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Rytų Vokietijos komunistai 
paskelbė, kad taip labai norėtas 
ir rūpestingai ruoštas pokalbis 
tarp rytų zonos komunistų par
tijos (SĖD) ir Vakarų Vokieti
jos socialdemokratų partijos 
(SPD) atstovų, turėjęs prasidėti 
Chemnitze, o paskui tęsiamas 
Hannoveryje, neįvyks Rytų Vo-
kietijoą kompartijos atstovas

Iš antros pusės, pagal Norde- 
ną, Erhardo vyriausybė esanti 
atsakinga už nuolatinius “De
mokratinės Vokietijos Respubli
kos” sienų pažeidimus. Esą Er- 
hardas pretenduojąs į teritoriją’ 
kuri yra du kart didesnė už 
Vakarų Vokietiją. Jis siekiąs su
sidaryti “juridinę platformą”,

Riaušės ir streikai namie, bombos Vietname konferencijoje, sušauktoje rytų 
Berlyne, aiškino, kad pokalbis 
yra atšauktas, nes Vakarų Vo
kietijos socialdemokratai nepri-

Nepalankios gyvenimo sąly- 
js ir ghetto aplinkuma priver- 
i negrus išsiveržti Į viešumą, 
o pirmųjų didesnio masto 
aušių Harleme 1964, sekan- 
ais metais jų sulaukta Watts 
vartale Kalifornijoj. Ir ši va
irą nerami. Paskutinių savai- 
ų riaušės Clevelando Hough 
įjone, ar rytiniame New Yor- 
g ir Brooklyne ar Chicagos va- 
arinėj dalyje kelia taip pat 
yriausybės ir visuomenės su- 
rūpinimą.
Skirtingai vertinant Įvykius, 

andoma Įžvelgti ir skirtingas

tik spontaniškas pritvinkusios 
negerovės prasiveržimas? Kai 
kurie civilinių teisių kovotojai 
ugdą grupinį nepasitenkimą 
masėse ir sudarą neapykantos 
nuotaiką prieš policiją ir vy
riausybę.
Amerikos negrų studentų ne- 

smurtingo derinamojo komite
to (SNCC) gana santūrų pirmi
ninką John Lewis pašalinus iš 
pareigų, naujasis pirmininkas 
Stokeley Carmichael, 24 m. am
žiaus jaunuolis iš Atlantos, Ga, 
ne tik savo organizacijos rė
muose, bet ir viešai skelbia

į riaušių priežastis. Ar tai pro- 
įsionalų agitatorių darbas ar

“juodosios jėgos” tikslus ir da
bartinės padėties kritiką.

Nors ne tokio plataus masto, 
bet vyriausybei rūpesčių ke
lianti pasirodo ir kita proble
ma — jau ketvirta savaitė besi- 
tęsiąs Eastern, National, North- 
west, Trans World ir United 
lėktuvų bendrovių mechanikų 
ir tarnautojų streikas.

Vertintojai abejoja ar tai lai
kytina kritiška padėtimi visai 
valstybei ir ar prezidentas galė
tų panaudoti savo autoritetą 
ir Įsakyti darbininkam grįžti i 
darbą bent 180 dienų laikotar
piui, kol derybos, iki šiol dar 
nepasiekusios teigiamų vaisių,
bus tęsiamos. Rinkiminiuose 
metuose prezidentas norėtų tą

Jaunimo kongreso delegacijai lankantis Valstybės departamente. Iš k. į d.
Walter J. Stoessel, Jr. V. Sidzikauskas, kun. G. Sabataitis, S. J. Nuotr. Mane ir Tarnas DeKun

KREIPKIMĖS Į ŠEN. FULBRIGHT
ienatorius Murphy spaudžia se
natorių Fuibright mūsų rezoliu- 
:ijos pravedimo reikalu. — Se
natorius Griffin (R.-Mich.) ir se
natorius Kennedy (D.-Mass.) ta
no rezoliucijų autoriais.

“Ne visada senatorius Fui- - 
jright mūsų klauso. Atrodo, 
<ad šį kartą, ypač kas liečia Pa
baltijo kraštų laisvinimo reika
lu rezoliucijas, senatorius Ful- 
bright mūsų paklausys, ir dar 
šios sesijos metu pravesime vie
ną iš Įneštų rezoliucijų Lietuvos 
Latvijos ir Estijos bylos reika
lu,” — taip šiom dienom kal
bėjo Rezoliucijom remti komi
teto atstovam senatorius Geor
ge Murphy (R. -Calif ), resoliu- 
cijos (S. Con. Res. 35) auto
rius. Anot senatoriaus Murphy, 
jis ir eilė kitų senatorių spau
džią mūsų reikalu senat. Ful- 
bright. Senatorius Murphy ragi
no visus pabaltiečius ir kitus 
laisvę mylinčius amerikiečius 
užversti senatorių Fuibright 
tūkstančiais telegramų ir laiš
kų.
Nauji rezoliucijų autoriai

Šiom dienom senatorius Ro- 
bert P. Griffin (R.-Mich.) prisi
jungė kaip koautorius (cospon- 
sor) prie senatoriaus Dirkson 
įneštos rezoliucijos (S. Con. 
Res. 6), o senatorius Edward M. 
Kennedy (D-Mass.) prisijungė

Senatorius G. Murphy

States. Please do it without de- 
lay and send it to the Senate 
for adoption- Thank you.

Sincerely,
(Parašas ir adresas)
Rašykime rašoma mašinėle 

ar ranka. Į ranka rašytus laiš
kus legislatoriai kreipia daugiau 
dėmesio. Paraginkime visus sa
vo pažįstamus parašyti po laiš
kutį tuo reikalu senatoriui Ful- 
bright. -IT.

— JAV prezidento L. B. 
Johnsono jaunesnioji duktė Lu- 
ci šį šeštadienį, rugpiūčio 6, iš
teka už Patriko J. Nugent. Jau
nojo motina yra Amerikoj gi
musi lietuvaitė. Sutuoktuvių iš
kilmės įvyks Nekalto Prasidėji
mo šventovėje, Washingtone. 
Apeigas atliks lietuvis kun. Jo
nas Kuzinskas.

kaip koautorius prie senato
riaus Lausche Įneštos rezoliuci
jos (S. Con. Res. 19). Iš viso tu
rime dabar 10 Įneštų Senate re
zoliucijų, kurias kaip autoriai ar 
koautoriai (cosponsors) yra pa
sirašę 30 senatorių.
Neduokime ramybės senatoriui 
Fuibright

Jei tik senatorius Fuibright 
duotų eigą vienai iš mūsų re
zoliucijų, yra tikra, kad daugu
ma senatorių balsuotų už jos 
pravedimą. Senat. W. Fuibright 
jau yra gerokai palinkęs mūsų 
pusėn. Turime ji pilnai laimėti 
savo reikalui. Jei esam jam jau 
rašę, parašykime dar kartą. ŠĮ 
kartą siųskime trumpas telegra
mas ar rašykime trumpus laiš
kus visi; padarykime tai tuoj 

■ pat. Telegramos ar laiško turi
nys jam gali būti toks: 
The Honorable J. William

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

Please act speedily and favor- 
ably on one of the freedom re- 
solutions concerning the Baltic

atsakomybę pavesti Kongresui. 
O šis — prezidentui Siūloma 
ir trečia išeitis — Kongresas 
su prezidentu tepravedą bend
rą Įsakymą.

