šeimų atskiras namas M 40 x m®ų išklausyti 
100 sklypu. 5, 6 ir 4 kambarių Bažnyčia bm 
botai Užimami 5 kambariai gali tilpti vos 
Dviejų butų nuoma 259 dol. kelių vyresnio 

■“ * ‘--- . X ------ -S L.•ulinOjO, KM K

Pranas Česnauskas, iš Bour- 
nemouth Hants, Anglijos, atvy
ko apsilankyti pas savo seserį 
Jurkšaitienę, gyvenančią Brook
lyne. Lydimas Jono Jurkšaido,

f ...I).., !
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