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t pavergtosios tautos jau nėra pavergtos? - Deja...

Jaunimo kongresas buvo di
delė demonstracija — nes su
važiavo tūkstantinė jaunimo. 
Joje iš 17 valstybių apie 130 
atstovų. Nuostabiausia, kad di
džiausia grupė — net 29 — bu
vo iš tolimiausios šalies — Aus
tralijos.

Jaunimo kongrese buvo dau-

ti. Įspūdinga, kad lietuviai yra 
tokia jėga, kuri gali tiek su
kviesti ir tokiai daugybei kelio
nės išlaidas padengti. Juk be to 
negalima būtų buvę atvykti iš 
kitų kraštų.

— Keliavom su didele pagar
ba lietuviam Amerikoje, — kal
bėjo iš Australijos. — Namie

’avergtų Tautų Savaitė šie- 
t paskelbta liepos 17-23 
w Yorke bus iškilmės: — 
pos 17 pamaldos šv. Patri- 

katedroje; mišias laikys
>k. Pr. Brazys, MIC., pamoks-

lą sakys kun. Morton Hill, S. 
J.; — liepos 19 New Yorko 
majoras Lindsay rotušėje į- 
teiks Savaitės skelbimo prokla
maciją; — liepos 20 Washing- 
tone P. E. S. rengia priėmi-

MOGAUS TEISES — ar jas turi žmogus
Pavergtų Tautų Savaitė pre- 
ento skelbiama kasmet, vyk
it Kongreso 1959 nutarimą, 
smet klimatas tokiai savaitei 
o nors kitoks. Šiemet daug 
Ibama apie atoslūgius, libera- 
icijas, tiltus. Pavergtos Eu- 
los Seimas savo apžvalgą ir 
įdeda nuo konstatavimo, kad 
licinio teroro sumažėjimas ir 
cionalistinės gaidos kai ku- 
į komunistinių vadų kalbose 
i kam sukėlė abejones, ar žo- 
> “pavergtos” tinka vartoti 
Ibant apie rytų ir vidurio Eu- 
pą-
Pavergtos ar ne? Į tai atsa- 

apžvalga, nurodydama, jog 
vergimas reiškia negalėjimą 
udotis žmogaus teisėm, ku
ls garantuoja Jungtinių Tau- 

paskelbta 1948 žmogaus tei- 
į deklaracija. Imame kai ku- 
ios faktus iš tos apžvalgos, 
ditinės teisės:
Visų komunistų valdomų 
aštų konstitucijos garantuo- 

pilietines teises ir laisves, 
it* tikrosios tų konstitucijų 
asmės išaiškinimas ir' prakti- 
s vykdymas priklauso nuo 
imunistų partijos malonės, 
iv. vidurio ir rytų Europos 
nkimų įstatymai neleidžia siū
ti kandidato, kuris nėra pri- 
rtas kom. partijos.
>džio laisvė:
žodžio laisvė visur apribota. 

)64 kovo mėn. Lenkijos 34 
telektualai protestavo min. 
rmininkui prieš laisvų disku- 
jų draudimą. Komunistų rė
mas į tai atsakė, išmesdamas 

magazino Szpilki A. Sloni- 
laskio kolumna, o katalikų laik- 
iščiui Tygodnik Powszechny 
imažindamas popierį, kad bū- 
i mažesnis tiražas. Rašytojas 
[elehior Wankowicz, kuris bu- 
o pasiuntęs straipsnį į užsie- 
į, nuteistas 3 metus kalėti 
;utrumpinta iki 18 mėnesių). 
965 liepos mėn- du Varšuvos 
n-to lektoriai. Karol Modze- 
jwski ir Jacek Kuron, už lape- 
, kritikuojantį komunistinį re- 
imą, nuteisti po 
IĮ.

Čekoslovakijoje 
lunas filosofas,
as iš mokslų akademijos na- 
ių už dabartinės čekoslovaki- 
oje filosofijos bei kultūros 
ritiką, ir jam neleista gintis.

Bulgarijoje už anekdotus 
>rieš režimą 5 metai kalėjimo. 
)arbo teisė:

Bulgarijoje nuo 1963 veikia 
lotvarkis, kad įmonė su nau- 
u darbininku sudarytų sutar- 
į apibrėžtam laikui, 
nninkas pasitrauks, 
cęs sutarties galo, jis 
i laikomas atleistas
Irausmingumo, o tokis nepri- 
mamas i kitą darbovietę be 
/aidžios kontroliuojamos pro- 
’esinės sąjungos darbo depar- 
:amento leidimo.
Fikėjimo laisvė:

I^enkijoje buvo daugiausia 
aisvės tikėjimui iš visų komu
nistų valdomų kraštų. Bet da- 
aar partijos kišimasis Į tikėji
mo reikalus tiek sustiprėjo, kad 
kunigų seminarijose siekia kon
troliuoti teologijos ir filosofi
jos dėstymą Labiausiai truk-

anapus uždangos? 
dymas religijos laisvei iškilo 
1000 metų katalikybės sukak
tyje.

Vengrijoje kunigai, vienuo
liai ir 700 kitų asmenų yra nu
šalinti nuo religijos dėstymo 
mokykloje ir jiem įsakyta pa
siieškoti kitokio darbo. Nors 
1964 rugsėjo 15 sudaryta su
tartis su Vatikanu, bet kuni
gai vis tiek gausiai suiminėja
mi.

Rumunijoje uždrausta kata
likų unitų bažnyčia; 200 kuni
gų unitų yra koncentracijos 
vykiose.

Čekoslovakijoje apie 30 
nigų kalėjimuose, kai kurie 
1948.

Baltijos valstybėse — 
drausta mokyklinio amžiaus vai
kus mokyti tikėjimo. Kun. J 
Dembskis (Gudeliuose) nubaus
tas administraciniu būdu, kad 
jis mėgino mokyti vaikus ti
kėjimo. Kun. Valentinas šikš
nys (Pagramantis) 1965 nuteis
tas 2 metus už pirmosios Ko
munijos suteikimą vaikams. 
Latvijoje per 20 mėnesių už
daryta 50 bažnyčių.

Priverčiamieji darbai:
Albanijoje 16,000 

kalinių kalėjimuose 
stovyklose.

Baltijos kraštuose, 
sinės deportacijos sustabdytos, 
bet priverčiamieji darbai vyk
domi “savanoriškai" — pagal 
Sovietų oficialius duomenis iš 
Latvijos ir Lietuvos nuo 1960 
išgabenta 16.000 “savanorių”. 
Nuo Stalino laikų deportacijų 
Sibire tebėra 100.000 lietuvių, 
kurie savo vaikam neturi sa
vų mokyklų.

Tokios rūšies duomenys ap
žvalgoje rodo, kad komunistų 
valdomuose kraštuose nėra to, 
kas skelbiama žmogaus teisių

mą — banketą JAV Kongreso 
nariam, kitiem nusipelniusiem 
laisvės rėmėjam; eilei jų bus 
įteikti Pavergtos Europos Sei
mo medaliai kaip padėkos ženk
las. Būsiąs apdovanotas ir Viet
name žuvęs latvis karininkas.

Savaitės proga Pavergtos Eu
ropos Seimas išleido angliškai 
informacinę apžvalgą apie da
bartinę padėtį rytų-vidurio Eu
ropoje. Tas pats seimas ir Pa
vergtų tautų draugai amerikie
čiai (pirmininkaujami Christo- 
pher Emmet) paskelbė “Paverg
tų Tautų Savaitės 1966 mani
festą”.

Ko reikalaujama pavergtiesiem —
skelbia 1966 savaites manifestas

sto-

ku- 
nuo

politinių
ir darbo

nors ma-

pusantrų me-

Ivan Svitak.
1964 pašalin-

Jei dar- 
nesulau- 
turi bū
dė! ne-

deklaracijoje. Padaroma išva
da:

"Europos padalinimas, Į- 
vykdytas ir smurtu palaikomas 
Sovietų Sąjungos yra viena iš 
pasaulio Įtampos priežasčių... 
Žmogiškųjų teisių grąžinimas 
pavergtos rytų - vidurio Euro
pos žmonėm yra viena iš prie
laidų (normalaus gyvenimo) są
lygom".

“Pavergtų tautų savaitės 
1966 manifestas”, pasirašytas 
Pavergtų tautų draugų ameri
kiečių pirmininko Christopher 
Emmet, ir Pavergtos Europos 
Seimo pirmininko V- Sidzikaus
ko, devynių valstybių vardu, 
skelbia kaltinimą Sovietų Sąjun
gai, kad ji sulaužė ir tebelau
žo iškilmingus laisvės ir nepri
klausomybės pripažinimus de- 
vyniom valstybėm, kurios bu
vo pavergtos antrojo pasauli
nio karo eigoje. Skelbia taip 
pat kaltinimą dėl sovietinio ko
lonializmo.

Manifestas kreipiasi į Jung
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybę ir jos sąjungininkus, 
skatindamas —

1. pavartoti derybose ūkines 
priemones, kad būtų išgautos 
politinės nuolaidos žmonėm pa-

bū-
pu-

vergtuose kraštuose;
2. deklaruoti... savo para

mą visų komunistų valdomų 
tautų apsisprendimo teisėm ir 
tuo būdu jas padaryti nuolati
niu J. Tautų rūpesčiu;

3. pripažinti, kad negali 
ti galo šaltajam karui, kol
sė Europos lieka vergijoje, ki
ta pusė laisva; kelti paverg
tuose Europos kraštuose lais
vų rinkimų klausimą bet ku
riose rytų - vakarų konferen
cijose;

4. nesirašyti bet kurios ne
puolimo sutarties su komunis
tais dabartinio status quo pri
pažinimo pagrindu, nes toks ak
tas įteisintų ir įamžintų da
bartines neteisybes ir paverg
tose tautose būtų vertinamas 
kaip Vakarų įvykdytas išdavi
mas.

atvyko į kongresą, kad 
ką gautų sau, kad papil- 
ar jaustųsi atlikęs patrio- 
indėlį bendram reikalui.

gybė kalbų. Buvo paskelbtos 
rezoliucijos tariamai kaip viso 
kongreso valia. Buvo banketas 
su gausybe svečių- Buvo opera 
ir 1.1. Vis tai viešasis, oficialu
sis vaizdas, kuris reiškia ren
gėjų nusistatymus, laimėjimus 
ir trūkumus. Bet tai nereiškia 
asmeninio pergyvenimo asmens, 
kuris 
iš jo 
nėtų 
tin

Nukreipiame dėmesį kaip tik 
į tuos iš kitų kraštų atvykusius 
jaunus žmones — į jų įspūdžius. 
Su keliolika jų teko pasikalbėti 
prieš kongresą ir po kongreso. 
Įspūdžiai nevienodi. Tur būt, 
natūralu, kad prieš iškilmes 
(kaip ir prieš vestuves) nuotai
ka labai pakili — dilgina lau
kimo entuziazmas. Po iškilmių 
ateina atoslūgis su šviesiom ar 
apkartusiom nuosėdom.

— O taip — aiškino viena 
iš Vokietijos. — tai didelis 
daiktas tokią gausybę sutrauk-

MaželioJaunimo demonstracija prie J. Tautų liepos 8.

Nuotr. V. MaželioJūratt Reltgyfė tu Auitralijot plakatu.

tybės departamente. Tik šią 
formaciją rašant kongreso de
legacija dar nebuvo ten atvy
kusi.

in-

vi- 
ei-

in- 
tuo

Jaunimo demonstracija New Yorke
Jaunimo peticijos J. Tautoną 

įteikimą liepos 8 siekė sudra
matinti demonstracija prie J. 
Tautų ir eisena nuo ten į So
vietų atstovybę. Policijos ver
tinimu, demonstracijoje daly
vavo apie 300- Įprastom de
monstracijom čia naujas tonas 
buvo jaunimo plakatai iš kitų 
•kraštų —Australijos, Italijos, 
Anglijos. Kanados, lotynų A- 
merikos ir kt.

Kaip rengimo komiteto 
formacijos skyrius pranešė,
pat metu buvo lankomos atski
rų valstybių atstovybės prie J. 
Tautų ir jose palikta po dalį 
pasirašytų peticijų, prašant, 
kad įteiktu J. Tautom. Austra
liečių delegacija, vadovauja
ma Cibo, lankėsi ir buvo labai 
palankiai priimta Australijos 
atstovybėje. Delegacijai iš Ita
lijos vadovavo salezietis J. Šul
cas, delegacijai iš Kanados — 
Viskontas.

Kitas delegacijas priėmė Lais
vosios Europos pirmininkas, 
majoro Lindsay atstovas. Gru
pė lankėsi ir Daily News re
dakcijoje.

Išrūpinta audiencija ir vals-

VIETNAME 
IR DĖL VIETNAMO

Vietnamas šiuo metu yra 
sos politikos centras. Dėl jo
na didžioji Įtampa tarp Ame
rikos. kom. Kinijos ir Sovietų.

Padėtis pačiame p. Vietname 
aprimus. Min. pirm. Ky yra su
stiprinęs savo valdžią ir tebe- 
stiprina Teismas nubaudė 5 ge
nerolus, kurie rėmė politinius 
budistus. Budistų atsišaukimas 
į Indonezijos ir kitų kraštų bu
distus, kad paremtų jų kovą 
prieš Ky vyriausybę, nerado 
pritarimo. Ky pasisako už sa
vo kariuomenės siuntimą į š. 
Vietnamą. Kariniai veiksmai te- 
bestiprinami Amerikiečių me
tų gale būsią 375.000, pavasa
ri' 425,000.

— Jugoslavijoje valomi buv. 
min. pirmininko pavaduotojo 
Rankovič draugai. Esą Titas 
norėjęs užkirsti kelią, kad po 
jo mirties neateitų Rankovič ir 
negrąžintų Stalino režimo.

mums aiškino, kad esam kaimo 
viščiukai; kad turim vykti į 
kongresą, kur mes suartėsim su 
amerikiečiais, iš jų daug ko pa- 
simokysim. ■. Kongrese girdė
jom juos kalbant — iš tolo, ma
tėm juos veikiant — iš tolo. 
Suartėti betgi neteko. Net ban
kete taip buvo sutvarkyta, kad 
turėjom laikytis savo krašto 
grupės. Iš kur mes susidrau- 
gausim. Ir išmokti nedaug ką 
galėjom. O keliauti iš Australi
jos Į Chicagą, kad gautum pa
sišokti, tai didelė prabanga, jei 
ji atsieina per 700 dol...

Kartais karčiai, kartais ir 
linksmai buvo tariamos pasta
bos apie Chicagą, kur buvo di
džiausias pažmonys, bet kur 
mažiausiai teko pasižmonėti 
tarp Chicagos jaunimo. Tie, ku
rie dėstė savo įspūdžius, sakės 
artimesnių ryšių, žmoniškų san
tykių radę New Yorke. Minė
jo eilę asmenų, kurie juos glo
bojo, vedžiojo, vežiojo, sutiko, 
išleido. Bet ir tai buvo dary
ta tik atskirų asmenų ar gru
pių iniciatyva, o ne organizuo
tu visos New Yorko bendruo
menės mastu.

“Mums rašė: tik pasiekit 
New Yorką. Nuo ten jau jus 
globos ir parodys visą Ameri
ką’’, šypsojos vienas iš pran
cūziškai kalbančio krašto ir aiš- 
kinos, kad jam tenka sėdėti 
“namie”,' nes jis vietinės kal- 

—bee^nemoka’ ir~nėzmo7 nei ką 
nei kaip čia galima pamatyti-

— Daugiausia suartėjom vie
ni su kitais Dainavos stovyklo
je, ypačiai pirmą savaitę, va
dinamoj vadų stovykloj- Mūsų 
dauguma buvo tada iš įvairiau
sių kraštų. Ir atvykusiem iš 
Europos ar lotynų Amerikos 
lietusių kalba virto “tarptauti
ne” kalba, kuria vienas su ki
tu galėjom kalbėtis. Antra sa
vaitė, kai užplūdo tikra masė 
— dar apie 400 — buvo pro
ga mum pažinti dvejopus čia 
augančio jaunimo atstovus — 
nuostabaus darbštumo, pasiau
kojimo — tokius kaip Saulai- 
tis, kaip Bradūnaitė ir kitus, 
kurie naktis nemigo, kad mums 
būtų geriau; pažinom ir tokius, 
kurie naktis nemigo, kad jiem 
būtų linksmiau, ir nepaisan
čius, kad mums poilsio neduo
da, — kalbėjo iš Italijos. — 
Daugiau aš pats suartėjau po 
kongreso, lankydamasis pas at
skirus asmenis, ir grįšiu su di
desniu užsidegimu daryti vie
toje, kas galima.

•
Dar per anksti visą kongreso 

reikširtę objektyviai vertinti. 
Dar negalima į jį pažiūrėti iš 
perspektyvos. Dar tebeveikia 
įspūdžiai, o jie atsitiktinius da
lykus paverčia esminiais; es
minius kartais visai praleidžia, 
spalvas sutirština — daro ruža- 
vas ar tamsias. Tarp patirtų 
įspūdžių betgi persvėrė tamsio
sios spalvos.
Priežastis gali būti ta, kad iš 
kitur atvyko rinktinis jaunimas, 
čia jis susitiko su eiliniu jau
nimu; atvyko su didesnėm kon
greso rengėjų sukeltom viltim, 
negu jas mokėjo patenkinti vie
tinis jaunimas; atvyko su di
desniu patriotiniu entuziazmu, 
kokio nerado tarp šios žemės 
jaunimo.

Gal būt, kad čia esančiam 
jaunimui tokie svečių Įspūdžiai 
duos impulsą — savikritikai.

— Kom. Kinija atšaukė šios 
vasaros turistam vizas. Nenori 
rodyti vykstančio valymo.



ivoo m., liepos u a-, nr. 46.