Vietnamo kare rugpiūčio 2 
Amerikos bombonešiai trečiu 
kart bombardavo taip vad. neu
tralią zoną (3 mylios Į šiaurę 
ir pietus nuo demarkacijos lini
jos, skiriančios šiaurės ir pietų 
Vietnamą), Pentagono pareiš
kimu bombarduoti tik aliejaus

ir kariniai taikiniai, o taip pat 
norėta atgrasinti šiauriečius 
nuo šios zonos piktnaudojimo.

N. Y. Times straipsnyje 
Restonas, anksčiau gana aštriai 
kritikavęs Johnsono politiką 
Vietname, irgi prieina išvados, 
kad JV negali kapituliuot ir tai
kos sprendimas priklauso nuo 
laimėjimo Vietname. Arthur 
Schlesinger, Jr., savo komenta
ruose irgi prisideda prie viešo
sios opinijos ugdymo, puose
lėjant karo išplėtimo ir greitos 
pergalės minti-

ėmę sąlygų, kurias statė Ry
tų Vokietijos komunistai. Nor- 
denas apkaltino socialdemokra
tus, kad jie remia Vakarų Vo
kietijos krikščionių demokratų 
•politiką, o toji politika yra aiš
kiai priešinga taikai ir Rytų 
Vokietijai.

Toliau Nordenas dėstė, kad 
kliūtis numatytiem pokalbiam 
Chemnitze ir Hanoveryje esąs 
Bonnos pasišovimas atstovauti 
visai vokiečių tautai ir neseniai 
priimtas Vakaru Vokietijos par
lamente Įstatymas, kuriuo lai
kinai suspenduojama reikalas

Gubernatoriai už pavergtuosius
ACEN informacijos biulete

nio teigimu, ^Pavergtų tautų sa
vaitę, 1966 liepos 17-23, spe
cialiom proklamacijom paminė
jo bent 35 valstijų gubernato
riai ir eilė burmistrų-

‘ Gubernatoriai: George C. 
Wallace, Alabama; VVilliam A. 
Egan, Alaska; Samuel P. God- 
dard, Arizona; Orval E. Faubus, 
Arkansas; Edmund G. Brown, 
California; John A. Love, Colo- 
rado; John Dempsey, Connecti- 
cut; Charles L. Terry, Jr.. De- 
laware; John A. Burns. Hawaii; 
Otto Kerner, Illinois; Roger D. 
Branigin, Indiana; Harold E. 
Hughes, Iowa; Edward T. Breat- 
hitt, Kentucky; John H. Reed, 
Maine; J- Miilard Tawes, Mary- 
land; John A. Volpe, Massa- 
chusetts; George Romney, Mi- 
chigan; Warren E. Heares, 
Missouri; John W. King, New 
Hampshire; Richard J. Hugh
es, New Jersey; Jack M. 
Campbell, New Mexico; Nelson 
A. Rockefeller, New York; Dan
K. Moore, North Carolina; Wil- 
liam L. Guy, North Dakota; Ja
mes A. Rhodes, Ohio; Mark O. 
Hatfield, Oregon; VVilliam W. 
Scranton, Pennsylvania; John 
H. Chafee, Rhode Island; Ro- 
bert E. McNair, South Caroli
na; Frank G- Clement, Tennes- 
see; John Connally, Texas; Phi
lip H. Hoff, Vermont; Mills E. 
Godwin, Jr., Virginia; Warren 
P. Knowles, Wisconsin; Calvin
L. Rampton, L’tah.

MIRĖ PROF. ALFONSAS JURSKIS
Profesorius, pulkininkas Al

fonsas Jurskis, 72 metų, ilgai 
ir sunkiai sirgęs, mirė liepos 
31 d. 12:50 v. Philadelphijoje. 
Buvo pašarvotas Mykolo Byle- 
nio laidojimo įstaigoje. Palaido
tas rugp. 4 iš šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčios.

Velionis buvo gimęs 1894 
rugpiūčio 4, Akmenytės vien
sėdyje, Pumpėnų valsčiuje. Pa
nevėžio apskrity. 1912 baigė 
Mintaujos realinę mokyklą. 
Aukštuosius mokslus išėjo Pet
rapilio politechnikos institute 
(1912-1916) ir aukštojoje elekt
ros mokykloje Paryžiuje (1923- 
24). Karo metu, 1916, baigė spe
cialius radijo mechaniko kur
sus ir iki 1919 tarnavo radistu 
laivyne. Archangleske 1917-18 
aktyviai tvarkė lietuvių tremti
nių reikalus.

Jo specialybė buvo radijas. 
1926 susisiekimo ministerijos 
kviečiamas tvarkė Kauno radi
jo stotį ir 1926 birželio 12 palei
do veikti Organizavo Lietuvos 
radijofoną ir 1927-29 buvo ra
dijo tarnybos sekretorius’.

I Lietuvos kariuomenę įsijun
gęs po savo mokslų, buvo radi
jo laboratorijos steigėjas ir ve

dėjas, aukštuosiuose karo tech
nikos kursuose dėstė specialius 
dalykus. Nuo 1927 Įsijungė Į 
universitetą, kur išdirbo iki 
1944. Pradžioje buvo lektorius, 
vėliau docentas ir radijo kated
ros vedėjas. 1940-1944 tech
nologijos fakulteto prodekanas.

Atsidūręs tremtyje, 1946-48 
Augsburge organizavo aukštes
niąją technikos mokyklą ir iai 
vadovavo. Taip pat dėstė radi-

Prof. Alfon«a» Jurskla

Specialią proklamaciją išlei
do taip pat ir District of Colum- 
bia vadovybė.

patraukti į teismą Rytų Vokieti
jos komunistų vadus, kurie at
vyks Į Vakarų Vokietiją. Nor-
denas kaltino ir socialdemokra
tus, kad jie nieko nedarę paša
linti minėtom kliūtim.