Kautynės dėl persikėlimo per Nemuną ties Šančiais
Kovos uždavinys:

Susprogdinus Nemuno tiltus, 
jų (bolševikų kariuomenės) bu
vo dar daug likę už Nemuno, 
ir jie visą laiką bandė prasi
veržti seklumomis ties San - 
čiais, norėdami pasiekti pagrin
dinę traukimosi liniją — Jona
vos plentą Jei tai jiems būtų 
pavykę, viso Kauno gynybai tai 
būtų galėję turėti lemiamos 
reikšmės- Jausdami tau Šančių 
partizanai darė didžiausias pas
tangas sutrukdyti raudonarmie
čiams persikelti per Nemuną ..
Ginkluotoji bazė:

Čia, kaip ir visur Kaune, par
tizanai savo žygius pradėjo, tu
rėdami tik kelis šautuvus, pasi
griebtus iš kritusių per bom
bardavimą raudonarmiečių. To
liau jau buvo nuginkluojami 
paskiri kareiviai, padeginėję 
namus; bet tai vis buvo mažmo
žis partizanų 
Visa pagerėjo, 
apie 10 vai., 
ėmė liepsnoti
sandėliai. Žmonės puolė prie 
gaisravietės, norėjo gesinti, bet 
rusų sargybiniai neleido. Vieną 
sargybinį pavyko nuginkluoti, 
bet kiti pabėgo ir atsikvietė pa
galbą. Vis dėlto raudonieji pa
galiau buvo išsklaidyti, ir žmo
nės įsiveržė į degančias ginklų 
dirbtuves. Rasta puikaus gro
bio — per 2,500 šautuvų ir 
daug šaudmenų. Ėmė ginkluo
tis, kas tiktai norėjo. Dabar 
Šančių partizanai galėjo veikti.

Toliau įsistiprina Metalo fab
rike ir, pasinaudojant saugia

Sukilimas 1941 žiūrint iš kovos lauko (3)

apsiginklavimui, 
kai pirmadienį 
rusų padegti, 

Šančių kariniai

Vysk. Petras Maželis

mūro priedanga, imta apšaudy
ti Juozapavičiaus gatve traukią 
raudonarmiečiai. Karo grobis 
nuolat didėjo: partizanam vie
na po kitos atiteko auto maši
nos, sunkvežimiai, keli kulko
svaidžiai, pabūklai, tankai. Ko
vos darosi kaskart smarkesnės 
ir sėkmingesnės.
Kritiškas momentas:

Tačiau tuo metu, kai Meta
las jau laikėsi visai tvirtai ir 
veikė organizuotai, patirta, jog 
stambūs raudonarmiečių dali
niai spaudžia partizanus prie 
Nemuno ir graso persikėlimu 
Iki tol partizanai čia gynėsi 
tik šautuvų ugnimi. Tuo tarpu 
nuo Napoleono kalno ir kitų ** 
vietų pylėsi kulkosvaidžių šovi
nių kruša. Laimei, pakrantės 
partizanai gauna porą kulko
svaidžių; gynyba sustiprėja. 
Raudonarmiečiai bando keltis 
ir keltu, ir motorlaiviu, ir val
timis — vis nesėkmingai. Kai 
kurie persiyrę pasiekia beveik 
sukilėlių kolkosvaidžių lizdus, 
bando apmėtyti granatomis, bet 
čia jie krinta nuo partizanų 
šūvių.

Su vis didėjančia įtampa pa
krantės partizanai kovojo nuo 
ankstyvo trečiadienio ryto, ka
da raudonarmiečiai, nebetekę 
vilčių prasiveržtų atsitraukė ir 
išsisklaidė po Jesios pakrantes. 
Pats kritiškiausias momentas 
buvo tada, kada raudonarmie
čiai ėmė apšaudyti Šančių gyny
bą iš pabūklų, kuriems nutildy
ti parrtizanai čia teturėjo tik 
vieną prieštankinį pabūklą. Ta
čiau šiuo momentu kaip tik 
raudonieji buvo apšaudyti iš 
vokiečių lėktuvų....
Priešas viduje:

Partizanų uždavinį čia sunki
no dar tai, kad jie nuolat buvo 

> apšaudomi iš namų pasislėpu-

Pasiduoti nelaisvėn raudonar- 
mieČiri Vengė ir, kaip vėliau pa
aiškėjo, dėl to, jog buvo įbau
ginti, kad jiems būsią piausto- 
mi liežuviai ir panašiai. Kapi
nėse jie net tarp savęs susišau
dė, nes vieni norėjo pasiduoti, 
kiti tam pasipriešino. Nežinia 
dėl ko, bet narsiausiai kovėsi 
mongolai. Raudonarmiečių 
dymas labai netaiklus. Su 
partizanai taip apsiprato, 
net nebevengdavo jų šūvių.
Kas buvo kovotojai:

Apskritai partizanai laikėsi 
labai drąsiai. Daugumas jų bu-

šau- 
juo 
kad

vo atsargos kariai, buvę savano
riai, šauliai, darbininkai, moks
leiviai. Nedaug Šančiuose atsi
rado karininkų. Į pabaigą jų 
skaičius tesiekė 10. Todėl or
ganizuotumo trūkumas buvo 
smarkiai jaučiamas. E partiza
nų daugiausia nukentėjo jau
nieji, neturėję karinės patir
ties. O tarp partizanų buvo net 
14 metų amžiaus jaunuolių. 
Vaikai neblogai tarnavo ryšiam 
palaikyti, nes telefonas Šan
čiuose neveikė.
Uždavinys Įvykdytas:

Apytikriai žuvusių partizanų

skaičius Šančiuose siekia ligi 
100; sužeistąją mažiau ...

Padarytieji raudonarmiečiam 
nuostoliai yra labai žymūs. Šim
tai ją krito nuo šauttfvų ir kul
kosvaidžių ugnies; nemažas ją 
skaičius nuskendo Nemune; 
daugybė paimta nelaisvėn; Pa
imta daug karo medžiagos. Ta
čiau pats didžiausias Šančių par
tizanų laimėjimas yra tai, kad 
jie sulaikė už Nemuno likusių 
raudonarmiečių, (manoma jų bu
vo 3 divizijos) įsiveržimą į Šan
čius ir Kauną ir tuo išgelbėjo 
visa, kas partizanų jau antrą 
dieną buvo laimėta (Darbinin
kas 1941 rugpiūčio 15)

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 tfatefl A vengt, Brooklyn II, N. Y. 

TeletorJfe ĖV 7-2089
JUOZAS BRVZWSKAS, vedėjas

Didelis pasiririfcittas įvairią vynij, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

—ŽSaSEsaSSl UB Šfe====^teS88S==S=====
VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkines, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard Si., New York, N.Y. 10002

KELETAS PASTABŲ JAUNIMO METŲ PROGA” AR I 
BUVO ATSIŽVELGTAJAS

Jaunimo kongresas praėjo, 
bet klausimai, kurie buvo jam 
skirti, jame buvo ar turėjo bū
ti jame pakeltų yra spręstini 
ir toliau. Bent kol tebeina jau
nimo metai. Dėmesio vertos 
“Keletas pastabų jaunimo me: 
tų proga”, kurias surašė Vaclo
vas Kleiza, vienas iš jaunimo 
atstovu ir vadų, vienas iš kon
greso rengėjų, Laiškuose Lie
tuviams birželio nr. Klausimai 
buvo rašyti prieš kongresą, bet 
jie yra rimti ir gyvi po kon
greso tiek pat kaip ir prieš. 
Jie gali būti taip pat metodi-. 
nės gairės ir paties kongreso 
eigai vertinti- Keletas iš jų:
Jaunimas ir naujos idėjos:

“Lietuviškoji visuomenė šiuo 
metu išgyvena idėjinę tuštumą. 
Visapusiškai užsiangažavusi lie
tuviškajam momentui, ji tam 
tikra prasme sustabdė minties 
laikrodį. To išvadoje pas mUs 
atsirado minties tuštuma” ...

“Jaunoji karta žvelgia į nau
jus horizontusdabarties aki- 

siu bolševikų, kurie smarkiau- mžs/^uo psiBtr jū "fc^privalo
kurti naujas lietuviškas verty- krašto jaunimas parodė drau- 
bes ir sukti idėjinį minties ra
tą. Žmonijos minties sūkurys 
turi kelti ir mūsų tarpe naujas

siai imdavo veikti, kai tik rau
donarmiečiai imdavo spausti. 
Buvo kovojama žiauriai. Tai 
greičiau skerdynės, ne karas.

SPAUDA

idėjas, jis turi mus pasiekti per 
lietuviškąją prizmę, jis turi gy
vinti mūsų minties akiratį”.

Tie rimti samprotavimai ska
tina pergalvoti: kuriom nau
jom idėjom kongresas pagyvi
no ir atgaivino lietuviškos vi
suomenės akiratį, kurios tos 
naujos idėjos iš “minties sūku
rio” buvo paimtos kritiškai ir 
perleistos per “lietuviškąją 
prizmę”.
Jaunieji ir jaunimas:

“Jaunimas gali užmegzti daug 
artimesnį pokalbį savo pačių 
tarpe. Neužsidarykime tik siau
rose organizacinėse sienose. Į- 
sijungimas''! gilesnį tarporga- 
nizacinį dialogą praturtins mus 
pačios ir visą visuomenę. Susi
rinkime drauge ne vien tik šo
kiams ir žaidimams, bet ir ar- 
timesniam minties ryšių užmez
gimui”. — Tektų vertinti: kiek 
kongrese susimezgė ryšių tarp 
Amerikos, lietuvių jaunimo ir 
jaunimo Sitftų kraštų: kiekšlo

gisko paslaugumo atvykusiem 
j Chicaga. New Yorką ar Los 
Angeles; ar atvykusiem neteko

VYSKUPO PETRO MAŽELIO LAIDOTUVIŲ, VAIZDAI
Petras Ma- 

gegužės 21
Telšių vyskupas 

želis mirė š. m.
Telšiuose, išgyvenęs 72 metus 
amžiaus, kunigu išbuvęs 43 me
tus. vyskupu 11 ir vyskupiją 
valdęs 16 metų — po suimtų 
ir kalintų ar deportuotų Telšių 
vyskupų V. Borisevičiaus ir Pr.

Ramanausko, valdytojo A. Juo
daičio. Taigi Petras Maželis iš
buvo 16 metų priekyje ken
čiančios ir persekiojamos baž
nyčios.

Meilė žmonėm, ypačiai skurs- 
tantiem, nelaimingiem, kalina- 
miem, lydėjo jo žingsnius per

višą'jo kunigavinfo bei vysku
pavimo veiklą. Žmonės jam at
simokėjo dideliu prisirišimu — 
prisirišimu ne tik prie jo, bet 
ir prie religinių tradicijų, kaip 
tai rodo ir šie jo laidotuvių 
vaizdai.

Neša vyskupo karstą j katedrą Pašarvotas Telšių katedroje

Prel. Miklovas »ako pamokslą Teliių katedroje Kon elebruoja gedulingas milią* Teisių katedroje.

telktis į grupeles pagal kraš
tus, iš kurių jie buvo atvykę, 
ir jose ieškoti draugiškumo?
Jaunieji ir vyresnieji:

“Tačiau apsiriboti vien tik 
savo karta nėra prasminga. Dia
logas turi griauti ir kartų ri
bas. Vyresnieji savo patyrimu 
ir žiniomis gali atverti naujus 
lobius jaunesniesiems, gi jau
noji karta privalo savo vyres
niesiems atskleisti šiandieninio 
jaunuolio veidą. Pokalbis bus 
tik tuomet sėkmingas, kuomet 
jį lydės skaidrus atvirumas, nuo
širdus ieškojimas ir lietuviškas 
kuklumas. Tam reikia pajungti 
visus būdus: artimą vienas su 
kitu bendravimą, spaudos pus
lapius, platesnius suėjimus, pa
skaitų ciklus, simpoziumus, dis
kusijas, stovyklas”. — Ir vėl 
vertinimas kongreso eigai: ar 
vyresnieji parodė pakankamai 
paramos ir talkos kongreso ren
gėjam; ar kongreso eigoje bu
vo parodytas nuoširdus res-

Prisimena vie- 
iš praėjusios 

mūsų jaunuolių 
ir, jas bevilgin-

,kartos veikė- 
kurie turė

jo išnešti Lietuvos reikalą į 
svetimą tarpą, kongreso ren
gėjų buvo ieškota ryšių su vy
resniaisiais ir jų talkos?
Jaunimas or moralė:

“Mums tam tikro rūpesčio 
turėtų kelti moralinis šio kraš
to lygis. Lig šiol į šią proble
mą esame kreipę per mažai dė
mesio. Kaip moralinė Amerikos 
padėtis veikia mus, jaunuosius 
ir vyresniuosius? Kiek ji ap
sprendžia mūsų kaip lietuvių ir 
kaip žmonių gyvenimo būdą?... 
Pirmieji moralinio nuosmukio 
ženklai pradeda rodytis ir mū
sų tarpe. Kai lietuvybės var
dan atleidžiamos nuodėmės, 
tuomet ir pati lietuvybė yra 
piktnaudojama. 
nas momentas 
vasaros. Būrys 
gerkles vilgino
darni, garsiai tūravojo lietuviš
kais damas. Netoliese esantieji 
vyresnieji tuo džiaugėsi, nes, 
mat, mūsą jaunimas lietuviškai 
dainuoja”.

“Sis ir panašūs pavyzdžiai, 
o ją yra daugiau, pradeda kel
ti susirūpinimą Kokia bus nau
da lietuviškajam tikslui, jei tu
rėsime lietuviškai dainuojančią 
masę, bet neturėsime pilną as- 
mėiiybią?” — Kongreso atve
ju: ar nebuvo pagarsintas kon
gresas tokia “gerkles vaginan
čią” ir “tūravojančią”, saky
kim, ne mase, bet išimtimis 
ar apie kongreso dalyvius pa
liko 
džiai 
eitą 
cijas
tvarkingo lygio?

Tokiais klausimais kongreso 
dalyviai ar stebėtojai gali ver
tinti tą neseniai praėjusią šven
tę, skaitydami aktualias, blai
vias ir prasmingas V. Kleizos 
pažiūras.

toki pat svetimųjų ispū- 
kaip, sakysim, apie per

metą tiefntių deinonstra- 
— kad jas kultūringo ir

— Ševiefy ir Kinijos santy
kiuose gausu piktų žodžių. Ta
čiau Kinijos ir Sovietų susipra
timo šalininkai nurodo faktą, 
kad Sovietai tebeturi Kinijoje 
didžiausią pirkėją

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N.Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y..................  Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for VVeddings and Parties 
Home-Made Bologna

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y..............  Tel. VI 9-5077

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS 

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

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

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

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

dosnios Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• Boston 18, Mass., — 271 Shavvmut Avenue .................. LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mats. 327 West Broadway ............. A N 8 0068
O tftOOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................ EV 44952
• BWOO*lYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... OI 5-8808
• SrtrikA-Lb S, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...............  TL 6-2674-
4 CfriCAGO 22, IR. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8 6966
• GfffČAGO 8, IR. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA 5-2737
• CltVtLAND 13, OM* — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
4 OETROfT. MNB. — 730 Michlgan Avenue ................... V! 1-5355
• GftAftff RAPltlS, — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-22564 WAWTFO4O U, C«*m. — 200 Franklin Av„ tel. 233-8030, 246-0215 
4 MARlTRANCK, Mleh. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-15754 IRVINGTON 11, N J. — 762 Sprtngfield Avė................ ES 24685
4 LAKeWO0O, N.J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
4 LOS ANGELES 22, Callf. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994-
• NEVVARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue .............  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... L-O 2-1446
• N6W YORK, N.Y. 10011 — 108 We«t 14th Street ... ČH 3-3005
• NtW YOAK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... AL 4-5456
• PA3SAIC, N.J. — 176 Market Street ........................  GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ........................ MU 4-4819
4 PMILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Glrard Avė...........  PO 5 5892
4 PtTTSSURGH 3. Pa. — 1307 E. Careon Street ........ HU 1 2750
4 SAN FAANCISCO, CaMf. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• WAT5AtURY, Conn. — 905 Bank St........................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mae*. — 174 Millbury Street ............ SW 8-286B
• YOUNG3TOWN 3, Ohlo — 21 Flfth Avenue ...........   Rl 3-0440
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Tyla—į kur ji veda?
Ačiū tiem skaitytojam, ku

rie privačiai pasisakė dėl šioje 
vietoje pareikštų samprotavi
mų apie veiksnius ir visuome
nės santykius su jais. Mažiau 
svarbu, ar tos skaitytojų re
dakcijai pareikštos pastabos 
pritaria; svarbiau, kad iš pasta
bų matyt, jog samprotavimai 
kai kuriem pažadino minti, gal
vojimą .. •

Vienam nebuvo aiškus saki
nys apie paradoksą, kad ten, 
kur veiksniai užmiega, kai ka
da ir visuomenė nesiima jų 
pažadinti... Klausė, kas turė
ta galvoje taip rašant... Gal 
būt, tokis klausimas galėjo kil
ti ir kuriam kitam skaitytojui. 
Tad šioje vietoje tenka paaiš
kinti, kad turėta prieš akis 
konkretūs faktai. Pvz., kai bu
vo likviduota lietuviškoji ra
dijo valandėlė Madride, šis laik
raštis plačiai informavo apie į- 
vykį ir pageidavo, kad atitin
kami veiksniai painformuotų vi
suomenę, ar buvo kas padary
ta tai valandėlei išgelbėti. 
Veiksniai pasirinko tylą, ir vi
suomenė tyla palydėjo jų tylą.

Arba vėl: šio miesto lietu
viai, vieni ar drauge su kitais 
pabaltiečiais, rengdavo birželio 
deportacijų minėjimus. Šiemet, 
kada Vlikas kreipėsi Į visuome
nę, kviesdamas minėti depor
tacijų ir sukilimo 25 metų su
kakti, šio miesto lietuvių “veiks
niai” į tą paskatinimą neatsi
liepė nei veiksmu nei žodžiu- 
Net visuomenei nieko nepaskel
bė, ar ką darys ar ne. Ir šio 
miesto lietuvių > visuomenė ty
liai priėmė savo “veiksnių” ty
lą.