V. Sidzikauskas, Pavergtu Europos Tautu Seimo pirm., 
įteikia PET medalį Kongresmanui Lester L. Wolff 

( D. — N. Y.).

jo techniką Niurtingeno aukš
tesniojoje technikos mokyklo
je.

Atvykęs i JAV 1949 pavasa
rį, dėstė technikos mokykloje 
prie Temple universiteto Phila
delphijoje. Philadelphijoje ak
tyviai reiškėsi lietuvių orga
nizacijose, buvo Inžinierių ir 
Architektų sąjungos veiklus 
narys, Ramovės skyriaus narys, 
priklausė įvairiom radijo tarp
tautinėm organizacijom.

Lietuvoje organizavo radijo 
mėgėjų karių ir civilių draugi
jas ir jom vadovavo. Radijo sri
ties jo moksliniai darbai buvo 
išspausdinti Įvairiuose žurna
luose, daugiausia — Mūsų žiny
ne. 1927 parašė radijo techni
kos vadovėlį ir studentam dau
gelį konspektų bei patarimųjų 
santraukų. Bendradarbiavo Lie
tuvių Enciklopedijoje.

Alfonsas Jurskis buvo Šako
ta asmenybė. Kaip inžinierius 
reiškėsi savo specialybėje, reiš
kėsi kaip mokytojas, dėstyto
jas- Salia savo tiesioginio darbo 
mėgo dailę. Turėdamas laiko, 
ypač paskutiniais metais, jis ne
maža tapė. Tokia darbų parodė-

MIRĖ JONAS VALAITIS
Jonas Valaitis, buvęs steigia

mojo ir antrojo seimo. Vilko, 
Lietuvių darbo federacijos, o 
taip pat ir Pavergtų tautų sei
mo lietuvių delegacijos narvai 
liepos 31 rytą mirė nuo širdies 
smūgio VVaterbury, Conn. Po 
gedulingų pamaldų šv. Juozapo 
bažnyčioje, palaidotas trečiadie
nį, rugpiūčio 3. Velionis buvo 
gimęs 1893 kovo 2.

— Kardinolas Wyszynskis 
negavo iš Lenkijos valdžios lei
dimo atvykti į JAV, kur eilėje 
miestų rengiami L enkijos 
krikšto 1000 m. sukakties mi
nėjimai. šiose iškilmėse kard. 
Wyszynskį atstovaus 1 e n kų 
tremtinių vyskupas L. Rubin, 
dabar gyvenąs Romoje

lė buvo surengta Gasparėnų na
muose prie Philadelphijos šie
met per Jonines.

Tremties metais gyvendamas 
Vokietijoje ir Amerikoje, jis 
reiškėsi visuose lietuviškuose 
gyvybiniuose baruose. Su jo 
mirtimi lietuvių išeivija neteko 
šviesios ir taurios asmenybės.

B. Rgs.

iš kuriuos galėtų ruošti organi
zuotą puolimą.
Tasai rytų Vokietijos kompar

tijos ideologas puolė Bonnos 
vyriausybę ir už tai, kad ji sie
kianti hegemonijos visai Rytų 
Europai. Esą Barzel kalba New 
Yorke dar kart parodė, kad Fe
deratyvinė Vokietijos Respubli
ka ir Jungt. Amerikos Valsty
bės siekia tų pačių imperialisti
nių tikslų.

•

Erhardo vyriausybės sluoks
niuose Nordeno “argumentai” 
pavadinti “aiškiu įrodymu, kiek 
Rytų Vokietijos rėžimas yra vi
duje silpnas”. Po tais neva “ar
gumentais” norėta paslėpti bai
mė išgirsti laisvą žodį ir pasi
keisti kalbėtojais abiejose “gė
dos sienos” pusėse. Bonos vy
riausybės Informacijos reika
lam sekretorius Von Hase pa
reiškė: “Kas vengia viešo poli
tinio pokalbio, bijosi liaudies 
sprendimo”. Bonnos vyriausybė 
iš savo pusės ir toliau sieksian
ti palaikyti ir plėsti ryšius tarp 
abieju Vokietijų, nes jau ir da
bar planuotas kalbėtojais pasi
keitimas, nors ir neįvykdytas, 
vistiek sustiprinęs dviejų Vo
kietijų gyventojų solidarumą.

Socialdemokratų partijos va
das VVilly Brandt mano, kad 
Nordeno žodžiai reiškią ne ką 
kitą, kaip šaltąjį karą- Jis pri
minė, kad paskutinis atvejąs yra 
jau trečias rytų Vokietijos ko
munistų “atsitraukimas” nuo 
jų pačių norėto pokalbio. 0 dėl 

“Įstatymo, kuris laikinai suspen
davo patraukimą Į teismą Pan- 
kovo vadų, vykstančių į Vaka
rų Vokietiją, Brandt pareiškė, 
kad jis norėjęs, jog tas įstaty
mas būtų kitaip formuluotas; 
tačiau ir dabar nebuvo rimtos 
kliūties sutikti pokalbiui Vaka
rų Vokietijoje.
Nors Rytų Vokietijos kompar

tijai yra mielesnis šaltasis ka
ras. negu jieškojimas kokio 
nors kontakto tarp abiejų Vo
kietijų. tačiau socialdemokratai, 
Brandt žodžiais, ir toliau mano, 
kad yra naudinga viešai pasisa
kyti Vokietijos sujungimo klau
simais. nors ir neprieinant prie 
konkrečių rezultatų. Socialde
mokratų vadas pabrėžė, kad 
reikią daryti viskas už Elbės 
gyvenančių vokiečių gyvenimo 
palengvinimui, o tas prisidės 
prie taikos ne tik Vokietijos, 
bet ir pasaulinėje plotmėje.

Vakarų Vokietijos liberalų 
partijos vadas Von Kuehlmann- 
Stumm pareiškė, kad pokalbis 
neįvykęs dėl to, jog Rytų Vokie 
tijos kompartijoje laimėjusi 
griežtesnioji srovė, kuri ir nu
lėmusi pokalbio atšaukimą.

•

Bene teisingiausiai analizavo 
rytų Vokietijos komunistų atsi
sakymą viešai kalbėtis, krikščio
nių demokratų partijos narys 
parlamente Von Eckard. Jo 
nuomone, Ulbrichto pasiūly
mas kalbėtis su socialdemokra
tais siekė suskaldyti socialde
mokratus viduje ir suerzinti 
juos su dabartine koalicine vy
riausybe. Kai Ulbrichtas pama
tė. jog socialdemokratai yra vie
ningi, kai jie savo partijos 
konferencijoje nepasmerkė L. 
Erhardo vedamos užsienio poli
tikos (ką aiškiai siūlė padaryti 
LRbrichtas), kai jie. nors būda
mi opozicijoje, užsienio klausi
mais eina su vyriausybe išvien, 
kai nesusipyko su valdžia dėl 
paties pokalbio fakto — Ul- 
brichtui neliko kitos išeities, 
kaip tik trauktis atgal ir pasi
slėpti už “gėdos sienos” ir iš 
ten vėl šaudyti į laisvės ištroš
kusius vokiečius. Dr. V. Mar.
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Mes neturime teisės būti pesimistai
(b) Dr. Tomas Remeikis reiškė 

nuomonę, kad dabartinis kon
fliktas dėl Vietnamo, kai jis 
bus baigtas, suartins Jungtines 
Valstybes ir Sovietų Sąjungą 
ir daugiškumo ženklui Jungti
nės Valstybės atšauks savo Bal
tijos valstybių inkorporacijos 
nepripažinimo politiką, oficia
liai uždarys Lietuvos pasiunti
nybę ir konsulatus. Tokią pra- 
matomą prielaidą remia labai 
jau pesimistiška pažiūra Į mū
sų pačių ateities politini veiki
mą; pavojingai pesimistiška pa
žiūra, nes ji reiškia, kad mes 
esam bejėgiai ir palikti jėgos 
interesų visiškai malonei.

Su tokia nuomone aš nesutin
ku ir jai paneigti kreipiu dėme
sį į porą istorinių faktų:

Valstyės departamento žmo
nių buvo priminta, kad Lietu
vos Vyčių spaudimas per 10 m. 
laiškais, ryšiais su Amerikos 
kongresmanais, senatoriais ir 
kitais politiniais Įžymybėm su
darė apie lietuvius vieningos 
mažumos Įspūdį ir parėmė pa
stovumą Jungtinių Valstybių 
politikos pripažinti egzilines at
stovybes ir nepripažinti Balti
jos valstybių inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą.

Dėl garso, sudaryto apie lie
tuvius kaip pajėgią grupę, ka
da jie parodė jautrumą ir atsa
komybės pajautimą Vietnamo 
politikos reikalu pereitų metų 
gegužės žygyje Į Washingtoną; 
dėl Alto protestų prieš valsty
bės departamento sutikimą iš
plėsti sovietinius konsulatus 
svarbiuosiuose Amerikos mies
tuose, Jungtinės Valstybės ati
dėjo sovietinių konsulatų išplė
timą.

Norėčiau kelti klausimą: ar J- 
Valstybės gali uždaryti mūsų at
stovybes ir atsisakyti nuo ne
pripažinimo politikos, kol mes 
esam organizuota mažumos. grųjM 
pė ir esame tvirti savo sieki
muose? Valstybės departamen
tas, kaip ir daugelis kitų val
džios įstaigų, yra tiesiogiai vei
kiamas viešosios opinijos —vie
šosios opinijos privengimas la
bai dažnai pakeičia programas, 
kurios atrodo amerikiečių vi
suomenei nepriimtinos. Dėl 

‘šios priežasties yra pagrindo 
manyti, kad J. Valstybės pripa
žins mūsų atstovybes, kol mes 
veiksime kaip vieninga mažu
mos grupė ir pristatysime sa
vo padėti amerikiečių visuome
nei. Viešoji opinija negali pasi
sukti ir nepasisuks prieš mus, 
jei mes prisistatysime tinkamu 
būdu ir simpatinga veikla. Mū
sų pačių žiniai — Valiuko ko
mitetas tai daro dabar savo as
meniniais ryšiais ir pozityvia 
programa, siekdamas senato re
zoliucijos. O ši rezoliucija svar
bi ne tik tuo, kad ji prilaikytų 
valstybės departamentą nuo 
nenaudingo žingsnio Baltijos 
valstybių klausimui: ji yra ir 
priemonė gauti Kongrese pa
ramos Amerikos lietuvių mažu-

Jaunimo kongreso diskusijas tęsia spaudoje (2)
mos interesam. Jeigu ji bus pri
imta, ji darys vėl Sovietų Są
jungai nemalonią padėtį tarp
tautinėje opinijoj (totalistiniai 
režimai yra daug jautresni pa- 
pasaulio opinijai!); jis gali su
daryti rimtų abejonių pačių So
vietų mintyse — jei po 26 me
tų okupacijos gali būti priima
mas Įstatymas, kuris reikalauja 
kelti klausimą Jungtinėse Tau
tose .. ./ Jei mes galime tai pa
daryti, tai ar mes jau taip esam

Antanas Mažeika 
So. Ozoną Park

bejėgiai, kaip mūsų intelektua
lai skelbia?

2. Iš reakcijos tų, kurie daly
vavo šiame seminare, ypačiai iš 
užjūrio atstovų, gali daryti iš
vadą, kad pesimizmas buvo Įsi
sunkęs į diskusijas; pesimizmas 
beveik pakeltas į dorybes; pesi
mizmas, kuris neturi jokio rea-

lauš pagrindo .... . Profesoriai 
minėjo kintančios satelitų pa
dėties pavyzdžius, sovietinės jė
gos decentralizaciją ir jos trau
kimąsi iš satelitų; sovietinės val
džios nykimą 'labiausiai Jugos
lavijoje, Rumunijoje, Lenkijo
je. Ilgainiui, buvo sakoma, sa
telitai atgausią politinę nepri
klausomybę, bet Lietuva —ne; 
ji inkorporuota į Sovietus, ir 
ji negali pasinaudoti ano jėgos 
pasikeitimo atnešamom gali

Jaunimo kongrese Antanas Mažeika kalbasi stT'atstov u iš Švedijos .Nuotr. G. Pėniko.