Jei apie tylą kalbama, tai sa
vo tyla ir “nauji” veiksniai ne
bus atsilikę nuo “senųjų”. An
tai, ilgai buvo pageidauta, kad 
jaunimo kongreso rengėjai pa
skelbtų programą ir jos “veikė
jus”. Tyla buvo rūpestingai 
saugojama, iki prieš pat kon
gresą (Darbininkas birželio 21)

910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

“Lietuvių jaunimo antikolonia- 
linės lygos” pirmininkas pasa
kė, kad šiai lygai pavesta rū
pintis jaunimo peticijos Jungti
nėm Tautom įteikimu. Iš šios 
lygos informacijos dabar patir
ta, kad peticijos lapai skirsto
mi dalimis ir viena dalis įduo
dama J. Tautose vienos valsty
bės delegacijai, kita dalis kitai 
delegacijai. Nepatirta, kokis ly
dimasis raštas dedamas prie pe
ticijos lapų, įteikiamų valsty
bių delegacijom. Nepatirta, ar 
iš viso tokis lydimasis raštas 
yra Demonstracija liepos 8 d. 
turėjo sudramatinti peticijos į- 
teikimo faktą. Bet iš demons
tracijos rengėjų “teko patirti”, 
kad jiem “nieko nebuvo tekę 
patirti” apie lydimuosius raš
tus. Tik iš kitų šaltinių sužino
ta, kad tokis raštas, deklaraci
ja buvo paruoštas, talkinant ir 
Laisvės Komiteto žmonėm; kad 
tokia deklaracija buvo persiųs
ta į Chicagą; kad kongrese ji 
betgi nepasirodė.

Gal ta nežinia buvo viena iš 
priežasčių, kad ir peticijai su
dramatinti demonstracijoje ne
teko pastebėti žmonių iš Vil
ko, iš Laisvės Komiteto.

★

Yra betgi ir kitaip reaguo
jančių veiksnių. Pvz- į šio laik
raščio paklausimą bendruome
nės vicepirmininkui apie gan
dus dėl tariamo jaunimo kvie
timo iš Lietuvos per okupaci
nius pareigūnus buvo tuojau 
gautas atsakymas. Bendruome
nės valdybos atstovas suprato, 
kad tokis paklausimas reiškia 
sudaryta progą paaiškinti vi
suomenei, kaip iš tikrųjų yra, 
ir iš gandų perkelti tą visuo
menę į faktų plotmę.

Tylos rezultatas gali “sudra
matinti" santykius tarp veiks
nių ir visuomenės. Ilgesnėje 
distancijoje rezultatas gali bū
ti tas. kad ta visuomenė, gyvo
ji visuomenė, savo pasitikėjimą 
gali perkelti tiem veiksniam, 
kurie nori su ja palaikyti ry
šį —- bent informuoti.

Viso pasaulio lietuvių atstovai dainų šventėje
Kas dainų šventėje buvo įspūdingiausia

Masinių chorų bendras pasi
rodymas jungtinėje dainų šven
tėje jau virsta gražia tradicija. 
Prasidėjo ji dar nepriklausomo
je Lietuvoje, kur tokios šven
tės buvo suruoštos tris kartus 
— 1924, 1928 ir 1936 m. Ruoš
tos tokios šventės ir Amerikos

Bronius Budriūnas, kantatos au
torius, dainų šventėje.

Nuotr. G. Naujokaičio

lietuvių tarpe, kaip, pav., 1939 
New Yorke pasaulinės parodos 
proga.

Nepriklausomybės netekus, 
bandyta, lietuvišką dvasią sa
vom dainom ir toliau puoselė
ti. Stuttgarte 1946 irgi su
ruošta didinga dainų šventė.

Amerikoje didėjant naujų at
eivių skaičiui ir jiem įsijun
giant į bendrą lietuvių visuo
meninį gyvenimą, vėl atgaivina
ma dainų šventės mintis. Jung
tinių chorų bendras pasirody
mas sušaukiamas 1956 m. Chi- 
cagoje. Antroji* dainų šventė su
ruošta 1961, o trečioji — šie
met, liepos 3, tuoj po jaunimo 
kongreso.

Vėsinamos Chicagos Interna
tional Amphitheatre patalpos 
talpina 8.000 žiūrovų. Visus bi
lietus išpardavus, pavėlavusiem 
buvo suteikta privilegija bent 
stovint iš tolo pasigėrėti šia 
meno švente. Dainininkų suva
žiavo virš 1,100, o vaikų choęe 
irgi dainavo arti 1,000 berniu
kų ir mergaičių. Taigi, drąsiai 
galima tvirtinti, kad šioj dai
nų šventėje dalyvavo virš 10, 
000 lietuvių. Tiek suaugusių 
choro dainininkės, tiek jaunie
ji choristai buvo pasipuošę tau
tiniais drabužiais-

Ši lietuviška masė daugeliui

paliko neišdildomą įspūdį, bet 
ypač iš įvairių kraštų suvažia
vusiam jaunimui, kuris, po dr. 
Stepono Biežio atidarymo žo-' 
džio ir vėliavų įnešimo, eiseno
je prisistatė dainų šventės da
lyviam. ‘ ' |

Nešant Lietuvos ir atstovau
jamo krašto vėliavas, pražygia
vo Australijos, Naujosios Ze
landijos, Anglijos, Austrijos, 
Belgijos, Italijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Vokieti
jos, Argentinos, Brazilijos, Ko
lumbijos, Venezuelos ir Urug
vajaus delegacijos, jaunimo 
kongrese atstovavusios tų kraš-' 
tų lietuvišką jaunimą. Pražygia
vo taip pat po keletą asmenų 
iš Kanados ir JAV, simboliškai 
atstovavę dalyviais gausiausius 
kraštus.

Buvo taip pat publikai pri
statyti ir šios dainų šventės di
rigentai, solistai, akompaniato
riai, chorai bei garbės svečiai. 
Nors iš anksto buvo apsispręs
ta susilaikyti nuo kalbų, bet 
nuo tų ilgų pristatinėjimų taip 
ir nepajėgta atsisakyti. Šalia 
sėdįs aviacijos tribunolo kari
ninkas pastebėjo, kad kai ku
rie asmenys pristatomi net po 
3 kartus (Gana keistai nuskam
bėjo, kai anglų kalba praneši
nėjas vyskupus pristatė kaip 
“Very Reverend” monsinjorus).

Dainų šventės dirigentai. Iš d. j k. Jeronimas Kačinskas, Petras Armonas, 
Bronius Budriūnius, Alfonsas Mikulskis, Faustas Strolia. Nuotr. G. Peniko.

Pereitos dainų šventės gar
bės dirigentas Aleksandras J. 
Aleksis perdavė dirigento laz
delę šios dainų šventės garbės 
dirigentei Alice Stephens, kuri 
vadovavo bendro choro gieda
mai A. Kačanausko Maldai už 
tėvynę ir JAV bei Lietuvos 
himnam.

Pirmoje dalyje Petro Armo- 
no diriguojamas bendras cho
ras išpildė A. Kačanausko O 
Rambyne, J. Gaubo Dul dul dū
delė ir Jul- Gaidelio Daininin
kų maršą.

Po to išpildyta K. V. Banai
čio harmonizuota liaudies dai
na Paskutinis vakarėlis, J. Ka
činsko Rauda ir VI. Jakubėno 
Ko žilas ožys bliovė, diriguo
jant Jeronimui Kačinskui.

Pirmos programos dalies pa
baigoj išklausyta K. V. Banai
čio harm. liaudies daina Atsi
kėlus anksti rytelį, St. Šimkaus 
Oželis ir J. Žilevičiaus Laisvės. 
Šiom trim dainom dirigavo Al
fonsas Mikulskis.

Petraukos metu, kuri ištyso 
iki gero pusvalandžio, suaugu
sių jungtinis choras užleido sce
ną jaunimui. Antroje dalyje li
tuanistinių mokyklų jungtinis 
vaikų choras, palydimas Onos 
Mikulskienės vadovaujamo “Au
kuro" kanklių orkestro, susi
laukė ypatingo publikos susido
mėjimo ir plojimų- Po pirmo

sios dalies kiek monotoniškai 
besikartojančių dainų buvo tik
rai malonu paklausyti jaunų pa
jėgų dainavimo. Tai, be abejo, 
didelis jauno dirigento Fausto 
Strolios nuopelnas, pajėgiant iš 
šios atžalyno masės išgauti to
kius galingus ir darnius są
skambius.

Jaunimo choras išpildė Alf. 
Mikulskio harmoniz. liaudies 
dainą Pasėjau linelį, F. Stro
lios Grįšim, grįšim, St. Sližio 
Tėvynės varpai, M. K. Čiurlio
nio harm. liaudies dainą Šoks 
tėvelis suktinį, J. Bertulio Tau, 
brangi tėvyne ir Jul. Gaidelio 
Dainuojanti jaunystė. Šią pas
kutinę dainą teko net kartoti.

Po antrosios, kiek trumpes
nės pertraukis sulaukta ir šios 
šventės svarbiausio kūrinio — 
komp- Broniaus Budriūno spe
cialiai šiai šventei sukurtos 
kantatos Tėviškės namai. Tik
rai gaila, kad jau nebebuvo są
lygų visiem šią kantatą pilnai 
išgirsti ir ja pasigėrėti. Oficia
liai programai prasidėjus su 
pusvalandžio pavėlavimu, dar 
prisidėjo gausūs pristatinėji- 
mai. Tad pats dainavimas pra
dėtas tik ketvirtį po ketvirtos 
vai. Gi kantatos teko laukti net 
iki šeštos vai. Nenuostabu, kad 
ir klausytojų dėmesys pasilpo, 
ypač kai daugelis nė nebandė

(nukelta j 4 psl.)
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— Tai ne mano kompetencija, aš savo užbaigiau, 
tolimesnis sprendimas yra valdžios reikalas.

Kleščinskis pasiėmė visokiausių vaistų, ir atvežiau 
jį į savo įstaigą. Jau jo bute buvau susipažinęs su 
tais atimtais iš Sinicyno popieriais: tai buvo trys la
pai, išplėšti iŠ sąsiuvinio ir paties Kleščinskio ranka 
surašytas sheminiu pieštuku rusų kalba raportas. Pa
baigoje parašas — slapyvardis “Ivanov XII"; apačioje: 
P.S. “Man suteikta teisė nešioti karinę uniformą”.

Vadinas, generolas neiškentė nepakėlęs sau kai
nos prieš Sovietus.

Klausiu generolą, kaip ir kada jo ryšiai prasidė
jo. Atsakė, jog jis, nematęs sau ateities Lietuvoje, no
rėjo išvykti į Sov. Sąjungą, bet jam buvo pasiūlyta į- 
rodyti darbais savo lojalumą. Pradžioje reikalaudavo 

smulkių dalykėlių, o vėliau vis daugiau; — buvote 
aukštose pareigose armijoje, turite tiek pažinčių —pra
neškite viską; jeigu ne — žinosime, kad tamsta esate 
priešas, būdamas tikras rusas (korenoj russkij) ir dėl 
to jūsų kaltė bus dviguba.

— Jie jau turėjo mano ranka rašytus praneši
mus. — pakvitavimus. Kas man liko daryti? Už tat 
mano motina ir žmona nebadavo Maskvoje. Per pa
siuntinybę siunčiau joms laiškus ir iš jų gaudavau, kad 
jos globojamos ir gaudavo kiekviena po 250 litų mė
nesiui. Nors man buvo pažadėta, kad po metų galėsiu 
galutinai vykti Maskvon, bet vis atidėliodavo, ir štai. •

Buvo po 23 valandos. Išsiaiškinau telefonu, kur 
dabar gali būti ministrai. Pasirodė, kad visi trys: mi
nistras pirmininkas, krašto apsaugos ir vidaus reikalų 
ministrai buvo karininkų Ramovėje, kur buvo kažko
kios iškilmės. Nuvykau ten, pranešiau apie įvykį, ir, 
žinoma, visi apipylė klausimais. Bet nepasilikau ilgiau, 
nes darbas laukė.

Sekančią dieną persiunčiau Kleščinskį su visa me
džiaga karo komendanto žiniai.

Pabaigai dar turėčiau pridėti, kad Sinicynui at
bėgus į pasiuntinybę ten visi buvo “pastatyti" ant ko
jų": iš ryto, po devynių, per duris išgužėjo į visas 
puses visas jų pulkas, išskyrus viršūnes. Kiekvienam 
jų buvo paskirtas postas Vytauto prospekto abiejose 
pusėse. Laisvės alėjoje ir per keletą valandų jie, tūp- 
čiodami ar padarydami kelis žingsnius, stebėjo savo 
pasiuntinybę — negi tikėjosi iš to įvykio kokių nors 
pasekmių diplomatinei atstovybei?

Sovietu pasiuntinys, tas “gudrusis" P-kis, paprašė 
audiencijos pas užsienių reikalų ministrą prof. A. Vol
demarą. Peržengęs slenkstį, kaip man pasakojo pats 
profesorius, sustojo prie durų, išskėtė rankas ir pasa
kė:

— Vinovat — kaznyte (esu kaltas — bauskite).
Jam sugrįžus, visi iš pasiuntinybės pasiųstieji 

“sėkliai" buvo sušaukti atgal.
Popietinė Kauno spauda išėjo su ta sensacinga nau

jiena. ir visa savaitę laikraščiai buvo pilni sieksninių 
straipsnių su smulkmenomis ir spėliojimais: jei Kleš

činskis — “Ivanov XII”, tai kas tie nuo I iki XI, o gal 
net yra XIII ir daugiau? Taip, tokių “Ivanovų”, nebū
tinai tų pačių pavardžių, buvo ir daugiau, bet apie 
juos papasakosiu kitoje vietoje.

Pasirodžius spaudoje žiniai apie tokio šnipo su
ėmimą, įvairios kitų valstybių atstovybės norėjo su
žinoti apie tą bylą smulkiau- Vieni kreipėsi tuo rei
kalu į užsienių reikalų ministeriją, kiti, kurie pažino 
mane asmeniškai, norėjo žinoti iš tiesiognio šaltinio. 
Tarp tokių buvo ir Britų vicekonsulas p. B. Su juo 
susitarėm pavakarieniauti Lietuvos Viešbučio restora
ne, atskirame kambary. Vienas (man žinomas) mus ma
tė išeinant ir padarė išvadas: apie Kleščinskio dar
bus mums pranešė britai.

(Karo lauko teismo sprendimu, gen. Kleščinskis 
buvo 1927 sušaudytas. Red.)

Mažosios Lietuvos sukilimas ir E. Galvanauskas
Tik ribotas skaičius žmonių kelia sau klausimą, 

kaip galėjo atsitikti, kad kelių mėnesių pasiruošimas 
tokiai Klaipėdos sukilimo akcijai galėjo būti nepaste
bėtas, netrukdomas, jei nebūtų buvę įtakingų asme
nų vyriausybėje, pritariančių tam žygiui ir globojan
čių jį.

Tuo momentu ministras pirmininkas buvo inžinie
rius Ernestas Galvanauskas. To valstybės vyro dideli 
nuopelnai. Laikau malonia pareiga paryškinti jo rolę 
pajūrio ir Klaipėdos krašto prijungime.

1922 metų rugpjūčio pradžioje buvau iškviestas 
pas e. generalinio štabo viršininko pareigas majorą 
Joną Gricių ir užklaustas, ar aš kada buvau Klaipėdo
je ir ką aš žinau apie Klaipėdos kraštą Atsakiau, kad 
porą dienų esu buvęs Klaipėdoje (mieste). Majoras Gri
cius mane gerai pažinojo, tad be didelio įvado pasa
kė, jog su ministro žinia esu siunčiamas ten apsidai
ryti ir pranešti apie galimybes organizuoti ten sukili
mą. Apie tą paskyrimą Klaipėdoje žino tik Lietuvos 
atstovas Jonas Žilius ir klaipėdietis Erdmonas Simonai
tis. Atsisveikinant majoras Gricius įteikė man raštą 
užs. reik, ministerijai, kad išduotų man užs. tarnybi
nį pasą. Grįžęs į savo įstaigą pranešiau savo padėjėjui, 
kapitonui St. Raštikiui, kad kuriam laikui turiu tarny

bos reikalais išvykti, tad jam teks eiti mano pareigas, 
ir tik jam pasakiau kur. Užsienių ministerijoje tvar
kant paso reikalus man pranešė, kad mane nori maty
ti užs. reik, ministras. Tai buvo mano antras pasikal
bėjimas su p. E. Galvanausku- Pirmas buvo tyrinėjant 
bombos sprogimą (Buvo surengtas atentatas prieš min; 
pirm- Galvanauskas dėl jo užsienių politikos. Red.). Spė
jau, kad ministras pirmininkas manęs neprisimena ir 
kad jis nori matyti, kad turėtų vaizdą, kas yra tas siun
čiamasis. Pirmininkas man iš karto užimponavo savo 
neišdidumu, natūraliu elgesiu, aiškiais ir tikslias klau
simais. Tai buvo trumpas vizitas, kuris įrodė, kad su
manymas jam netik žinomas, bet ir turi jo pritarimą. 
Vėliau, kai atėjo laikas veikti, įsitikinau, jog ministras 
nesvyravo, o ryžtingai, greit spręsdavo ir duodavo ge
rą pvayzdį, užkrėsdamas optimizmu vykdytojus.

Klaipėdoje gyvenantieji du didlietuviai apipylė 
mane lyg šaltu vandeniu: “Ir nepradėk, jokios galimy
bės tavo uždaviniui čia nėra — tik susikompromituo
si”, jie man sakė. Abu man buvo gerai pažįstami, bai
gę aukštuosius mokslus, išgyvenę Klaipėdoje su viršum 
metus ir dėl savo padėties turėję plačius santykius su 
vietos žmonėmis. Abiejų nuomonę išklausiau neprieš
taraudamas, bet neskyriau jai reikšmės — jie visko 
nežinojo ir neturėjo patyrimo. Pasitikėjau savim, nes 
buvau veikęs didesnėje teritorijoje ilgesnį laiką ir pa
vojingesnėse aplinkybėse, Sibire. Aš tik klausiau save: 
kiek dar sutiksiu žinančių apie mano atvykimo tikslą.

Džiaugiausi sutikęs tikrą draugą — vienmintį Erd- 
moną Simonaitį- Jis mane, svetimą žmdgų, pasitiko su 
visu pasitikėjimu, ištiestom rankom, kaip brolį, grįžu
sį iš tolimų kraštų, čia, galėtum sakyti, įvyko pirma 
simboliška sąjunga — klaipėdiečio ir didlietuvio. Erd
monas buvo pilnas sumanymų, entuziazmo, drąsus ir 
neturėjo nei tada nei vėliau mažiausių asmeninių in
teresų.

Keletą mėnesių dirbom ranka rankon su Erdmo- 
nu Simonaičiu Ne viskas gerai klojosi: patyriau apie 
savarankišką akciją už “laisvąjį miestą" iŠ staiga at
vykusio rš Paryžiaus dr. J. Gabrio — teko ją likviduoti.