REPUBL1C Liąuor Store, Ine. 
322 Omon Avenu<, Brooklyn fl, N. Y, 

‘ Telefonas EV 7-2089 
JUOZAS BRUtZMSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas. įvairi? rynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maigytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

KAIP LIETUVOJE ATLYGINAMI ANTVALANDŽIAI?
tų pavesta dirbti keturias valan
das ilgiau, negu normali darbo

Specialių automašinų (pav, 
pieno cisternų) šoferių mėne
sinis atlyginimas Lietuvoje — diena. (Normali darbo diena 

«į70 rublių. Jei valandinis, tai pap 
kapeikų už valandą. Antva- mac 

landžius dirbti gali būti pave- dos 
dama tik išimtiniais atvejais ir 
tik profsąjungos komiteto suti
kimu. šis sutikimas dažniausiai 
yra paprastas formalumas: ad
ministracijai nesunku jį gauti, 
jei antvalandžiai reikalingi ad
ministracijai, kadangi profsą - 
jungų pareiga visų pirma rūpin
tis darbo našumu, o tik po to 
gal ir darbininko interesais. 
Antvalandžių atlyginimas su - 
tvarkytas palankiai ne darbi
ninkui, o administracijai. Už 
antvalandžius mokama ne pus
antro atlyginimo, bet už pirmas 
dvi valandas tik 137.5 proc., už
tat už tolesnes — 175 proc. 
Tačiau antvalandžiai skaičiuoja
mi ne mėnesio ir ne savaitės ga
le, o kiekvieną dieną. Taigi, jei 
per savaitę būtų uždirbta net 
12 antvalandžių. bet jie būtų 
buvę dirbami tik po 2 valandas 
kiekvieną darbo dieną, tai už vi
sus tuos antvalandžius būtų 
mokama po 55 kapeikas, vietoj 
40 kapeikų). Pusantro atlygi
nimo už antvalandžius būtų ga
lima gauti tik tuo atveju, jei bū-

*ž(^hWs'1far j?ri ne-’ čiaiš. 
maža Įmonių bei įstaigų, kur 
tebepraktikuojamos i I g e s n ės 
darbo dienos).

Kai darbininkui pavedama 
dirbti septintą dieną savaitėj, 
tai už tą dieną mokamas ne
padidintas atlyginimas, tik rei
kalaujama, kad darbininkas vė
liau gautų laisvą dieną. Tik 
už darbą valstybių švenčių die
nom turi būti mokamas dvigu
bas atlyginimas. Tai skatina į- 
monių administracijas neužim
ti tokiom dienom darbininkų ir 
neatitraukti jų nuo partijos 
rengiamų manifestacijų. (Elta)

švie- 
tvar-

mo-

ŠVJETIMO SKAIČIAI 
IR KOKYBĖ

Vilniuje dabar yra dvi 
timo ministerijos: senoji, 
kanti bendrojo lavinimo
kyklas (M. Gedvilas) ir nauja— 
aukštųjų ir specialių vidurinių 
mokyklų ministerija (H. Zabu
lis). Tų dviejų ministrų pa
žiūros į švietimo padėti nevie
nodos. Zabulis nuolat primena, 
kad reikia susirūpinti mokymo

Pavergtų tautu spaudos konferencija Chlcagoje liepos 6. I* k. į d. Levą* Prapuolenis, K. Avižienius, gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. Alto pirm. A. Rudis, konsularinio korp. dekanas, taut Kinijos gen. konsulas T. 
Šia, Korėjos gen. konsulas dr. Paul Chung. Niiotr. V. Noreikos.

lygio kėlimu, o Gedvilas vis dar 
didžiuojasi Tik dideliais mokyk
lų ir mokiniu skaičiais. Net apie 
mokytoja :-pž£irengimą Ged vi - 
Tas AalbaH^^didfiailsiais skai-

;^ MOOO pe
dagogų šeimbs^28,060 turi aukš
tąjį, nebaigtą aukštąjį arba spe
cialų vidurinį išsilavinimą”. 
Ir: "kas antras mokytojas yra 
komunistas ar komjaunuolis".

Ši antroji mokytojų kvalifika
cija Gedvilui svarbiausia. Peda
goginio mokytojų pasirengimo 
nesiteikia tiksliau paskaičiuoti- 
O iš to, kuo Gedvilas didžiuo
jasi, matyt, kad bendro lavini
mo mokyklose (nuo pradžios 
iki brandos atestato) yra 32,000 
mokytojų. Beveik visi jie bol - 
sevikinės mokyklų sistemos 
auklėtiniai. Iš jų 16,000 komu
nistai ar komjaunuoliai. Keturi 
tūkstančiai mokytojų dar netu
ri nei “specialaus vidurinio iš
silavinimo’', tai yra, net pra
džios mokyklose dėstyti reika
lingo pasirengimo (nebaigę se
minarijų).

Iš kitų 28 ūkstančių nežinia, 
kiek turi aukštesnėse klasė
se dėstyti reikalingus universi
teto ar pedagoginio instituto 
diplomus, ir kiek yra tik pabu-. 
vojusių tose mokyklose. Nutyli
mas skaičius mokytojų, kurie 
dėsto vidurinėse mokyklose pa
tys tik vidurinį mokslą tebai
gę. M. Gedvilas aiškiai vykdo 
maskvinę švietimo politiką, ku
ri tebesivadovauja šūkiu — te
gu ir menkai, bet kad tik daug.

. (Elta)

Muzikologas A- Ambtazas, 
Vilniaus Tarybiniam Mokytoju
je rašąs seriją straipsnių apie 
šiuolaikinę muziką ir jos kalbą, 
informuodamas tarp ko kita ir 
apie vadinamą "ketvirtatoninę" 
muzikos sistemą (šalia įprasti
nės “pustoninės”), pažymėjo. 
"Buvęs jo /Prahos konservatori
jos profesoriaus A. Haba. E.) 
mokinys, lietuvių kompozito - 
rius ir dirigentas Jeronimas Ka
činskas taip pat yra sukūręs ke
letą ketvirtatonių sistema' Pa
grįstų kūrinių".

Straipsnis rašomas be išanks
tinio pasmerkimo nei šiuolaiki
nei muzikai, nei naujoviškai 
kompoTTuojantiem muzikam.

(Elta)

nesi už
vertęs 

ištverti

mybėm. Tačiau profesoriai iš
vedžiojo, kad Lietuvoje vyksta 
rūsčios varžybos su rusais dėl 
vietų valdžioje, universitetuose, 
administracijose- Jei taip, tai 
kam tada toks pesimizmas? Ne
laimė, jei Lietuva nėra tiesio
giai įtraukta į tą valdžios kiti
mo vyksmą. Bet minėta vidaus 
kova, drauge su lietuvių tauti
niu sąmoningumu ir sovietinės 
valdžios silpimu rytų Europoje 
— visa tai gali duoti didelių 
vilčių ateičiai — vilčių, kurios 
gali paskatinti mus padaryti 
daugiau ką pozityvaus, ypačiai 
srityje^ viešosios inf ormacij os, 
paramos ieškojimo Lietuvos rei
kalui ir paspartinimo sovietinei 
valdžiai menkinti. O tai priklau
so visiškai nuo mūsų — mes 
turim padaryti veiksmų pasau
lio dėmesiui patraukti; mūsų 
broliai anapus uždangos nega
li pakelti balso savo pretenzi
jom pareikšti. Jei mes tai dary
sime ir toliau, bus daugiau vil
čių tiem, kurie yra okupuotoje 
Lietuvoje (Žinoti, kad 
mirštąs, yra didelės 
jiem, nes tai padeda 
jiem pasiaukojime).

Mes neturime teisės būti 
pesimistai. Yra daugybė sričių, 
kuriose mes galime ir turime 
padaryti pažangos. Galimas da
lykas, rezultatai bus maži. Bet 
maži rezultatai geriau negu jo
ki. Maži rezultatai paprastai 
duoda ir didesnius dividendus 
ateityje. Mano pastebėjimu, pe
simizmas paprastai reiškiamas 
ten, kur nesiimama jokios kon
krečios veiklos. Tai pesimiz
mas, kuris kyla iš neveikimo, o 
ne iš negalėjimo veikti.

Mes negalime tapti negatyvi
niais deterministais — nėra to
kios sistemos, kuri amžius pa
tvertų, ypačiai nepopuliarūs to
talistiniai režimai, kokis yra So
vietų Sąjungoje ir kuris ro
do išsigimimo ženklų. Mūsų jė
ga yra mūsų pasiryžimas, o taip 
pat mūsų pusėje esantis teisin
gumas ir tiesa. -T

Paskutinėje pastaboje tebus 
pabrėžta visu 'atvirurmC' lietu
viškai visuomenei, kad mintys, 
kurios buvo paskelbtos šiame 
seminare, turėtų būti paseka
mos ir persvarstomos toliau, 
jei mes norime sudaryti pozity
vų vaizdą. Seminaro rezultatai 
buvo žalingi savo įspūdžiais, ku
riuos jie padarė labiausiai už
sieninių delegatų mintyse- Ko
kias konkrečias idėjas tie žmo
nės galėjo išsivežgti su savim? 
Kad Amerikos lietuviai mum 
kalbėjo užmiršti mūsų politinę 
padėtį; kad ji yra beviltiška ? 
Ar tai toks pateisinimas jų pa
stangom dalyvauti šiame kong 
rese? Greičiausia, jie yra nusi 
vylę, kaip ir aš esu nusivylę* 
dėl vaizdo, kurį sudarė mušt 
lietuviai intelektualai, paneig 
darni galimybes mūsų tolimes 
nei veiklai..

Tai klaidingas įspūdis ir klai 
dingą pažiūra — mes, Ameri 
kos lietuviai, turėtume būti va 
dais visiem laisviesiem lietu 
viam — mes turime ir dau 
giausia jėgų... Jei mes nepa 
rodome vadovavimo, tai ir jau 
nimo kongreso tikslas nepasiek 
tas — nežiūrint, kiek rezoliuci 
jų bus priimta, nežiūrint, kiel 
studentų organizacijų visamt 
pasauly mes turėsime popiery .

Dėl šios priežasties turėti 
būti tuojau rengiamas kitas se 
minaras, kuris persvarstytų idė 
jas, išdiskutuotų ir paruošti 
planus ateičiai.

Ar ši iniciatyva pasirodys i; 
lietuvių visuomenės, kol dar nė 
ra per vėlu?

Visi Vilniaus lai kraičiai (lie 
tuvių ir nelietuvių kalbom lei 
džiamieji) liepos 27 plačiai pa 
minėjo dailininką K. Šklėrių 
jo 90tų gimimo metinių prog; 
(miręs 1932) Nors pastebėjo 
kad K. Sklėriui “socialinės a 
visuomeninės problemos būvi 
tolimos“ lt y., nebuvo artima: 
komunistam), ji pagerbė, kaij 
išaugusį “realistinės rusų dai 
lės tradicijų dirvoje" ir nu< 
"esminių realistinių dailės prir 
cipų" nenukrypusj (Elta

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.
• Audiniai 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, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y............. .-. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y.- .., .~......... TeL STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome 1 namus lietuvišku* skilandžius ir sūrius
■ tVe take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

• Siųski te į Lietuvą ir“ SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

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

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus.- Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniomš 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

Cosmos 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 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš vis'ų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• Boston 18, Mas*., — 271 Shawmut Avenue ................... Ll 2-1767
• 30. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway .............. AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...............  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...........  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Hafstead Street ...... — WA 5-2737
• CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road ......... - TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 FrankHn A v„ tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO 7-1575
• 1RVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė............... ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ..........    FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calrf. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue .............. Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..................  LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..................... AL 4-5456
• PA8SAIC, N.J. — 176 Market Street .................... — GR 2-6387
• PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• PHILAOELPHIA. Pa. 19122 — 1214 N. 5th St.. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street------NU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St. ....................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mae*. — 174 MIUbury Street ...........  SW 8-2868
e YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Flfth Avenue .............  Rl 3-0440

------ ■ •. =====^-------------- ■ — -- ----- am



rusj. F 
ruošta

skverbei ridų/ žrį negalėdami 
karatu išgabenti, juos nunešė jį - 

* ~ naktį sienoje tavo pe- 
ėptuvė ir joje karstai 

buvo atdarai užmūryti”. Ptskift 
ūgą-laiką (Ly., LSmetųJnebu- 
vę žmoma, koks tikimas Ištiko 
kuštą slėpėjus ir kur didvyrių 
kūnai. Vilniaus radijas tą pra
nešima pakartojo kelis kartus. 
Pranešimas buvo baigiamas žo-

Anoje geležinės, akmeninės 
ar bambuko sieną pusėje žmo- 
nės hukia atmainos, kad užsi
baigtą jų yergijes dienos. Vie
ni tonvergijati pritinto pa pra
ėjusio karo, kiti kenčia jau nuo 
pirmo didžiojo karo pabaigos. 
Vieniem ir kitiem įtikinėjama, 
kad rytoj bus geriau negu šian
dien, kad šiandien jau daug ge
riau negu vakar. Tačiau žmo
nės laukia, kada ateis diena, 
kai bus tikrai geriau: galima 
bos pasįjustL žmogum, laisve 
kvėpuojančiu.

Įsitikinimu, jog žmogų gali
ma padaryti laimingu prievar
ta, reųūasi ^tiktatūros^ypačpa- 
ti: kiėčiatisia iš jų komuniz
mas. Jis taip toli nuėjo, kad 
žmogų laiko paprastu daiktu, 
su kuriuo valstybė daro ką no
ri. Žųionėsnieko hegafi padary
ti prieš tą besaikės valdžios ran
ka, nes joje yra stiprus ginklas. 
Pavergtiem belieka laukti, ka
da laisvieji išvaduos nelaisvuo
sius iš “laimingos padėties”. 
Bet kas galėtą tai padaryti?

raigėradar sngrįlęsį.
■ vėžes. Vienas iš|rodymųtam mes priys. Benttaip, kaippė&; 
yrnlūtimtieLyiairiiaoki^ikada giame.Pabriti>otaraštą,ŪM^ 
dUMpstos valstybės kurioje mb reikalu patiekta eflė Mį 
nėręlaiunhgoje konferencijoje riją MV; Kongrese ir Soiąte. 
ras laimingą išriti: susikalbės ” ’*jjRezoliucijotn remti komitetas^ 

tikrai daug mi savo bendradar-r 
teari .ir talkininkais pasidarba
vo, palenkdamas mūsų reikalui 
didel| senatorių ir kongresmfėf 
nų būrį. Šie pavergtųjų draugai' 
pateikė eilę rezoliucijų, kurią 
viena buvo visuotinai Kongrese 
priimta. Senate irgi įnešta jau 
10 rezoliucijų. Būtina, kad nors 
viena rezoliucija būtų priimta ir 
Sentie.