(Bus daugiau)



Medeine ir miškiniai iš “Lokio” operos. Nuotr. G. Peniko

AR VIEN “LOKYS” BUVO KŪRYBINE DOVANA?
Didieji šių metų įvykiai — 

pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas ir III dainų šventė, ku
rie smarkiai sujudino Chicagos 
lietuviškojo gyvenimo pulsą, 
jau praeityje. Įvykių atošvais
tės pasieks ne tik JAV ir Ka
nados, bet ir viso laisvojo pa
saulio lietuvius, nes juk nebu
vo laisvajame pasaulyje kraš
tų, kurių atstovai nedalyvavo 
šiose šventėse.

“Darbininko” redaktorius 
prašė aprašyti komp. D. La
pinsko operą “Lokys”, kuri už
truko 55 minutes ir per 2 
spektaklius ją stebėjo apie 
2000 žmonių.

Norisi iš šios temos išsiverž
ti toliau Į platumas. Juoba, kai 
“Draugas” pažymėjo, jog “Lo
kys” buvęs “pats kūrybingiau
sias ir gal vienas svarbiausių 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso momentų...” Man regis, 
kad švenčių metu buvo ir dau
giau kūrybingų momentų. Tarp^ 
jų paminėtinas sol. R- Dapšio 
pasirodymas jaunimo kongreso 
banketo metu, kur ypač “Kor- 
nevilio varpų” arijoje atsivėrė 
šio jauno dainininko neeilinis 
talentas. Toliau — kokio reto 
grožio buvo “Dainavos" an
samblio atliktos J. Naujalio mi
šios “Vulnerum Christi” šv. 
Kryžiaus bažnyčioje su sol. P. 
Bičkienė. 0 šalia mišių dar to
kios giesmės, kaip Strolios “Ma
rija” ir “Maria, Matei Gra- 
tiae”. žinant, kad tos mišios Į- 
ėjo Į jaunimo kongreso progra
mą, kiekvienas, jas išklausęs, 
sutiko su mintimi, kad tai bu
vo tikras religinis koncertas pil
na to žodžio prasme, ir ne be 
reikalo religinės muzikos žino
vai jas parinko Washingtono 
Šiluvos koplyčios dedikacijos 
iškilmėm.

Tarp šių trijų muzikinių jau
nimo kongreso momentų sau 
vietą randa ir D. Lapinsko 
naujoji opera “Lokys”, blyks-

Prof. Juozai Žilevičius pirmosios 
dainų Šventės rengėjas. Nuotr. G. 
Naujokaičio.

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

telėjusi tik valandėlei, bet pa
likusi nemažai malonių Įspū
džių ir plačią bazę diskusijom, 
kurios, tikiu, ilgai tęsis. O tai 
ir liudys kūmio vertę ir gyvy
bę, nes apie menkus kūrinius 
nebūna nei polemikos, nei dis
kusijų. Taikliausiai apie “Lo
ki”, kuriam ypač jaunimo at
stovai Marijos aukšt. mokyklos 
salėje sukėlė dideles ovacijas, 
atsiliepė kompozitoriai Jeroni
mas Kačinskas ir VI. Jakubė- 
nas, kai rašąs šiuo žodžius pa
klausė jų nuomonės. Esą D. 
Lapinskas esąs talentingas ir i- 
domus kompozitorius, jo muzi
ka teatralinė, bet turinti ten
denciją vienodumui-

Trumpuose “Lokio” spektak
liuose matėm gražių kūrybinių 
prošvaisčių, bet nepilnos va
landos laikotarpyje pasijuto ir 
monotonijos atspindžiai. Ypač 
trūko dainuojančio choro ir 
Įdomioje Danylos partijoje lie
tuvio solisto, kuris baigminėje 
arijoje, pilnai Įsijautęs į lietu
višką operos siužetą, būtų dar 
giliau išryškinęs tas gražias aki
mirkas, kurias paliko D. Mon- 
girdaitė, A. Stempužienė ir St. 
Baras. Meniniai tikrai vertin
gom ir nuosaikiai moderniom 
dail. V. Virkau dekoracijom 
koks nemalonus kontrastas bu
vo dviem šimtmečiais atsilikę 
rūbai.

Visad sutiksiu su faktu, kad 
“Lokys” buvo vienas iš įspū
dingiausių jaunimo kongreso 
kūrybinių blykstelėjimų. Bet. 
gaila, kad tas staigus užsimo
jimas ir skubotas pasiruošimas 
paliko spragų ne tik pačioje 
operoje, bet kartu įnešė tam 
tikrą disonansą i iki šiol buvu
sią gan vieningą mūsų daini
ninkų šeimą, nes kai kurie re
porteriai “Naujienose” ir “Vie
nybėje” net ėmė kelti tai. kiek 
norėjo honoraro L. Šukytė, 
kiek Alg. Grigas ir 1.1. Tokie 
asmeniški reikalai bent iki šiol 
mūsų spaudos puslapiuose ne
buvo keliami. Užpultas buvo ir 
“Čirlionio” vadovas muz. 
Mikulskis, kad jo ansamblis 
sisakė talkininkauti operos 
statyme- Žinoma, atsisakė
iš blogos valios, o tik pamatę, 
kad laikas trumpas, o muzika 
gan sunki, įdomi ir reikalaujan
ti ilgesnio pasiruošimo.

Tikėkime, nors dar daug dis
kusijų ir polemikos bus apie 
“Lokį”, kad laikas ilgainiui vi
sa tai niveliuos ir mes su ne
kantrumu lauksim naujų komp. 
D. Lapinsko laimėjimų 

• Karnavičiaus lietuviškos 
žinos” premjeros, kurią 
Lietuvių Opera ateinantį 
sarį.

Kad lietuviškas “Lokys” iš
vydo scenos rampą, šalia me
ninio personalo pagarbos nu
sipelno ir pastatymo adminis
tratoriai, stipriai apjungę visą 
kolektyvą — Danguolė Bartku- 
vienė ir Vaclovas Kleiza.

at-
Pa- 
ne

ir J. 
“Gra- 
stato 
pava-

Operos tėkmėje mielą Įnašą 
atidavė Daktaras - pasakotojas 

—akt. L. Barauskas ir balet; 
meisteriai G. Giedraitienė ir J. 
Puodžiūnas, o taip pat ir sim
foninis orkestras, kurio vardas 
programoje nepaminėtas.

VI. Ramojus

Dainy šventėje
(atkelta iš 3 psl) 

grįžti nuo užkandžių parduotu
vės ir, nepaisant vedėjų mal
davimų, tęsė pažinčių atnauji
nimo pokalbius. Tikrai' tai ne
buvo palanki atmosfera klau
syti kantatai, kuri komp. Br. 
Budriūno dėka įsijungia į rink
tini ateities chorų lietuvišką 
repertuarą.

Panašiai kaip ir prieš dvi sa
vaites Los Angeles mieste, ofi
cialiai šią kantatą išpildant, 
pirmą kartą, ir šiuo atveju ša
lia fortepijono akomponimento 
(Raimonda Apeikytė) pasinau
dota ir vargonų pritarimu (Vla
das Jakubėnas). Solo partijas iš
pildė Dana Stankaitytė ir Rim
tautas Dabšys. Nežiūrint salės 
gale užkandžiaujančių triukš
mo ir skirtingų chorų nevie
nodo pasiruošimo, Bronius Bud- 
riūnas nors ir po neilgų bend
rų repeticijų sugebėjo išgauti 

, iš jungtinio choro visą jo pa
jėgumą, palikdamas klausyto
juose pagaunantį ir ilgesingą 
Įspūdį. Dalinantis bendru 
džiaugsmu, kompozitorius pasi
kvietė dirigentų estradon ir 
kantatos žodžių autorių poetą 
Bernardą Brazdžionį.

Pabaigai sugiedota St. Šim
kaus Lietuviais esame mes gi
mę, diriguojant Alfonsui Mi
kulskiui.

Įvairių kraštų jaunimo atsto

Vyto Valaičio fotografijos paroda Conrad Hilton viešbutyje Chicagoje. Nuotr. G. Peniko

Tylią tylią vasarvidžio naktį 
Kai dangus gimta žvaigžde pamos, 
Ims krūtinė džiaugsmo pulsu plakti 
Po atodūsiais ir po ledu žiemos!...

Liesis džiaugsmas, liesis skausmas begalinis 
Nuo žvaigždės lig plastančios žvaigždės, 
Kris žiedai iš žydinčios mėlynės 
Ir daina aidij aidais aidės!. . .

Iš visų kelių keleiviai randa 
Kelią, mylimųjų šaukiami, 
Ten, kur tėviškės namų legenda 
Grįžęs amžinai gyvent imi.

Namai! Namai, gyveniman išvedę 
Tėvynės ryto spinduliuos, — 
Mes giedam jūsų gyvąją baladę, 
Namų ieškodami visuos keliuos.

Iš visų kelių tėvynė šauks mus!. .. 
Skamba žingsnių deganti dažna, 
Širdį neša vienas mūsų džiaugsmas — 
Lietuvos pavasario diena!

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

Nuotr. G. PenikoJaunimo kongreso paskaitų salė.

KRAUTUVES 66 DIDŽIULES
TR 9-3047 3-5540

1-7068 
4-3210

VA
AS

5-2552

5-1154

New Yorke: 1654 2nd Avenne — 
(Tarp 85 - 86 gatvių) 

Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avė. — 
Astorijoje: 28-28 Stebiway SL —

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLF SCHRAGĘR FURįflTURE, Injt.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baklų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avanve) N.Y.G

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

Hempsteade: 310 Front
Fhrshinge: 41-06 Main
Jackson Heights: 82-10 37th Avė. — DE

Street — IV

Street — HI

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER

Nuotr. G. NaujokaičioVaikų choras.

vus publikai pristatė VI. Vijei- r 
kis, o programą pakaitom pra- 
nešinėjo Jurkūnaitė ir Stakaus- 
kas. Pirmoje dainų šventės pro
gramos dalyje fortepijonu pri
tarė Stasys Gailevičius, o var
gonais — Vladas Jakubėnas.

Scena buvo papuošta V. Vi- 
jeikio ir A. Trinkūno dekora
cijom.

Šventė baigta JAV LB pirm. 
J. Jasaičio padėkos žodžiu ir 
linkėjimu sekančią dainų šven
tę švęsti nepriklausomame Vil
niuje.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Tėviškės namai
Iš visų kelių keleiviai grįžta 
Į šiltuosius tėviškės namus 
Tiktai man širdis iš skausmo plyšta, — 
Kas priglaus ilgoj kelionėj mus?...

Visos mūsų upių upės renkas 
Į Neries ir Nemuno sroves .. . 
Stebuklingos gero Dievo rankos 
Ieškančius namų — namo parves!

Namai! Namai pavasariu pražydę, 
Didysis žemės rojaus atspindy, 
Jūs atsiliepiate, kai šaukiam mes paklydę, 
Kaip Dievo balsas, degantis širdy.

“Grįžkit! — pavergta tėvynė šaukia, — 
Grįžkite vaduot tėvų tautos!...” 
Ašaros ir kraujas upėm plaukia, 
Ašaros ir kraujas netelpa krantuos . . .

“Grįžkit žemę kelt, kapais nusėtą, 
Į akis pažvelgt tėvų dievams, 
Amžiais jūsų bus dangus žvaigždėtas, 
Amžina diena — vaikų vaikams ...”

Namai! Namai, kaip karštas džiaugsmo vynas 
Rudens naktų auksiniam sidabre, 
Gyvi Sibiro geliančiuos pusnynuos, 
Gyvi gyvenimo gailiajam vakare J..

O tėvyne, ar tai tu šauki mus? . .. 
O, brangieji protėvių namai, — 
Jūsų laisvės šventas atminimas 
Lydi mus dienų dienom ištikimai.



NEW HAVEM,

Jurgio Gliaudės romanas

auii
VIŠI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

PIKNIKAS

Dienos programa:

Pasižadu H viso paaukoti ateityje statybų fondui

šiaip į susirinkimus niekas 
nenori lankytis. Keletas vek-

Augusti- 
mebunk--

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

spausdinta vienuolyno spaustu* 
vėje. Joje yra naudingų žinių 
stovyklų vadovams. Stovyklų 
skyrius suredaguotas A. Saulai- 
čio, S. J. Pr.

Bina-
Cathe- 

v. Kor-

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. - į < . Pr.

TŽVAM8 FftANCIUCONAMS BROOKLYNE (BUILDING FU N D) 
MO BU*HWICK AVr, BROOKLYN, N. Y. 11221

ir išvežtųjų fietarią ždfctita- 
mą. Papasakojo-savo rtmąnini- 
mus iš lietuvių sukilmo prieš 
okupantus bolševikus M1 m. 
birželio 22 Kaune. Kaa- Ste- 
ponaitis nušvietė katalikų.. įer- 
sekiojimą Lietuvoje. Pr. Račiu- 
kaitis paryškino Betonų ryž
tingumą kovoje už savo tautos

nas, kurio pagrindinis veikė-

Prieš 50 metų New Britaine 
buvo apie 5,000 lietuvių, o da
bar liko nedidelis būrys. Mirš
ta seni ir jauni. Kartu miršta 
ir įvairios lietuviškos draugi
jos. Seniau lietuviai turėjo ke
lias pašalpines draugijas ir vie
ną Varpo dramos klubą, kuris 
rengė vaidinimus, koncertus, 
pasilinksminimus. Amerikos lie
tuvių klubas “Žirgvaikis” ir 
apšvietos pašalpinė draugija 
susijungė Į vieną, lietuvių pilie
čių apšvietos klubą. Susijungė 
ir šv. Jurgio ir šv. Andriejaus 
pašalpines draugijos. Iš mote
rų draugijų egzistuoja tik vie
na šv. Onos pašalpinė draugi-

— PMų AnmtBn* Hafuvię 
frapA dalyvavusi 

jaunimo kon&eae Ctocagoje, 
Kanadoje lankysis Šėpos 14 - 
18. Numato aptaškyti Torontą. 
Mentreaiį, Ottavrą ir Niagara 
FA. K viso lankysis apie 50 
asmenų.

Vikaru buvo: 
pijoje Bostone, 
Brocktone, šv. 
perell, Nekalto 
bridge, Mass. 
Pranciškaus 
Susirgus kun. J. Petrauskui, bu
vo paskirtas tvarkyti šv. Jur
gio parapijos Haverhill, Mass.

Pranciškonai kviečia visus maloniai praleisti dienų ir paremti jų 
darbus Kennebunkportė.

niškfeji darbai, kariuos galėtų totavosočiai 
attikti pasauliečiai, pavesti jfem. ~ ’
Deja, dfektrejose išryškėję ir 
kliūtys, bent šrao meta, to
kiam pasauhečių įsi jungimui ir 
bendradarbiavimui. Prie šios 
paskaitos iškeltų problemų 
praktiško vykdymo kelių buvo 
plačiai pasisakyta ir šiame su-

PMBMMrstyniM pareigomis. 
Naujosios rėmėjų centro rid
entas pirmininku sutiko būti 
ilgametis jos pirm. prel Pr. Ju
ras, vicepirmininkais: kun. V. 
Martinkus, P. Kaladė, sekreto
riumi dr. O. Labanauskaitė, ko
respondentais — dr. O- Laba
nauskaitė, A Saulaitė, P. žič- 
kųs ir Pr. Pauliukonis, anglų 
k/koresp. V. Klimas ir J. Stač
ius. Valdybos nariai: A. Gruz
dys, Pr. Keblinskas, V. Kulbo- 
kienė, St. Leikienė, K. Marijo- 
šienė, St Miknius, O. Vaitkie-

šv. Petro para- 
šv. Kazimiero 
Juozapo Pep- 
Prašid. Catn- 

(1956-62), šv. 
Lawrence, Mass.

spalyių reljefų visą aplanką 
“Notės on Image and Sound” 
įsigiję -.. New YortaModernaus 
Meno Muziejus- Iš tos pat se
rijos viena spalvota litografi
ja “Susitikimas su Telliumi” 
nupirkta Baltiesiem Rūmam 
Washingtone. šie darbai buvo 
sukurti Romoje ir parduoti per 
Weyhe galeriją New Yorke.

Utiau Satinus and Loan As 
W.' ^aT |MMteose (5106 Wil- 
n. Mk'ui roto Jack 
teue/The CĮfrilanitPress re- 
figuto skyriaus redaktorius, pa- 
tiatią “Changing Trends m Re-

Maironio parkeJ Lietuvių 
Bendruomenės rietas apylin
kės vaidybos jmtiatyva Grife
lio 26 surengtas taridustragE- 
kųjų birželio įvykių minėjimas.

E ryto šv. Kazimiero bažny
čioje kun. J., Bakanas atlaikė 
mišias, po kurių sugiedota Ma
rija, Marija' ir Tautos himnas.

Po pietų Maironio parke į- 
vyko posėdis, kuriam vadova
vo Pr. Račiukaitis. Apylinkės 
valdybos pirm. Pr. Stanehs sa
vo kalboje pabrėžė Lietuvos

Magnus kolegiją, studijavo ma: 
tematiką; Vidmantas teikus— 
Bridgeporto universitetą, studi
javo elektros inžineriją; Juo
zas Mikalavičius — New Ha- 
veno kolegiją, studijavo chemi
ją; Patricija Ramftedt — Sou
thern Conn. valstybinę kolegi
ją, studijavo pedagogiką.

Dr. G._ Vėbrienė > Židonytė 
Southern Conn. valstybinėje 
kolegijoje pakelta Į associate 
profesorę. A. Lipčienė

įvyks bepus 24 rienuotyno so
dyboje. Pamaldas atlaikys ir pa
mokslą pasakys vysk. Pr. Bra
zys. Po pietų meninę programą 
atliks stovyklaujančios mergai
tės. Kviečiama kuo daugiau lie
tuvių atsilankyti į šventę-

BttMlnMMiMnėto u* sžovvirto* 
je. Motina M. Augusta supa
žindino su pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso komiteto iš
leista informacine knyga apie 
Lietuvių Bendruomenę ir jau-

Motina mirus 1933 metais, tė
velis Jonas, jau 85 metų, dar 
gana stipris, gyvena N. Abing- 
ton pas savo dukrą Eleną. Be 
jos dar kunigas turi tris sese
ris ir tris brolius. Viso šeimo
je buvo 8 vaikai

Jų tėvas Jonas Saulėnas yra 
kilęs iš Pirčupio kaimo, kuris 
ypač pagarsėjo antrojo pasau
linio karo metu. Ten siautė 
bolševikų desantininkai, kurie 
sunaikino 5 vokiečių štabo ka
rius ir kelis paėmė į nelaisvę. 
Vokiečiai gi sugrįžę įvykdė Šiau

lių žmonių sudaro visų drau
gijų valdybas. Tokie yra: Vin
cas Vitkauskas, Antanas Kvia- 
das, Alfonsas Virbickas, Juo
zas Gražulevičius, Juozas Janu- penkerius? paskutinius metus 
šonis, Matas Grimaila, Aleksas New Brrtaine išmirė 238 Betu- 
Buinickas, Juozas Maksimavi- viai. Senesnieji yra susibūrę į 
čius, Martinas Turskis. veiklų klfoą, pavadintą auksi-

Naujų narių į pašalpines nio jubiBejaus kieta. Štame 
draugijas neįsirašo. Tad jos tu- klube rūpinamasi tik laiktą ge
rės likviduotis arba turės susi- riau pralošti, 
jungti į vieną draugiją Per Pranas. NanSkas

K4 PAS1RYZOME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

, ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

rią egzekuciją, sudegino kaimą 
ir daug žmonių sušaudė.

E to kaimo Jonas Saulėnas 
1901 atvyko Amerikon, į Mon- 
teMo, Mass. Pabuvęs dar kelio
se vietose, 1907 vedė Viktori
ją Maronaitę, E Eigulių kai
mo, Valkininkų parapijos.

Buvo grįžęs į Lietuvą 1908 
metais- Paskui vėl atsikėlė 
Amerikon. Simonas - Vincas gi
mė 1919 balandžio 19. Pradžios 
ir aukštesnę mokyklą baigė 
North Abington, studijavo Bos
tono kolegijoje, 1939-44 lankė 
šv. Jono kunigų seminariją. 
Kunigu įšventino dabartinis 
Bostono kardinolas Cushingas.

birželio 11 baigė mokslo me- baigė: Zita šaulytė - AHriertus 
tus. Baigusių nebuvo. 1965-66 
mokslo metai pradėti su 21 
mokiniu. Mokslo metus baigė 
tik 14. Mokykloje dirbo 5 mo
kytojos. Dvi — G. Ivaškienė ir 
Dr Veličkienė — iš mokyklos pa
sitraukė dėl įvairių šeimos rei
kalų. Iki metų galo dirbo R. 
Kronkaitienė, E- Vaišnienė ir A

— Dvyliktoji Kanados liotu- 
vię diena šiais metaE įvyks 
Toronte rugsėjo 3-4. Menine 
programa rūpinasi sol. Vaclo
vas Verikaitis, apylinkės val
dybos parengimų vadovas. Pro
gramoje, be kitų kūrinių, bus 
išpildyta ir komp. Br. Budriū- 
no ^naujoji kantata “TėvEkės 
namai”. Lietuvių dienos proga 
numatyta Eleisti specialus lei
dinys.

— Muz. Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamam Bostone šv. Pet
ro lietuvių parapijos chorui su 
35 nariaE užsiregistravus da
lyvauti religiniame kongrese ir 
Šiluvos koplyčios šventinime

jas yra M. K. Čiurlionis, bus 
papuoštas Čiurlionio kūrinių 
atvaizdais.

11:00 t— Sv^ Mišios Liurdo
12:00 — Pietūs
3:30 — Bostono šv. Petro liBtavių penato , or

kestras ir O. IvaškienėB touttoM MM.

Taiso Krepšinio tentą Putnamo 
vienuolyno sodyboje. Liepos 24 so
dyboje bus lietuviu diena.

Nuotr. V. Maželio

Siunčiu auką.......... statybų fondui ir pražau Irstyti mane / mOsų
Seimą / miksų mirusiuosius j:
□ Gerbtu fundatorius'OlOB)
□..Fundatorius

Washingtone, iki šiol jau užsi
registravo viso 20 chorų su 
589 nariais-

Baltimores žinios
šv. Alfonso parapijos C. Y. 

O. su savo dvasios vadu kun 
J. Antoszewski fiepos 13 buvo 
išvykę Ocean City, Maryland. 
Gi fiepes 15 mokyklos salėje 
rengia vadinamą ‘*Shipwreck 
Dance”. šokiam gros geras ot- 
kestras. C.Y.O. jaunimo bus ir 
E kitų parapijų. X--- m m. »o o _m_ _o * . *

tarpe yn ir nemaža Beturiu, 
atostogavo ptanąsiBs dvi liepos

Mėgsta keliauti, žuvauti ir 
fotografuoti-

Kunigas skaito Darbininką, 
Vytį, Lux Christi, žvaigždę ir

k&£HA N<*rT
Dame, Ind-, įvyko vienuolių pa-.
fonikimu direktorių stodijU sa- '^ būtų pradėti stambų.

virš jaunw stovykk» tamiBtia; 
štatflk rienooBn. Sajūdfio ~ tiks^ G-
tas — skleisti visuomenėje pa- v- TEnllMiBnenA Au .8
šankimų reikšmę, kad bangiau lattis, O. VaifiienA mž. 
atsirastų viennnlių ~

Rėarijų centro valdybos na
riai pritarė tai minčiai ir pra^ 
dedamiems darbams lietuvių 
tarpe sudalė branduolį E mo- 
deratorės motinos M. Aloyzos, 
narių K.. Keblinskienės, O. Vait
kienės ir Saulaitienės.

LB New Haveno apylinkės 
metiniame susirinkime birželio 
11 dalyvavo 17 narių. Valdyba 
pasiliko ta pati.

Baisiojo birželio minėjimas 
buvo birželio 12. Buvo mišios 
už ištremtuosius. Mišias auko
jo kun. VI. Vidas. Dienai pri
tašytą panoksią pasakė kleb. 
kun. A. Zanavičius. Mišių metu 
pirmą kartą IfetuvEkai giedojo 
moterų choras. Po pamatdų prie

Sėkmės jam naujose klebo
no pareigose!

vmšmtL Susirinkusieji turėjo 
progos įsitikinti, kad J. Jode- 
lė yra ne tik plikus visuome
nininkas bei organizatorius, bet 
ir geras kulinaras (J. Jodelie- 
nė su vaikais buvo išvažiavusi 
| Omaha, Nebraska, aplankyti 
savo tėvelių). Jaunieji tą karš- 

Cia pat buvo išdalinti iaiš- P1*3“ p®®**^*- « »u- ų dieną turėjo progos pasi-
kų pavyzdžiai Fui- Trinkūne, diskutuojant apie maudyti ir atsigaivinti baseine,
brightui, Kenedžiui ir Salten- skyr. veiklos ateities gaires. Ig. M. ;
stalui E dalyvių visi pasižadė- -
jo parašyti minėtiems senato- » t »
riams po . laišką, prašantį Lie- Naujas Cambrige, Massų klebonas I 
tavos Elaisvinimo reikahz pra- J °
vesti rezdSuciją senate. - Liepos 12 Cambridge, Mass.,

lietuvių šv. Magdės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
pasikeitė Metanai Parapijos 
klebonas kun. Antanas Baltru- 
šiūnas perkeltas klebonauti į 
Bostoną, į šv. Petro lietuvių 
parapiją, £ kurios pasitraukė 
prel Pr. Virmauskis. Cambrid
ge, Mass., lietuvių parapijon 
paskirtas kun. Simonas Vincen
tas Saulėnas, Šv. Jurgio lietuvių 
par. klebonas Haverhill, Mass. 

Kun. Simonas V. Saulėnas 
Cambridge lietuviam gerai, p»- 

v4stamas, nes jis čia kadaise vi
karavo 5 metas ir 11 mėnesių.-

“Ikaro sonata” išverstas į ang
lų kalbą. Jį ruošiasi Eleisti Ma- 
nyland Books leidykla. Roma-

Daugiausia narių turi lietu
vių piliečių apšvietos klubas— 
138 Turi ir nemažą turtą. A. 
L. Susivienijimo kuopoje, ku
rioje buvo keli šimtai, beliko 
tik 33 nariai.

Didžiausia organizacija yra 
Varpo klubas. Jis turi narių per 
600. Klubas padaro apyvartos 
kas savaitę apie 4,000 doL 
Pelno lieka kas mėnesį apie 
400 dol. Iš tų pinigų remia vi
suomeninius reikalus. Klubo iž
dininku yra Juozas Gražulevi
čius, bartenderiu Juozas Janu
šonis, kuris klube tarnauja jau 
27 metus. Klubui priklauso ne 
tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai, jį tvarko tik lietuviai. 
Klubas kelinti metai remia 
beEbolo komandą, įtaisė jai 
uniformas.

Dar neblogai veikia Gintaro 
(Amber) klubas, kuriame yra 
taip pat svetimtaučių.



Ligija Bieliukienė-Bezumavičiūtė

PRIE LIGIJOS BIEUUKIENES KARSTO
Ligija Bieliukienė, Lietuvių 

Moterų Klubų Federacijos pir
mininkė, nelauktai mirė pačia
me pusiaukelyje savo veiklaus 
gyvenimo, tik 43 metų am
žiaus. Gyvenimas neilgas, ta
čiau prasmingas — lietuvių ir 
tarptautinių moterų organizaci
jų veikloje ji buvo nenuilstan
ti kovotoja dėl Lietuvos išlais
vinimo. Ligija buvo vienintelė 
lietuvė moteris. sugebėjusi 
Lietuvos bylą išnešti į tarptau
tinę viešumą. Keliaudama po 
Europą. Libaną, Egiptą, Baha
mas. Puertorico, po Ameriką, 
ji visur ir visada priminė Lie
tuvos ' byla. Tarptautinėse mo
terų konvencijose ji 
kartų yra atstovavusi 
moterim, kovojančiom 
tautos laisvę. Ligija 
vaizdžiai svetimtaučiam išdės
tyti Lietuvai komunistų pada
rytas skriaudas bei nuostolius- 
Ji laimėjo Lietuvai reikšmingu 
pažinčių ir paramos kovai už 
laisvę. Lietuvai labai reikia dau
giau tokių 
kinimas su 
ir jautrus.

Lietuvių 
deracija, 
savo pirmininke, pasižada tęs
ti kovą dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.

Prie vainikais ir gėlėm pa
puošto Ligijos karsto kun. J. 
Gurinskas atkalbėjo rožančių. 
Atsisveikinimo žodį tarė Lietu
vos konsulas A. Simutis lietu
viškai ir angliškai. Jis priminė, 
kad Ligija yra pirmoji mūsų iš
eivijoje 'lietuvė išrinkta į 11 
milijonų tarptautinės moterų 
organizacijos GFWC tarybą.

daugeli 
lietuvėm 
už savo 
mokėjo

Lipiju. Tad atsisvei- 
Ligija buvo gausus

Moterų Klubų Fe- 
atsisveikindama su

KAZIUI BANIŪNUI

Lietuvoje mirus, jo brolį Tėv. PETRĄ BANIŪNĄ. O.F.M.. 
Darbininko administratorių, nuoširdžiai užjaučia

Darbininko redakcija

\ąpatistiwės tarnautojai

Mūsli mylimam gydytojui ir draugui

Daktarui JOHN REPSHIUI
Dorchester, Mass.. 1966 birželio 26 d. mirus, jo žmonai 
Elzbietai Repšienei, dukrai Edith. anūkui Jay. Lietuvoj 
likusiai sesutei ir visiem jo draugam ir pacientam užuo
jautą reiškia

Birutė Orysczak 
Mary Kapteiaus 
Elen Kapteiaus 
John Kapteiaus 
Brigeta Orysczak

M. Benzevičienė, jos vyras 
Benzevičius. duktė ir 
sūnus Rev. Anthony Benzevich

J. Kajecko, Lietuvos atstovo 
Washingtone, telegramą per
skaitė L. Simutis.

Jo- 
aša- 
atsi- 
var-

Vliko vardu kalbėjo dr. B. 
Nemickas. Lietuvių Bendruome
nės vardu atsisveikino pulk J. 
Šlepetys.

LMKF vicepirm. Vincė 
nuškaitė - Leskaitienė su 
rom akyse, jautriu žodžiu 
sveikino Ligija federacijos 
du, iškeldama velionės pasiau
kojimą Lietuvos reikalam ir 
sėkmingą vadovavimą Federa
cijai. GFWC pir-kei E. D. Pear- 
ce atstovavo New York State 
klubo vice-ifm. Mrs. Luce Mil- 
ligan. Ji buvusi sužavėta Ligijos 
kovingumu prieš komunistų a- 
gresiją. Anot jos, Ligija turė
jusi Joanos d'Ark dvasią ir ga
lima esą ją pavadinti ne tik 
lietuvių, bet visų pavergtų tau
tų lyderiu.

Gabono garbės generalinis 
konsulas New Yorke dr Marion 
Mill Preminger, didelė Lietuvos 
ir Ligijos bičiulė, atsisveikinda
ma pabučiavo velionę.

Buvusi GFWC pir-kė ir šiuo 
metu garbės pir-kė Mrs. Dex- 
ter Otis Arnold papasakojo, 
kaip įspūdingai Ligija atstova
vusi lietuvėm moterim pasku
tinėje GFWC deimantinio jubi
liejaus konvencijoje, birž. mė
nesį, Chicagoje. Bendradarbia
vimas su Ligija, taikos ir lais
vės siekimas išryškėjęs nau
joje šviesoje, ir pasaulio mote
rų mintis pasuko nauia krypti
mi. Ji niekad nepamiršianti Li
gijos teisingos taikos ir laisvės 
šauksmo.

Pabaltijo Moterų Tarybos ir 
latvių moterų organizacijos var
du kalbėjo PMT pir-kė Helga 
Ozolinch- Ji norėtu sulaukti, 
kai už Ligija pamaldos bus lai
komos nepriklausomoje Lietu
voje. Esčių moterų federacijos 
vardu kalbėjo vicepir-kė Ker- 
jan. Ukrainiečiu moterų lygos 
vardu — M. Dushnick.

Europos moterų tarybos eg- 
zilėje vardu žodi tarė Mrs. De- 
tar. Moterų Vienybės vardu 
kalbą pasakė Kulber, LMF New 
Yorko Klubo vardu atsisveikino 
pirm. dr. M. Kregždienė, San
taros - Šviesos vardu — inž. 
Vilgalis, o rezistentų vardu — 
Žilinskas. Be to. dar V. Jonuš- 
kaitė - Leskaitienė perdavė ve
lionei atsisveikinimo žodį Phi- 
ladelnhiios. Chicasos ir Kana
dos LMF klubu vardu. Washing- 
tono kirbą atstovavo pir-kė B. 
Tautvilienė, o iš Stamfordo at
vyko visas būrys klubo narių 
su pir-ke Vaitužiene. Iš New 
Haven atvyko klubo pir-kė Veb- 
rienė, iš Waterburio pirm. Va

liulienė. Neįmanoma suminėti 
visų atsilankiusių atsisveikinti 
su Ligija. Visi ją mylėjome ir 
liūdime jcs. Už Ligijos vėlę už
prašyta daug mišių.

Kitą rytą, liepos 2, šv. Kazi-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĘ suhlo ii., 
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 

. skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas. At- 
torney ai Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale. Boston, Mass. 02131.

Vila JŪRATĖ
priima svečius nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 dienos 

Su užsakymais kreiptis:
ELENA KRASAUSKAS
P. O. Box 307, West Hyannis Port, Cape Cod. Mass.

Tel. HYannis. Code 617 - 775-9216

pasiklausti Tamstos nuomo- 
vienu reikalu. Mūsų pavar- 
yra ilga ir amerikiečių la- 
sunkiai ištariama. Vaikam

AR PASILAIKYTI 
LIETUVIŠKĄ PAVARDĘ? 

Klausimas
Esame seni “Darbininko” 

skaitytojai. Esame geri lietu
viai, bet manome, kad kai ku
riais atžvilgiais reikia prisitai
kyti prie vietinių sąlygų. Nori
me 
nės 
dė 
bai 
mokykloj sunku ir pavardė yra 
visų “iškraipoma”; kartais net 
sunku atpažinti. Mūsų kaimy
nai, kurie yra čia gimę lietu
viai, “suamerikonino” savo pa
vardę ir mum vis pataria pa
keisti mūsų pavardę. Kai ėmė
me pilietybę, mes ir patys pa
galvojome, kad reikia pakeisti 
pavardę; bet tada dar mes bu
vome nusistatę, kad taip -gal ir 
nereikia padaryti. Mūsų kai
mynai sako, kad mūsų vaikam 
bus sunku ir į geresnį “CoL 
lege” patekti, nes dabar sun
ku iš viso patekti į geresnį 
universitetą,, o dar su tokia pa
varde vaikai neturės jokios ga
limybės. Nenorėtume, kad vai
kai mus vėliau kaltintų, kad 
dėl mūsų užsispyrimo nepasi
sekė patekti į gerą mokyklą- 
Būk Tamsta gera mum patar
ti ir, be to, prašau mum pa
sakyti, ar brangiai kainuotų 
per teismą pavardę pakeisti.

Tėvai, Massachusetts

Atsakvmas
Pakeisti pavardę brangiai ne

kainuoja piniginiu atžvilgiu. Ta
čiau kitais atžvilgiais, man at
rodo, žmogus kainuoja savi
garbos nustojimo. Man sunku 
Tamstai kategoriškai pasakyti: 
‘'nekeiskite savo pavardės”, nes 
žmogus privalo pats apsispręs
ti, ar jam tai padaryti ar ne. 
Teisiškos problemos čia nėra. 
Tik tiek norėčiau Tamstom pa
sakyti, kad mano pavardė yra 
ilga ir amerikiečių sunkiai iš-

. miero bažnyčioje buvo mišios, 
kurių metu giedojo Vincė Jo- 
nuškaitė “Kad širdį tau skaus
mas” . .. giesmę. Po mišių Li
gija buvo nulydėta į Yonkers 
kapines, New Yorke, ir jos ka
pas supiltas šalia jos tėvo Be- 

zųmavičiaus. LMKF

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

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

tariama, bet mūsų šeima pa
vardės nekeičia ir nekeis. Te
gul išmoksta geriau ištarti; 
kiekviena proga aš amerikie
čiam taip pasakau, kai jie pras
tai ištaria mano pavardę. Jei 
Tamsta nesigėdini savo pavar
dės, amerikiečiai Tamstą gerbs 
už jos nepakeitimą. Dėl gerų 
mokyklų: mano sūnūs turi ne 
tik savo ilgą pavardę, bet dvi
gubus ilgus lietuviškus vardus, 
o jiem šis faktas nepakenkė nei 
Harvardo, nei Yale, nei Kolum
bijos universitetuose. Jei Tams
tų vaikai yra gabūs, pavardė 
jiem nei kiek nepakenks. Jei 
jie yra negabūs, pavardės pa
keitimas reikalo nepakeis.