Nepagrista pažiūra tų abejin
gųjų, kurie mano, kad toks 
veiksmas esąs nenaudingas. 
Priešingai, tai patarnauja sieki
mui tą klausimą palaikyti gyvą. 
Tokia rezoliucija, vieningai pri- 
imta Atstovų Rūmuose ir Sena
te, turėtu didelį poveikį pasau
lio opinijai ir galų gale duotų 
praktiniu politinių pasekmių.

Ne vieno suripratusįp lietu
vio tautinė sąžinė negalėtu lik
ti rami. kol nebus parašytas 
bent vienas laiškas senatoriui 
W. Fulbriehtni. Vadovaudamas 
Senato užsienio reikalų komisi- 

' jai. šen. W. Fulbriėht, nors dau
giausia dėmesio skira Vietnamo 
reikalam, pasirodo vis labiau 
sukalbamas ir Pabaltijo klausi
muose-

Neturėtu likti nei vieno su- 
sinratusio lietuvio, kurs nepa
rašytu trumpo laiškučio šiam 
senatoriui. Laiškų ir telegramų didvyriu kapui ir paminklui, 
tvvnio rezultate galėsim vfltih- ” .................... ... ”
gai laukti, kad dar šios sesijos 

r mėta bent vieką tokia rczolinci-

Žinome, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės remia Afrikos 
ir kitų kraštų išlaisvinimą. Ži
nome, kad šiame krūtie visom 
tautom duodama iafevėf irdygy- 
bė- Kodėl turėtų būti išskirtos ja bus priimta ir Senate, 
ir Sovietinės Rusijos okupaci- Išsiveržiant iš pasyvios lūkes
iai paliktos Pabaltijo tautos, ku- čio laikysenos, visi turim sutelk- 
rios jau turėjo savo laisvas ir ti bendras asmenines pastangas 
nepriklausomas valstybes? rezoliucijų pravedime.

Liepos 17 <1958) turėjo būti iš- 
kilmingos naujos laidotuvės ir 
25 metų nuo lakūnų žuvimo su-' 
kakties minėjimas. •

Tačiau vietoj žadėtų iškilmių I
Kaune (ar Vilniuj), kuklios iš- , :2
kflmfe buvo SUrengtostik laku- . pavergty Europos Tautų savaitės banketas Washingtone senatorių ir kongrcsmanų sarbef. Kaftea PET seimo
nų žuvimo vietoj. Soldino mis- pirmininkas V. Sidzikauskas. , • - • nius pašaukimus

kurios amu mspubUlooe visuo-1 
menė ruošiasi tinkamai pažy-1 
mėti".

Tai buvo pirmas viešas pro- ] 
kilimas apie Dariu ir Girėną! 
Lietuvoje nuo 1943 motu vas*-J 
ros. Tačiau, išskyrus radiją, to| 
J. Dovydaičio pranešimo tada 
pepakartojo nri vienas kitas 
Vilniaus laikraštis^ J. Doyvdrir; 
čiojaubuvo prasitarta, kad sku-1 
biai ieškoma prideramos vietos-';

‘‘Kauną užplūdo 
‘ > '‘mangos- i* **■* -yraiUkten

tanateSujortmimsiroaUn W tS
ž>!ffįLJ^E5SraZ ■ nankankam karate Urate W°j” Į*"™*’’*! A^Į tetuk i*- T«ip

PUfc G“«» P8*“’ pat bendjai parengė nuo-
traukau bei diagramom visų 

karstais susidomėjo kongregacijų veiklą pavaizduo
tėje pakristi jaučią parodą. Tokia pat paro- 

savo veiklą numato pavaiz- 
BBBBBMB| duoti, ir Romos Lietuvių Šv.

Kazimiero kolegija. Lietuviško- 
mos vyrų vienuolijos rūpinasi 
kiekviena atskirai, kaip kongre- 
se dalyvauti ir savo veiklą pa- 
vaizduoti. .

Gautos užpildytos anketos iš 
septynių lietuviškų vienuolijų 
su statistiniais daviniais. Aštun- 
tosios pažadėto atsakymo lau- 

^^^^^^^^^^^Erkiama šiom dienom.
Tik ką išėjęs lietuvių kunigų 

įvairiuose kraštuose sąrašas — 
elenchus — pasitarnaus tiks- 

. liam lietuvių kunigų skaičiui 
liasaiilyje nustatvti, pr^im^nt 
jį prie turimos šio meto Lietu- 
voš kunigų statistikos.

Išsiuntinėta ketveriopos anke- 
tos su klausimais, atsižvelgiant 
į stovyklaujančių amžių, šios 
vasaros lietuviškų stovyklų va- 
dovam, kartu prašant juos, kad 

\ informuotų apie būsimą iietu- 
vių katalikų kongresą Washing- 
tone bei suruoštų pašaukimų 
valandėlę, kurioje būtų sudarė 
ma proga atsakyti į anketas- Iš 
kai kurių-stovyklų jau yra gau- 
tos užpildytos anketos. 

Yra paruoštas ir netrukus 
bus atspausdintas sulenkiamas 
lapelis su šv. Kazimiero kole 
gijos Romoje ir visų lietuviškų 

HHHHHBV vienuolijų laisvame pasaulyje 
adresais bei malda už dvasi-

/

Martyną Jankų kuo greičiau atvykti į Kauną, kur -su
rengė mums nepaprąstą sutikimą. Man atsilankant

juos atsiuntė, tai ne be tikslo. Tas tikslas gali būti

JONO 
BUDRIO

KONTRŽVALGYBA 1922-1?23

Copyrioht

mas su Prancūiįjos atstovu Padovani. Porą karių min- 
pirmininkas iškristo mane prie telegrafo trečią vai. ry
to.