SEATTLE, 
LIETUVIAI

WASH-, 
RODOSI

Washingtono

Geriausiai pailsėsi! per savo atos+ooas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje 

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

f ei. (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.•
Vila jau atidaryta vasarojimui ir priima svečius. Kreiptis: Marija 
Jansonas, Vila Audronė — 87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, 
Mass., 02655, arba telef. (Area 617) i28-8į25.

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

Į 
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iii
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Seattle mieste, 
valstijoj, liepos 4 parade, drau
ge su kitųK pavergtųjų tautų 
vėliavomis, trys čia gyvenantie
ji lietuviai pagarbiai nešė sa
vo mielą Trispalvę. Kaip visuo
met, tautiniai drabužiai patrau
kė daug dėmesio ir sukėlė vi
suotiną susižavėjimą. Čia 
vena daug latvių, tai ypač 
žiai pasirodė.

Iš viso parade dalyvavo 
lika įvairių vėliavų, šį pasiro
dymą globojo Seattle mieste į- 
sisteigusi Pavergtųjų Tautų Są
junga, kurioje aktyviai daly
vauja amerikiečiai ir įvairių 
kraštų atstovai. Seattle lietuvių 
būrelis yra labai negausus, bet 
vistiek stengiamasi paremti 
bendrą darbą.

Seattle Lietuvis

gy- 
gra-

dvy-

ŠILAS
Lietuviška vasarvie+ė Catskill kalnuose

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

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

Telef. VI 7-7027 
arba

Mr. R. RAVENTAS — 495 Ridgevvood Avė.. Erooklyn. N.Y. 11208 
Telef. TA 7-1768

Greitas miegas. Vienoje A- 
leksandrijos (Egipte) gatvėje ap
virto sunkvežimis, vežęs chloro
formo siuntą. Chloroformas iš
siliejo ir pasklido po orą. 328 
praeiviai sukniubo čia pat ir už
migo. Gydytojai gerokai papra
kaitavo kol juos išbudino.

Lietuviška vasarviete BANGA
CAPE COD, MASS. * 

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.
Prie Atlanto vandenyno. Golfo srovės šildomo garsaus Craigville 
Beaeh • Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį • 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- 
dvmiu. Žuvavimo mėgėjams yra laivelis • Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

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

o po birželio 15 d.:
B A NGA

P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass. — Tel. (617) S P 5-4633

Brangiai mamytei mirus.

VYTAUTUI VILKUTAICIU!

ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Stefa ir Vincas SAVUKYNAI 
Milda. Rūta ir Algis SPERAUSKAI

Nuoširdžią užuojautą reiškia

VYTAUTUI VILKUTAICIUI

ir jo st irnai dėl jo brangios mamytės mirties

L. B1LERIO ŠEIMA

•r

Rūtos ansamblio Jaunimas Blue Water vasarvietėje prie George ežero. Informacijai skambinti Blue Water 
Manor, Diamond Point, N.Y., tel. 518 NH 4-5071. Nuotr V. Maželio

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūpesčių nuoširdžiai kviečiame 

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje. 42 Beaeh St.. Monument Beach, Cape Cod. 
Massachusetts. Tel. 759-3251 (Area £617). Savininkai 
patys svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuošir
dumu golboja. CAPE COD žalumos grožis, ATLANTO 
vandens temperatūra. S1LVER 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 Hill. N.Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME V. VILKUTAITĮ SU 
PONIA IR DUKRELE RAMUNE. V. VILKUTAIČIO 
MAMYTEI CLEVELANDE MIRUS.

Aldona Svalbonienė 
Adelė Nastopkienė

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU 
SODYBOJE

KENNEBUNKPORT, MAINE

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

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

FRANCISCAN MONASTERY
KENNEBUNKPORT, MAINE 04046

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



NEW BBITADi, CONH.

NKW HAVER.

Jurgio Gliaudo* romanas

Baltimores žinios
Bostono kardinolas Cushingas.

Sėkmės jam naujose klebo
no pareigose:

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
KENNEBUNKPORTO PRAMMKOffip

PIKNIKAS

Naujosios rėmėjų centro Val
dybos pirmininku sutiko būti 
ilgametis jos pirm. preL Pr. Ju-

Šiaip į susirinkimus niekai 
nenori lankytis, keletas veik-

paskutinius metus 
re išmirė 238 fieta-

Dar neblogai veikia Gintaro 
(Amber) klubas, kuriame yra 
taip pat svetimtaučių.

papuoštas Čiurlionio? kūrinių 
atvaizdais.

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• >ATOGUS ŽEMES SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOSIAM

K4 PASIRYŽO M E —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

, ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

jaunimo kongreso komiteto iš
leista informacine knyga apie 
Lietuvių Bendruomenę ir jau
nimo stovyklas. Knygelė at
spausdinta vienuolyno spaustu
vėje. Joje yra naudingų žinių 
stovyklų vadovams. Stovyklų 
skyrius suredaguotas A. Saulai- 
čio, S. J. Pr.

rtėje Oi- 
dtiyvavo 
r^Wrna- 
£ Cathe- 
Tėv. Kor-

(5MB Wil- 
iriu Jack 
M. Press re-

Rėmėjų centro valdybos na
riai pritarė tai minčiai ir pra^ 
dedamiems darbams lietuvių 
tarpe sudarė branduolį iš mo- 
deratorės motinos M. Aloyzos, 
narių K.. Keblinskienės, O. Vait
kienės ir Saulaitienės.

rią egzekuciją, sudegino kaimą 
ir daug žmonių sušaudė.

E to kaimo Jonas Saulėnas 
1901 atvyko Amerikon, j Mon- 
teMo, Mass. Pabuvęs dar kelio
se vietose, 1907 vedė Viktori
ją Maronaitę, iš Eigulių kai-

Martinkus, P. Kaladė, sekreto
riumi dr. O. Labanauskaitė, ko
respondentais — dr. O- Laba
nauskaitė, A. Saulaitė, P. Žič- 
kus ir Pr. Pauliukonis, anglų 
k. koresp. V. Klimas ir J. Stoč- 
kus. Valdybos nariai: A. Gruz
dys, Pr. Keblinskas, V. Kulbo- 
kienė, St Leikienė, K. Marijo- 
šienė, St Miknius, O. Vaitkie-

rijos viena spalvota litografi- 
ja “Susitikimas su Telliumi” 
nupirkta Baltiesiem Rūmam 
Washingtone. šie darbai buvo 
sukurti Romoje ir parduoti per 
Weyhe galeriją New Yorke.

Dr. Gr Vėbrienė - Židonytė 
Southern Conn. valstybinėje 
kolegijoje pakelta i associate 
profesorę. A Lipčienė

Mėgsta keliauti, žuvauti ir 
fotografuoti-

Kunigas skaito Darbininką, 
Vyti, Lux Christi, žvaigždę ir

Pranciškonai kviečia visus maloniai praleisti dieną ir purenti jų 
darbus Kennebunkporte. •

parytame Betartų n* 
tingumą kovoje už savo tautos t" h
laisvę. J ■

Čia pat buvo išdalinti laiš
kų pavyzdžiai senatoriams Fid- 
brightui, Kenedžiui ir Salten- 
stalul E dalyvių visi pasižadė
jo parašyti minėtiems senato
riams po laišką, prašantį Lie
tuvos išlaisvinimo reikalu pra
vesti rezoliuciją senate

Barniojo birželio minėjimas 
buvo birželio 12. Buvo mišios 
už ištremtuosius. MEias auko
jo kun. VI. Vičas. Dienai pri
tašytą pamoksią pasakė kleb. 
kun. A. Zanavičius. Mišių metu 
pirmą kartą lietuviškai giedojo 
moterų choras. Po pamaldų prie 
lūtavfifte kryžiaus padėtas ati
tikta. Čia trumpą žodį angliš
kai paarti kun. A- Zanavičius, 
fietoviStfd — A. Ramanauskas. 
Vėliavas ir vaiaftą nešė lietu
viškos mokyklos tortini ii Iti- 
nėjimas baitas Laėttavos hnnsu.

bolševikų desantininkai, kurie 
sunaikino 5 vokiečių štabo ka
rius ir kelis paėmė | nelaisvę. 
Vokiečiai gi sugrįžę įvykdė žiau-

šv. Alfonso parapijos C. Y. 
O. su savo dvasios vadu kun 
J. Antoszewski liepos 13 buvo 
išvykę Ocean City, Maryland. 
Gi Bepus 15 mokyklos salėje 
rengia vadinamą “Shipwreck 
Dance”. Šokiam gros geras or
kestras. C.Y.O. jaunimo bus ir 
iš kitų parapijų.

Siuvyklų . dw Miliukai, kurių 
tarpe yra ir nemaža Sėtuvių, 
atostogavo pirmąrtu dvi liepos

mo jubufejaus klubu. Siame 
Įdubę rūpinamasi tik laiką ge
riau prakišti.

' Pranas. NaunčBtas'

kytojos. Dvi — G. Ivaškienė ir zas
Dr Veličkienė — E mokyklos pa- veno kolegiją, studijavo chemi- 
sitraukė dėl įvairių šeimos rei- ją; Patrięija Ramftedt — Sou- 
kalų. Iki metų galo dirbo R. tbern Conn. valstybinę koflegi- 
Kronkaitienė, E- Vaišnienė ir A. ją, studijavo pedagogiką.
Lipčienė.

LB New Haveno apylinkės 
metiniame susirinkime birželio 
11 dalyvavo 17 narių. Valdyba 
pasiliko ta pati.

. .. .... . . Minėjimas
gijų valdybas. Tokie yra: Vin- himnu 
cas Vitkauskas, Antanas K via- —-— 
das, Alfonsas Virbickas, Juo
zas Gražulevičms, Juozas Janu- penkerii 
šonis, Matas Grimaila, Aleksas 
Buiniekas, Juozas Maksimavi
čius, Martinas Turskis.

Naujų narių į pašalpines 
draugijas neįsirašo. Tad jos tu
rės likviduotis arba turės susi
jungti į vieną draugiją- Per

praktiško vykdymo kelių buvo 
plačiai pasisakyta ir šiame su- 
sirinkime, diskutuojant apie 
skyr. veiklos ateities gaires.

Motina mirus 1936 'metais, tė
velis Jonas, jau 85 metų, dar 
gana stiprus, gyvena N. Abing- 
ton pas savo dukrą Eleną. Be 
jos dar kunigas turi tris' sese
ris ir tris brolius. Viso šeimo
je buvo 8 vaikai.

Jų tėvas Jonas Saulėnas yra 
kilęs E Pirčupio kaimo, kuris 
ypač pagarsėjo antrojo pasau
linio karo metu. Ten siautė

Didžiausia organizacija yra 
Varpo klubas. Jis turi narių per 
600. Klubas padaro apyvartos 
kas savaitę apie 4,000 dol 
Pelno lieka kas mėnesį apie 
400 dol. Iš tų pinigų remia vi
suomeninius reikalus. Klubo iž
dininku yra Juozas Gražulevi- 
čius, bartenderiu Juozas Janu
šonis, kuris klube tarnauja jau 
27 metus. Klubui priklauso ne 
tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai, jį tvarko tik lietuviai 
Klubas kelinti metai remia 
beisbolo komandą, įtaisė jai 
uniformas.

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (SUILDING FUNO) 
C^ BUSHWICK AVE^ BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auk* ........... statybų fondui -ir praSau Įrašyti mane / mtoų
Mm* f mOaų mlnuiuosta*

Prieš 50 metų New Britaine lių žmonių sudaro visų drau- 
buvo apie 5,000 lietuvių, o da
bar liko nedidelis būrys. Mirš
ta seni ir jauni Kartu miršta 
ir įvairios lietuviškos draugi
jos. Sęniau lietuviai turėjo ke
lias pašalpines draugijas ir vie
ną Varpo dramos klubą, kuris 
rengė vaidinimus, koncertus, 
pasilinksminimus Amerikos lie
tuvių klubas “žirgvaikš” ir 
apšvietos pašalpinė draugija 
susijungė į vieną, lietuvių pilie
čių apšvietos klubą. Susijungė 
ir šv. Jurgio ir šv. Andriejaus 
pašalpines draugijos. E tobte- 
rų draugijų egzistuoja tik vie- .. . . .
na šv. Onos pašalpinė draugi- 11 baigė mokslo me- baigė: Zita šaulyte — Albertus
ja tus. Baigusių nebuvo. 1965-66 Magnus kolegiją, studijavo ma:

Daugiausia narių turi lietu- mokslo metai pradėti su 21 tematiką; Vidmantas teikus— 
vių piliečių apšvietos klubas— mokiniu. Mokslo metus baigė Bridgeporto universitetą, studi- 
138- Turi ir nemažą turtą. A. 14- Mokykloje dirbo 5 mo- javo elektros inžineriją; Juo- 
L. Susivienijimo kuopoje, ku- Dvi — G. Ivaškiene ir zas Mikafevidus — New Ka

lioje buvo keli šimtai, beliko 
tik 33 nariai.

šv. Kazimiero 
Juozapo Pep- 
Prasid. Cam- 

(1956^2), šv. 
Lawrence, Mass.

— Dvyliktoji Kanados lietu
vių diena šiais metais įvyks 
Toronte rugsėjo 3-4. Menine 
programa rūpinasi sol. - Vaclo
vas Verikaitis, apylinkės val
dybos parengimų vadovas. Pro
gramoje, be kitų kūrinių, bus 
išpildyta ir komp. Br. Budriū- 
no naujoji kantata “Tėviškės 
namai”. Lietuvių dienos proga 
numatyta Eleisti specialus lei
dinys.

— Muz. Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamam Bostone šv. Pet
ro lietuvių parapijos chorui su 
35 nariais užsiregistravus da
lyvauti religiniame kongrese ir 
Šiluvos koplyčios šventinime

lė yra ne tik puikus visuome- rtaitą *Oa&gmg Trends m Re- 
nininkas bei organizatorius, bet Rcion”.
ir geras kulinaras (J. Jodelie- — BMę AmariMa- Baėuvtų 
nė su vaikais buvo, išvažiavusi jMMMMęi dalyvavusi
į Omaha, Nebraska, aplankyti janriaa* kongrese Čikagoje, 
savo tėvelių). Jaunieji tą karš- Kanadoje lankytis Sepes 14 - 
tą dieną turėjo progos pasi- lt. TCnmafo aplankyti Torontą, 
maudyti ir atsigaivinti baseine.

Ig. M.

Vikaru buvo: 
pijoje Bostone, 
Brocktone, . šv. 
pereU, Nekalto 
bridge, Mass. 
Pranciškaus 
Susirgus* kun. J. Petrauskui bu
vo paskirtas tvarkyti šv. Jur
gio parapijos Hayerhill, Mass.

pasikeitė kfebonal Parapijos 
klebonas kun. Antanas Baltru- 
šiūnas perkeltas klebonauti į 
Bostoną, į šv. Petro lietuvių 
panųnją, E kurios pasitraukė 
pret Pr. Virmauskis. Cambrid- 
ge, Mass., lietuvių parapijan 
paskirtas kun. Simonas Vincen
tas Saulėnas, šv. Jbrgio lietuvių 
par. klebonas Haverhffl, Mass.

Kun. Simonas V. Saulėnas 
Cambridge lietuviam gerai pa- 
_žįstamašę.nes jis čia kadaise vi- 
karavo 5 metas ir. 11 mėnesių.*

“Ikaro sonata” Everstas Į ang
lų kalbą. Jį ruošiasi Eleisti Ma- 
nyland Books leidykla. Roma
nas, kurio pagrindinis veikė
jas yra M. K.^CiurlionE, bus

Naujas Cambrige, Mass, klebonas
iaepoB 12 Cambridge, Mass.,

Beturiu šv. Mergtiės Marijos

ktevZvta inkSvva hiržX s““1®0 atlikti pasaukečiri, pavesti jiea

lio ir
taĮN būfeUo ivyk^ mmėftnas. tart Sa»- -eįu te-

B rjte ta. Kaamiero težny- jeHojtm. UetaTOjė ta. B*ttB-' ktan pultam >r
čioje kun. J- atlaikė *• « bendradartianmiii. Prie šios
mišias, po kurių sugiedota Ma
rija, Marija ir Tautos himnas. 

Po pietų Mairomo parke j- 
vyko posėdis, kuriam vadova
vo Pr. RačiukaitE. Apyimkės 
valdybos pirm. Pr. Stantiis sa
vo kalboje ptinrėžė Lietuvos

Buvo grįžęs į Lietuvą 1908 
metas- Paskui vėl atsikėlė 
Amerikon. Simonas - Vincas gi
mė 1919 balandžio 19. Pradžios 
ir aukštesnę mokyklą baigė 
North Abington, studijavo Bos
tono kolegijoje, 1939-44 lankė 
šv. Jono kunigų seminariją. 
Kunigu |šventino dabartinis

Washingtone, iki šiol jau užsi
registravo viso 20 chorų su 
589 nariais-

Dienos programa:
11:00 —Šv. Mišios Liurdo šventovėje
12:00 — Pietus »
3:30 — Bostono šv. Petro lietortą pm^ijcis or

kestras ir O. IvaŠkieMi tautiniai Šottoi.
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Darbininko redakcija

Spaustuvės tarnautojai

Mūši) mylimam gydytojui ir draugui

Daktarui JOHN REPSHIUI

Mary Kapteiaus
sūnūs Rev. Anthony Benzevich

MAMYTEI CLEVELANDE MIRUS.

VYTAUTUI ~ VILKUTAIČIUI

jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Nuoširdžią užuojautą reiškia

VYTAUTUI VILKUTAIČIUI

jo Šeimai dėl jo brangios mamytės mirties FRANCISCAN MONASTERY
KENNEBUNKPOftT, MAINE 04046ftJLERIO ŠEIMA

Lietuvoje mirus, jo brolį Tėv. PETRĄ BANIŪNĄ, O.F.M. 
Darbininko administratorių, nuoširdžiai užjaučia

MEŠKOS ir MEŠKIUKO

Greitas miegas. Vienoje A- 
leksandrijos (Egipte) gatvėje ap
virto sunkvežimis, vežęs chloro
formo siuntą. Chloroformas iš
siliejo ir pasklido po orą. 328 
praeiviai sukniubo čia pat ir už
migo. Gydytojai gerokai papra
kaitavo kol juos išbudino.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

^Brangiai mamytei mirus,

15 dienos

tariama, - best mūsų Šeima į pa
vardės nekeičia ir nekeis. Te
gul išmoksta geriau ištarti; 
kiekviena proga aš amerikie
čiam taip pasakau, kai jie pras
tai ištaria mano pavardę. Jei 
Tamsta nesigėdim savo pavar
dės, amerikiečiai Tamstą gerbs 
už jos nepakeitimą. Dėl gerų 
mokyklų: mano sūnūs turi ne 
tik savd ilgą pavardę, bet dvi
gubus ilgus lietuviškus vardus, 
o jiem šis faktas nepakenkė nei 
Harvardo, nei Vale, nei Kolum
bijos universitetuose. Jei Tams
tų vaikai yra gabūs, pavardė 
jiem nei kiek nepxakenks. Jei 
jie yra negabūs, pavardės pa
keitimas reikalo nępąkei& ,v

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

Telef. TA 7-1768

VamirvHtn ir stovykhm regMnelja jau pnuMija. Ptr* 
mrnybi b pasb-takimas yra anksčiau retfatraojaašteMa. 
Informacijai rašykite:

Prie Atlanto vandenyno. Golfo srovės Šildomo garsaus CraigyiHe 
Bearti • 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:

ku. iš viso patekti į geresnį 
universitetą, o dar su .tokia pa
varde vaikai neturės jokios ga
limybės. Nenorėtume, kad vai
kai mus vėliau kaltintų, kad 
dėl mūsų užsispyrimo nepasi
sekė patekti įgerą mokyklą 
Būk Tamsta gera mum patar
ti ir, be to, prašau mum pa
sakyti, ar brangiai kainuotų 
per teismą pavardę pakeisti.

Tėvai, Massachusetts

SUAUGUSIEMS VASARVIETE atidaroma 1 Kepęs kr 
tęsis Bd 28 ragpiSčio. Lietuviškas maistas, vėsūs vakarai, 
gražus Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, o kainos visiems prieinamos.

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

Aldona Svalbonienė 
Adelė Nastopkienė

Stefa ir Vincas SAVUKYNAI 
Milda. Rūta ir Algis SPERAUSKAI

Atsakymas
Pakeisti pavardę brangiai ne

kainuoja piniginiu atžvilgiu. Ta
čiau kitais atžvilgiais, man at
rodo, žmogus kainuoja savi
garbos nustojimo. Man sunku 
Tamstai kategoriškai pasakyti: 
“nekeiskite savo pavardės”, nes 
žmogus privalo pats apsispręs
ti, ar jam tai padaryti ar ne. 
Teisiškos problemos čia nėra. 
Tik tiek norėčiau Tamstom pa
sakyti, kad mano pavardė yra 
ilga ir amerikiečių sunkiai iš-

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūpesčių nuoširdžiai kviečiame

f B moterim, kovojančiom už savo
į ■[ tautos laisvę. Ligija mokėjo
\ B vaizdžiai svetimtaučiam išdės-
I B tyti Lietuvai komunistų pada-
j B rytas skriaudas bei nuostolius-
! B laimėjo Lietuvai reikšmingų
Į B pažinčių ir paramos kovai už

J B laisvę. Lietuvai labai reikia dau-
J B giau tokių Ligiju. Tad atsisvei-

B tinimas su Ligija buvo gausus 
f""" B ir jautrus.
I B Lietuvių Moterų Klubų Fe-
1 - B deracija, atsisveikindama su
: ; B savo pirmininke, pasižada tes-
\ B ti kovą dėl Lietuvos išlaisvi-

B nimo.
1 J ' B prie vainikais ir gėlėm pa-
! B puošto Ligijos karsto kun. J.

. B Gurinskas atkalbėjo rožančių.
| B Atsisveikinimo žodį tarė Lietu-

B vos konsulas A. Simutis lietu- 
AVjV yC''<* 1’viškai ir angliškai. Jis priminė.
X B kad Ligija yra pirmoji mūsų iš-

} B eiyij°je 'lietuvė išrinkta Į 11
’5 ' milijonų tarptautinės moterų

Ligija Bieliukknč-Bezumavičiūtč organizacijos GFWC tarybą.

Europos. moterų tarybos eg- 
zilėje vardu žodi tarė Mrs. De- 
tar. Moterų Vienybės vardu 
kalbą pasakė Kulbei, LMF New 
Yorko Klubo vardu atsisveikino 
pirm. dr. M. Kregždienė, San
taros - Šviesos vardu — inž. 
Vilgalis, o rezistentų vardu — 
Žilinskas. Be to, dar V. Jonuš- 
kaitė - Leskaitienė perdavė ve
lionei atsisveikinimo žodi Phi- 
ladeinhiios. Chicagos ir Kana
dos LMF klubų vardu. Washing- 
tono kh bą atstovavo pir-kė B. 
Tautvilienė, o iš Stamfordo at
vyko visas būrys klubo narių 
su pir-ke Vaitužiene. Iš New 
Haven atvyko klubo pir-kė Veb- 
rienė, iš Waterburio pirm. Va-

vasarvietėje, 42 Beach St.. Monument Beach, Cape Cod. 
Massachusetts. T ei. 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 Veitas, 72 Congress St. Braintree, 
Mass., Tel. 843-2146 arba Maria Lūšys, 88-01 104th St., 
Richmond Hill, N.Y. Tel. 849-1193 arba MESKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!

kartų yra atstovavusi lietuvėm kovingumu prieš komunistų a- B 
gresi ją. Anot jos, Ligija ture- - 
jusi Joanos d’Ark dvasią ir ga- ■ ‘ ’ V"
įima esą .ją pavadinti ne tik * A PASILAIKYTI 
lietuvių, bet visų pavergtų tau- 7 LiETUVHBCĄ PAVARDĘ? 
tų lyderiu. ,

Gabono > garbės generalinis 
konsulas New Yorke dr- Marion 
MSI Preminger, didelė Lietuvos 
ir Lįgijos bičiulė, atsisveikinda
ma pabučiavo velionę.

Buvusi GFWC pir-kė ir šiuo 
metu garbės pir-kė Mrs. Dex- 
ter Otis Arnold papasakojo, 
kaip įspūdingai Ligija .atstova
vusi lietuvėm moterim pasku
tinėje GFWC deimantinio jubi
liejaus konvencijoje, birž. mė
nesį, Ghieagoje. Bendradarbia
vimas su Ligija, taikos ir lais
vės siekimas išryškėjęs nau
joje šviesoje, ir pasaulio motė- 
rų jnintią. pasuko nąųia krypti
mi Ji niekad nepamiršianti Li
gijos teisingos taikos ir laisvės 
šauksmo. z ; .

Lietuviška vasarvietė BANGA
CAPE COD,-MASS' - -

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.

A. PAKSTYS 3
76 Alicia Road, Dorchester, Man. 02124 — Te!. (617) 282-8046 

o po birželio 15 d.: 
BANGA

■P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Man. — Tel. (617) SP 5-4633

x Esameseni “Dartinihka” 
škaitytų^u. Esame gėri tietu- 
riai, bet manome, kad kai ku
riais ati^ilgiais reikią prisitai
kyti prie vietinių sąlygų. Nori
me pasiklausti Tamstos'nuomo
nės vienu reikalu. Mūsų pavar
dė yra ilga ir amerikiečių la
bai sunkiai ištariama. Vaikam 
mokykloj sunku ir pavardė yra 
visų “iškraipoma”; kartais net 
sunku atpažinti. - Mūsų kaimy
nai, kurie yra čia gimę lietu
viai, “suamerikonino” sava pa
vardę ir mum vis pataria pa
keisti mūsų pavardę. Kai ėmė
me pilietybę, mes ir patys pa- 

-rgalvojome,^^ kad: reikia pakeisti-, 
pavardę; bet tada dar mes bu
vome nusistatę, kad taip gal ir 
nereikia padąryti. Mūsų kai- 

Pabaltijo Moterų Tarybos ir mynai sako, kad mūsų vaikam 
latvių moterų organizacijos var- bus sunktt ir į geresnį “Gol
du kalbėjo PMT-pir-kė Helga ^J^’ patekti, nes dabar sun- 
Ozolinch Ji norėtu sulaukti, 
kai už Ligija pamaldos bus lai
komos nepriklausomoje Lietu
voje. Esčių moterų federacijos 
vardu kalbėjo vicepir-kė Ker- 
jan, Ukrainiečiu moterų lygos 
vardu — M. DushAick.

Gefiausiai pailsėsi) per savo atostooas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje 

“AUDRONĖ”

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME V. VILKUTAITĮ SU 
PONIA IR DUKRELE RAMUNE, V. VILKUTAICIO

- ■■ -X-į—'-->4-

f Lietuviška vasarvietė Ca+skiM kalnuose
Atskiri butai, nuosavas didelis baseinas
Ideali vieta poilsiui, savaitgaliams ...

Kreiptis: ' ‘

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

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 • Erdv-ūs kamba
riai. rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom • Geras lietuviškas maistas.

Vila jau atidaryta vasarojimui ir priima svečius. Kreiptis: Marija 
Jansonas, Vila Audronė — 87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, 
Mass., 92655, arba telef. (Area 617) 428-8425.

e
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią. gražiausių ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

SEATTLE, WASH , 
LIETUVIAI RODOSI

Seattle mieste, V^ashingtono 
valstijoj, liepos 4 parade, drau
ge su kitųK pavergtųjų tautų 
vėliavomis, trys čia gyvenantie
ji lietuviai pagarbiai nešė sa
vo mielą Trispalvę. Kaip visuo
met, tautiniai drabužiai patrau
kė daug dėmesio ir sukėlė vi
suotiną sųsižavęjimą. Cžs. gy
vena daug latvių, tai ypač gra
žiai pasirodė.

Iš viso parade dalyvavp dvy
lika Įvairių vėliavų. pasiro
dymą globojo Seattle mieste e 
sisteigusL Pavergtųjų Tautų Są
junga, kurioje aktyviai . daly-, 
vauja amerikiečiai ir įvairių 
kraštų atstovai. Seattle lietuvių 
būrelis yra labai negausus, bet 
vistiek stengiamasi paremti 
bendrą darbą.

Seattle LietuvisDorchester, Mass., 1966 birželio 26 d. mirus, jo žmonai 
Elzbietai Repšienei, dukrai Edith, anūkui Jay, Lietuvoj 
likusiai sesutei ir visiem jo draugam ir pacientam užuo
jautą reiškia

' v * -Su užsakypiais kreiptis
ELENA KRASAUSKAS
P:*O; Box 307,-West Hyannis Port, Cape Cod, Mass.

Tėt. HYannis, Čodė 617 - 773-9216

Elen Kapteiaus
John Kapteiaus
Brigeta Orysczak
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HAVEN REALTY
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OUTLAWS BOOKKEEP1NG

TYPING SERVICE

VYT. MAŽELIS

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

186 Ftfth Avenue N.Y.C. N.Y. 
Free Pick-Up and Dehvery 

CaH 924-6070-1-2

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

187 Webster’Avenue 
PRANAS VAITKUS

kaista kreųrtta pas lUty* 
bininką Andrių AzmonB 

TeL51tAN148H

PHOTOGRAPHY 
PAPPAS PHOTOS

• nar* ĮtzmrzzfroSia Ix SvvnHFltlFMI 

peną — Chaeagos Seterių spor
to namų įkūnijimas ateity. Ap
kalbėtas fizinio auklėjimo — 
sporto pamokų įvedimas šešta
dieninėse mokyklose — prak
tiškai sunkiai ar vargiai Įgy
vendinamas.

aktyvumą yra iš- 
Šachmatininkai. Jie 
šešiom komandom

(ARMAKAU8KAS) 
Graborius - Balsamnotojas 

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ.. 

Brooklyn, N. Y.

vyko ir sporto paroda (tvarkė 
P. Petrutis). Mažame kambarė
lyje, be skonio ir sistemos, su
dėtos tavrės, keletas nuotrau
ką bei pM®tų, Tpadarė* ir pa
liko liūdną vaizdą.

Jaunimo kongreso veikėjam 
ir sporto mėgėjam, įspraudu- 
siem sportinę programą tame 
savaitgalyje, mūsų pagarba.

Atletas

TMrfhgA Matbertatfcs InsHtation 
WE8TCHESTER - BX YMCA 

2244 Westchestėr Avė. 
TA 3-1880

Mon.-Thurs. July 11-Aug. 11

FUNERAL HOME Z 
Moderni koplyčia - Air condttionėd 

A. J. BALTON-BALTRCNAS

mažiau. Kitos 
mandos taipgi 
vo grupėse. 

Pasigėrėtiną.
vystę Vyties 
dalyvauja šu 
tarpklubinėse varžybose! Garbė jų 
vadovui P. Lukošiūnui.

For all occadons ForWeddings 
Commumons and Confirmations 

Exclusively Life Color 
429 84th Street Brooklyn 

CaU 833-2429 or 833-8747

30 Legregni SL Saddtebrook NJ. 
843-8411

Offers Hospttal Ebcteufon Service

praneša mums didmeistris Roma
ms Arlauskas. Po šešto rando Vy
tis stovi pirmoj vietoj su 22 tš. Ca- 
issa 21, latvių Matisons ir Nor- 
wood po 17%, W.EA.. 14% ir kt. 

‘ ko-
sa-

kuiečLa'
Pirkti akcijas su garantuota dtoideadu ir augančia verte, 
Taupyti — atidarORtsųtkaitą (Ugi 514%)
Sko&ctis automuįRuouu, namą remontui, akciją pirkimui 

DM įroflpcikto ir kitais reikalais:
V. VEBELIONAS»M6-SX89th Ava, Ritiuncod Hffl N.Y.; HI 1-8799
Darbo valandos: Bioki|rttertiis6~9 vai yak.; Mtodteatais 9-4 vai.

CEŪECAGO, ILL: 6775 8a Westem Ava, teL GR 6-2242 
Barto valandos — trečiadieni ir penktadieni vakarais, 
taRMtal ano 10 iki 3 vaL popiet

Lietuviai džiaugiasi gera gyvenimu.
Jų malonumai geroj kompanijoj ar švenčių 
proga dar iškilmingesni kai gauna jų 
mėgiamą alų — Rbeingold. 
Kodėl jie jį mėgsta^ \
Mes nežinome, bet ką nore, tikrai 
gerai darome.

Pabaltijo šachmatų p-bėse, ku
rios vyksta Battgudijoj, pirmauja 
Lietuvos komanda su 15% tš„ 
Baltgudija 11, Estija 10% ir Latvi
ja 9 tš. Iš pavienių pirmauja kau
nietis Čiukajevas su 5%:%, batt- 
gudis Petkevičius 4%, vilnietis Vis- 
taneckis 4 t.

New York Times, birželio 20 d. 
pateikė Povilo Tautvaišo partiją su 
didmeistriu Robert Byrne. žaistą 
Chlcagos “2000” turnyre, pabrėžda
mas, kad tai buvo “The key game”. 
Baltųjų (TautvaBo) aštri kvaUteto 
auka vidury partijos privedė iki 
laimėtos baigmės, bet Tautvaišo

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

įeingold išplės savo 
reklamas per dar daugiau laik
raščių. Siuomi pranešama, kad 
jų reklamos pradedamos regu
liariai talpinti ir šiame laikraš
tyje (Skelb).

GOWEN 
FUNERAL HOME

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

softbaU, etc.; churches nearby. Free 
trans^ 3 deficioūs meals daūy. 353 
to 375; spec. child rate. Cb. Simpson

Jau ilgą laiką Rheingold 
alaus gamintojai sėkmingai rek
lamuojasi parinktuose dienraš
čiuose, per radiją ir televizi
ją. Jų reklamos pasisekimas ro
do, kad pe ką nors tikrai ge
rai daro.

Dabar

MBA. H. Y.

Don’t Bs CbestetU! Let us do your 
HOME IMPROVEMENTS at a prick 
to suiVyour pocket Painting. pluro- 
biag, plastering, electrieal, roofing- 
Also light moving. Ali wdrk guar- 
anteed. 425 Lincoln PI, Brooklyn; 
24 hr. tetephone Service: 789-9368 - 
771-7906 - 783-6177.

Tikram malonumui būtinai 
užsakyk RheingtBd ak}, 
savo mėgiamoj atadėje 
ar restorane.

Colonial Manor Greenville 1, N. Y. 
Tel. 518 YO 6-8888—modern accom. 
mabdMraae, motei & detaxe double 
decker motei w/w carpet, privalė

CANCEL OR CHrtMGE
,.^3000^- .

YOUR AD, 
ToL 867-3680

Daug tefaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soėes, color ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš.

and rebabUtttve pattent in our new 
nltra modern Nunta* Homes. AH 
romus on one level 24 bour nursihg 
care Doctor oa caD

NdTARY PUBLto 
Patanavimas di«eą ir nokt}. Mo- 
dendška koplyčia šermenims 
tUL, ' CaūžsMge «lr
Bbstctao EoĮnšifjas BenriaastoBiis 
katnosnik. tos paarsi Ir j
kitus , miestua. — TeL TR 6-6434

.i~. •;

' See MARIO 
MAR878 Arta Impbttlfln SeiMce 
Italo D® Santta Prop. — Auto ro
potus, širtBrthmMliantra 8teH Bay

henry HUOSON HOTEL 
353 W 57th Street 

Weddings Ltmcbeons Sodais 
Business Meetings 

Cbooge tbe Mąiihaftnn Hotel 
with fadkties to suityou 

CaH Mr. STINGO CO 5-6100

. ... I':-'“2 H#--; ’ •*C'
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Dr. V. Paprockas nuo liepos 
16 iki rugpiūčio 1 išvyksta atos
togų. Tuo metu jo gydymo ka
binetas bus uždarytas.

Studentu ateitininkų New 
Yorko draugovė papildė savo 
eiles naujais nariais — po ati
tinkamų egzaminų i tikruosius 
narius pakelti: Irena Blaževičiū- 
tė, Violeta Gerdvilytė, Algiman
tas Strazdas, Petras Strazdas, 
Augustinas Vaičius, Antanas 
Vasiliauskas, Loreta Vindašiūtė. 
Egzaminų komisijoje buvo kun. 
V. Pikturna, Gediminas Naujo
kaitis, Petras Vainius ir Salvi
nija Gedvilaitė. Oficialiai bus 
priimti į sąjungą per ateinan
čio rudens ateitininkų metinę 
šventę.

Kat. Moterų S-gos 29 kuopa 
rengia laimėjimų vakarą liepos 
16, šeštadienį 3 vai. popiet. 
Sandanavičių namuose, 159 No. 
6th Street, Brooklyne, Valdy
ba prašo nares ir viešnias at
silankyti.

Jonas Butkys, žinomas zara- 
siškis, mirė Lietuvoje birželio 
24. Bolševikų jis buvo kalin
tas. Paleistas iš kalėjimo, greit 
ir mirė Panevėžyje- Palaidotas 
Zarasuose. Amerikoje liko jo 
brolis agronomas Vacys Butkys, 
gyvenąs Great Necke, ir se
suo Marija Karečkienė, gyv. 
Richmond Hill. Sį šeštadieni, 
liepos 16, pranciškonų koply
čioje bus pamaldos už velionį. 
Prašomi giminės ir draugai at
silankyti į tas pamaldas ir pa
simelsti.

Bružinskų siuntinių Įstaiga, 
370 Union Avė., Brooklyn, va
saros atostogom uždaroma nuo 
liepos 17 iki rugpiūčio 1 d.

L. Valiukas, iš Los Angeles, 
Calif., rezoliucijų komiteto pir
mininkas, lankėsi Darbininko 
redakcijoje ir papasakojo apie 
komiteto veiklą ir galimybes se
nate pravesti rezoliuciją.

Leonardas Valiukas, rezoliucijom 
remti komiteto pirmininkas, apsi
lankęs Darbininko redakcijoje

DARIAUS ir GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Šiemet sueina 33 metai nuo Dariaus ir Girėno skridimo į 
Lietuvą. Šiai sukakčiai paminėti ruošiame pagerbimo iš
kilmes

šeštadienį, liepos 16 d.,
3 vai. popiet

prie Dariaus ir Girėno paminklo. LITUANICA SQUARE, 
Union Avė. ir South 2nd Street, Brooklyn, N. Y. • Pro
gramoje: invokaciją skaitys kun. Juozas Cekavičius; him
nus giedos solistė Lionė Jodytė; kalbės Vliko narys Juozas 
Audėnas, anglų kalba Steponas Bredes. Jr.. Moterų Vie
nybės pirm. Helen Kulber, organizacijų ir jaunimo vardu 
Algirdas Budreckis. Pranešimus padarys komiteto nariai: 
Bronė Spudienė, Petras J. Montvila ir Jonas Šaltis • 
Nuoširdžiai kviečiame ir kitas patrijotines draugijas bei 
vienetus su vėliavomis dalyvauti minėjimo iškilmėse. 
• Prie paminklo bus padėta gėlių. Įsijungimas nemoka
mas. Visų laukiame!

Dariaus ir Girėno paminklo pastatymo komitetas

Vienuolynai ............... . GL 5-7068
Spaustuvė GL 2-6916
Redakcija GL 5-7281
Administracųa GL 2-2923

Ligi jai Bieliukienei mirus. 
Liet. Moterų Federacijos Pa- 
tersono klubas vietoj gėlių , pa
aukojo 20 dol. skautų stovyk
lavietei įrengti.

Liet. Katal. Mokslo Akademi
jos New Yorko židinio susi
rinkime liepos 10 paskaitą skai
tė tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M. Paskaitos tema — Pir
mieji bandymai apkrikštyti že
maičius- Susirinkime taip pat 
svarstyta galimybė suorgani
zuoti ekskursiją į L. K. M. 
Akademijos septintą suvažiavi
mą, kurs įvyks sekančių metų 
liepos mėn. vidury Muenchene.

Angelų Karalienės parapijos 
piknikas, įvykęs liepos 10, pa
sisekė labai gerai. Oras buvo 
gražus, tai žmonių susirinko 
apie 600. Buvo įvairių laimė
jimų. Klebonas kun. J. Aleksiū- 
nas ir jo vikaras kun. V. Pik
turna nuoširdžiai dėkoja pik
nike dirbusiem, laimėjimam do
vanas davusiem ir visiem į pik
niką atsilankiusiem.

Tėv. Pijus Šarpnickas, buvęs 
Naujosios Gvinėjos raupsuotų
jų misijonierius, dr. John L. 
Frommer (Lahey Clinic) įsaky
mu sugrįžo į JAV pataisyti 
sveikatos. Apsigyvenęs pas lie
tuvius pranciškonus Brookly
ne, talkina Darbininko redak
cijoje.

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 
Bushwick Avė., Brooklyne. Ke
lionė asmeniui 10 dol., įskai
tant jr įėiimą į pikniką. Regis
truotis Darbininko administra
cijoj GL 2-2923, vakarais GL 5- 
7068, pas M. Šalinskienę — 
VI 7-4499 ir pas E. Kašetiene 
ST 2-6814.

Išnuomojamas butas iš 5 
gražių kambarių už labai priei
namą kainą. 1335 Bushwick 
Avė. prie Shepherd Avė. kam
po Brooklyne. Skambinti GL 5- 
6542-

Išnuomojamas nedidelis kam
barys 103 So. 4th St- Brook
lyne (netoli Angelų Karalienės 
bažnyčios). Skambinti tel. EV 
4-5233.

Parduodamas 3 šeimų namas 
6. 5, 4 kambariai, be reales- 
teto. Woodhavene. šalia parko. 
Telefonas VI 6-7065.

Cypres Hill rajone išnuomo
jami 6 dideli, atskiri kąmbariai 
su apšildymu ir šiltu vandeniu. 
Modemiška virtuvė. Skambin
ti 647-2229.

VYKSTANTIEMS Į 
KOPLYČIOS ŠVENTINIMĄ

Kiekviena parapija organi
zuoja maldininkus į Washingto- 
ną rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis, 
kada bus Šiluvos Marijos kop
lyčios šventinimas ir religinis 
kongresas. Iš Brooklyno, Mas- 
petho ir iš VVoodhaveno (Sa- 
linskienės laidojimo įstaiga) au
tobusai išvažiuos rugsėjo 3 ir 
rugsėjo 4 rytmetį. Kas važiuos 
tik vienai dienai (sekmadienį), 
biletas tik 9 dol., dviem die
nom (su nakvyne ir miesto ap
žiūrėjimu) — 19 dol., trim die
nom (su nakvyne ir miesto ap
žiūrėjimu) — 27 dol. Nakvynės 
bus Statler Hilton viešbutyje.

Informacijų galima gauti kle
bonijose. Dabar jau laikas už
sisakyti vietas, nes vėliau gali 
pritrūkti vietos Statler Hilton 
viešbutyje. Bandoma visus ap
nakvindinti viename viešbuty- 
čiami atsilankyti-

Novena Į šv. Oną Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioje 
pradedama pirmadienį, liepos 
18, baigiama šv- Onos dieną, 
liepos 26, mišiomis. Novenos 
maldos bus kasdien po 8 v. mi
šių iš ryto. šv. Onos dieną iškil
mingos mišios 9 v. Po mišių 
Amžinojo Rožančiaus draugija, 
Onos Sijevičienės rūpesčiu, pa
rapijos salėje rengia puikius 
pusryčius, į kuriuos kviečia ne 
tik Onas, bet ir visus.

Ona Žukauskienė, aktoriaus 
Vitalio Žukausko motina, 67 
metų amžiaus, liepos 11 atskri
do lėktuvu iš Kauno. Skrido 
per Maskvą ir Paryžių.

Arti 50 jaunuolių, iš įvairių 
kraštų atvykusių į jaunimo 
kongresą, prieš grįždami na
mo, keletai dienų dar sustos 
New Yorke. Jie čia atvyksta lie
pos 19-20. Asmenys ar šeimos, 
galį apnakvydinti vieną ar dau
giau jaunuolių, maloniai prašo
mi pranešti A. Šimukoniui, tel. 
VI 6-6715.

Juozas ir Marcelė Klimai, 
Darbininko skaitytojai Brook
lyne, birželio 25 iškilmingai at
šventė vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakti. Specialios šv. 
mišios aukotos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje- Belecko sve
tainėje suruoštose vaišėse da
lyvavo virš 70 asmenų, jų tar
pe 4 vaikai, 11 anūkų ir 5 pro- 
anūKai.

Klierikas Jonas Šulcas, salezietis, 
iš Italijos

A. šimukonis, kuris New Yorke 
rūpinosi ir rūpinasi visais Ii už
sienio atvykstančiais lietuviais 
jaunuoliais.

šv. Patriko katedra New Yorke. Čia šį sekmadienį, liepos 17, bus mi
nima pavergtų tautų savaitė. Pamaldas laikys vysk. Pranas Brazys, MIC.

Nuotr. V. Maželio

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE
Pavergtų Tautų savaitę, lie

pos 17-23, Pavergtų Europos 
Tautų seimas drauge su Pa
vergtų tautų draugais amerikie
čiais ir Amerikiečių, kilusių iš 
centrinės ir rytų t Europos, kon
ferencija ruošiasi kuo pras
mingiau paminėti. Sekmadienį, 
liepos 17, 10 vai. ryto šv. Pat
riko katedroje, New Yorke, už 
pavergtas tautas šv. Mišias au
kos vysk. Pr. Brazys. Antradie
nį, liepos 19, 11 vai. ryto New 
Yorko burmistras John V. Lin- 
dsay priims viršminėtų organi
zacijų delegaciją ir liepos 17 - 
23 oficialiai paskelbs pavergtų

Atvyksta užsienio lietuvių jaunimas
Kitą savaitgalį į New Yor- 

ką atvyksta apie 50 lietuviško 
jaunimo iš viso pasaulio kraš
tų. Jie visi dalyvavo jaunimo 
kongrese Chicagoje. Vieni iš jų 
keliauja toliau ir New Yorke 
stabteli keliom dienom. Kiti gi 
grįžta į savo namus.

Ta pre-ga Liet. Bendruome
nės Woodhaveno apylinkės val
dyba rengia susipažinimo ir 
svečių pagerbimo vakarą liepos 
23, šeštadienį, 7 v. v. Maspetho 
lietuvių parapijos salėje, 64-14 
56th Road, Maspeth, N. Y.

Bus speciali, svečiam pritai
kyta programa. Pirmiausia bus 
susipažinimas ir svečių prista
tymas. Trumpas pasveikinimas 

Juozas Ir Marcei* Klimai, atšventę 50 metų vedybinio gyvenimo sukakti

tautų savaite- Trečiadienį, lie
pos 20, 7 vai. vak. amerikie
čių organizacija “Saint Michael 
Forum” New Yorke rengia spe
cialų pavergtų tautų minėjimą 
Statler Hilton viešbučio Hart
ford salėje. Po esto kun. John 
Ryder invokacijos kalbės Al
fonsas Milukas, išdirbęs 9 me
tus Sibiro vergų stovyklose ir 
tik prieš du metus atvykęs į 
JAV. Lucien Reichherzer, iš 
amerikiečių - kroatų organiza
cijos, apibūdins komunizmo 
strategiją ir pasipriešinimo bū
dus. Programą paįvairins įvai
rių tautų jaunimo chorai.

ir trumpa paskaitėlė, kurioje 
bus įprasminta jaunimo kelionė 
į kongresą. Svečiai bus supa
žindinami su New Yorko žy
miaisiais lietuviais, jų nuveik
tais darbais. Svečiam bus pa
rodytas filmas apie Lietuvą ir 
įteikiamos dovanėlės. Po pro
gramos — bus vaišės ir šokiai 
prie specialios, svečiam pritai
kytos muzikos.

Svečiai įeina nemokamai, gi 
suaugę aukoja 3 dol., studen
tai — 1,50 dol.

Kviečiami visi tą vakarą pra
leisti su jaunimu, atkeliavusiu 
iš kitų tolimų kraštų. Kviečia
mi su juo susipažinti ir kartu 
atsisveikinti.

Dainų šventėje Chicagoje iš 
Bostono dalyvavo šv. Petro lie
tuvių parapijos choras su savo 
vadovu muziku Jeronimu Ka
činsku. Dalyvavo ir būrys cho
ristų ir mišraus choro. Jauni
mo kongrese dalyvavo keletas 
studentų.

Inž. Vytautas Izbickas išvyko 
kelioms savaitėms į Europą. In
žinieriaus žmona Felicija jau 
seniau yra išvykūsi Europon-

Plėšikavimų ir Įsilaužimų pa
gausėjo Bostone. Tai daugiau
sia paauglių darbas. Nuo sau
sio 1 iki birželio pabaigos iš
plėštos 39 krautuvės. Gausėja 
ir žmogžudystės. Seime ir spau
doje keliamas didelis susirūpi
nimas, siūloma, kad jaunimui 
nuo 1 v. nakties iki 6 v- už
draustų pasirodyti gatvėse.

Jonas Valiukonis, buvęs Za
rasų gimnazijos inspektorius ir 
Zarasų burmistras, po operaci
jos sveiksta ligoninėje ir greit 
grįš į namus.

Antanas ir Aleksandra Gus
taičiai persikėlė Į nuosavus na
mus: 860 E. Third St., So. Bos
ton, Mass., 02127.

Svečiai
Darbininko redakciją aplan

kė jaunimo kongreso atstovai, 
atvykę iš kitų kraštų. Iš Miun
cheno, Vokietijos, redakcijoje 
svečiavosi Gražina Cechanavi- 
čienė - Lapienytė, iš Lietuvos 
atvykusi prieš pora metų. Lie
tuvoje jau studijavusi teisę.

Rimantas Galkus z iš Briuse
lio, Belgijos, gana gražiai kal
ba lietuviškai, bet nusiskundė, 
kad jo žodynas nedidelis, kad 
jam sunku suprasti lietuviškas 
paskaitas. Ir kongrese daug ko 
nesupratęs, bet patikusi didelė 
lietuvių masė.

Klierikas Jonas Žulcas, sale
zietis, atėjo palydėtas A- Šimu- 
konio, kuriam buvo pavesta rū
pintis visais atvykstančiais. Ita
lijos lietuvis papasakojo apie 
tenvkštę lietuviu veiklą.

Gražina čekanaviiiene - Lapienytė, 
iš Miuncheno, Vokietijos.

Rimantas Galkus, iš Briuselio, 
Belgijos

1 IĮ New Yorkąiš įvairių pasaulio kraštų atvyksta dar apie [ I 
50 jaunimo kongreso atstovų. Jiem pagerbti

liepos 23, šeštadienį
. i.ij Maspetho lietuvių parapijos salėje 0

64--14 56th Road, Maspeth, N.Y.

rengiamas

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Bus speciali, užsienio svečiam pritaikyta programa, vai
šės ir šokiai.

Visi maloniai kviečiami ta vakarą praleisti su lietuvišku 
jaunimu, atkeliavusiu iš kitų kraštų.

G _ JX. „ 9Pradžia / v. v. j
I Įeinant aukojama: 3 dol.,
' studentai —I.5O dol.

i'Į

Liet. Bendruomenės Woodhaveno jį
1 apylinkės valdyba ■

Aito Bostono skyriaus prezi
diumą šiems metams sudaro: 
inž. Vytautas Izbickas — pirmi
ninkas, inž. Aleksandras Čapli
kas — vicepirm., redaktorius 
Jackus Sonda — sekretorius ir 
advokatas Anthony Young (Jan
kauskas) — sekretorius.

Autobusas į lietuvių susiar
tinimo šventę Putnam, N. Pr. 
Marijos seserų vienuolyno so
dyboje išvyks sekmadienį, lie
pos 24 d., 8 v. r. nuo Bostono 
lietuvių piliečių d-jos namų, 
kampas E St. ir Broadway, So. 
Boston, Mass. Visi lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti toje 
tradicinėje šventėje. Bilietų ga
lima įsigyti pas: Oną Ivaškienę, 
Vytautą Stelmoką — jo Baltic 
Realty įstaigoje, Pranę Kaladie- 
nę.

Ateitininkų sendraugių išky
loje birželio 12 dalyvavo nema
žas būrys ateitininkų, prade
dant jaunučiais ir baigiant sen
draugiais.

Kiek pasivaišinę, kibo į dar
bą. ASS Valdybos pirmininkas 
dr. Ib. Skeivys, atidaręs susirin
kimą, pakvietė pirmininkauti 
dr. A Skėrį, sekretoriauti —F. 
Ignaitienę. Buvo pravestos jau
nučiams ir moksleiviams ateiti
ninkams sportinės ir religinės 
varžybos. Sportines varžybas 
laimėjo šie jaunučiai: T. Vai
nius, D. Valaitytė ir D. Norvilai- 
tė; moksleiviai — Berniukai: A. 
Norvilą ir R. Ignaitis, mergai
tės: M. Vainiutė, R. Kregždytė.

Religines varžybas laimėjo 
šie moksleiviai ateitininkai: A. 
Palytė, A. Vainius, R. Vainiutė 
ir A. Kregždytė. Laimėtojai bu
vo apdovanoti lietuviškomis 
plokštelėmis ir lietuviškomis 
knygomis- Pinigus dovanoms 
nupirkti suaukojo ateitininkai 
daktarai: Ib. Skeivys, J. Dičpi- 
nigaitis, Bagdas ir dv. vadas 
kun. St. Raila.

Vėliau vyko naujos valdybos 
rinkimai. Buvo išrinkti 7 nariai, 
kurie birželio 2 2 pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas — 
Ant. Vainius, vicepirmin. dr. I. 
Skeivys, sekretdriai: J. Gerdvi- 
lienė ir K. Norvilas, iždininkas 
Br. Bobelis, Jaunimo reikalam 
K. Vainius, New Jersey atsto
vas — O. Balčiūnienė- Dvasios 
vadas kun. St. Raila.

(J. Gerdvilienė)