Trojaus arkliu buvo ir Lenkijos pasiuntinybė 
Klaipėdoje, palikta su toli siekiančiu tikslu — išplėsti 
jos veiklą visoje Lietuvoje. Suprasdamas tai, aš pasku
tiniu “sukilėlio” veiksmu, iškrausčiau ją. Naktį, ant
rą vai. ryto iškviečiau min. pirm. E. Galvanauską prie 
telegrafo. Jis greit atvyko ir ne tik nereiškė pretenzi
jų dėl poilsio trukdymo, bet sužinojęs smulkiau, reiš- 

rekcijos. Jis k* toje vietoje parodė nepaprastą eaaer^ 

negalimas dalykas- 8-šios nemigo naktys paveikė ma
no štabo narių nervus. Neįprastose aplinkybėse jie ne
surado į ką kreiptis, pradėjo aiškinti padėtį Simonai- 

Prieš išvykdamas nuėjau į gen. štabą atrišvtikmti su čiut Tas, žmoma, irgi karščiuojasi. Atėjęs kap. Tom-
majoru Gridum. Atsisveikinome labai šStai — nuošfr- kas man tai papasakojo. Įtikinėjau, kad nervus reikia

~ laBgriL dabar ne laikas ieškoti kodėl ir'tt, teikia tik 
rasti išeitį. Pagalbos galime sulaukti tik iš Kauno, jos 
paprašėme, liko tik laukti, žmonėms duoti pamiegoti, 
o Simonaitį palikti man. Suradau Simonaitį, užteko po-

praleidimo ešelonų pasibaigė sausio 2 ar 3 dieną. Da
bar per vėlu telegrama prašyti atnaujinimo — gal 
jumą pasiseks pravažiuoti nuo Mažeikių iki Skuodo- Iš 
ten telegrafuokite man.

“Gal! Nieko sau perspektyva tokios svarbos rei
kalu!” 

padėtį mano štabo karininkų, kapitonų 

tuomet kapitonui Akrotir skyriaus viršininkui, buvo

Pagaliau 9 vai. vakaro pranešimas: “Viskas pa
ruošta”. Traukinys paduodamas į keleivinę stotį- Į sto
tį mane palydėjo Žvalgybos skyriaus viršininkas Myko
las Upčius ir kap. Ktimaitis. Kalbinau Klimaitį vykti 
drauge. Nesutiko. Sako: "Praktika parodė, jog galima 
laukti visokiausių netikėtumų Kaune, mes su Lipčium 
būsime čia — jiems atremti. Stotyje prisidėjo dar trys 
gydytojai Trečios klasės vagone tilpo mano štabas, 
Erdmonas Simonaitis, amerikietis Ant Ivaškevičius bei 
šaulių Sąjungos centro valdybos narys inžinierius Grau- 
rokas.

Įsakiau kariams važiuojant tarp stočių persirengti 
civiiiškaL Apie vidurnaktį pasiekėm Kaišiadorius. Man 
pranešta, kad paverčiant karius į civilius “sukilėlius” 
pritrūkome apie 120 drabužių komplektų. Palikti 120

— drabužiai 
Prieš tai orams 
laiku išeiti. Su

skyriau jį savo pavaduotoju. Jis

Dienos metu sulau-

keliu pa- 
kelionėje, tiek

Ktidriį tabtą.\
Naktį pasiekėme Radvffiškį- Ota man pranešė, 

kati atvyko ir ešelonas iš Panevėžio — Bajoro-Kal- 
mantavičiaus grupė. Jo paskirtis — Tauragė. K Kaišia
dorių pasirūpinome, kad jo ešeloną sulaikytų Panevė
žy. Atėjo kapitonas Kalmantaričius. Tamsumoje trum
pai pratarėm kelis žodžius, gavo iŠ mūsų porą maišų 
“Manifesto”. Jam buvo pranešta mūsų padėtis dėl lat
vių teritorijos. Įspėtas, kad pereitų sieną, tik sulaukęs 
mūsų telegramos iš Skuodo. Tai buvo paskutinės in
strukcijos.

Privažiavome Mažeikius. Vykome toliau. Įsakiau 
uždaryti visų vagonų duris per Latvijos teritoriją, lai
kytis ramiai. Jei kas stotyje paklaustų —darbininkų 
partija vyksta į šventąją uosto statyti. Priekulę pri
važiavus, iš stoties išbėgo budėtojas ir dar kėli tar
nautojai. Nustebo, pagaliau klausė, kas čia per trau
kinys. Gavo atsakymą, kaip buvo įsakyta-

Atbėgo Kretingos komendantas Purvis, pranešė, 
kad prancūzai Bajoruose mūs laukia. Į pirmą pasienio 
stotį — Bajorus — iš vakaro atsiųsta kelios dešimtys 
žandarų su kulkosvaidžiais. Vadovybę perėmė1 prancū
zų leitenantas Line. Šilutės apskrities prefekto padėjė
jas. Aš taip pagalvojau: kelios dešimtys žandarų mum > 
ne kliūtis, bet tai supranta ir prancūzai; jei vis dėlto 

dar miega. Kretingoje liks mūsų traukinys su kariš- 

pagavo vyrą, kuris pasinaudojęs rūku ir krūmas, ėjo 

“Rodyk kelią”... 
kraštas lietuviškas

Iš tolo matyti raudonų čerpei stogai: “Egtiškių kai-

Visi bėgte bėgu Visi Klaipėdos krašte. Rūkas išsi
sklaidė — pasidavė saulei... Užsidėjoaie žabus raikš
čius — virtome Mažosios Uetuvos Savanoriais.

Jono Budrio atsiminimų spausdinimą nutrau
kiame. Visi šie atsfanteimai kartu ra laikrašty dar ne-



Kun. Juozas A. Margis

Argentinos
Į jaunimo kongresą iš Argen

tinos atvyko nemažas būrys 
jaunimo. Lėktuvu jie atskrido 
iki Miami, Fla., ten išsinuomo
jo automobilius ir taip kelia
vo, vadovaujami kun. J. Mar
gio, MI.C.. Po kongreso aplan
kė daugel lietuviškų kolonijų, 
o prąeita savaitę pasiekė ir 
New Yorką. Jie atsilankė ir 
Darbininko redakcijoj.

Taip keliauti buvo jiem ir pi
giau ir patogiau bei saugiau. 
Pamatė labai daug, o išlaidos 
— gana nedidelės. Į redakcijos 
kiemą įsirito “Station” automo
biliu, susėdę koks dešimtukas. 
Už vairo sėdėjo kun. Juozas A. 
Margis, grupės vadas, laisvai

lietuviai redakcijoje

Jonas K. Blumbergas Jonas A. čikstas

kalbąs angliškai, nes gimęs 
Montanoje, išaugęs Amerikoje, 
tapęs vienuoliu marijonu, da
bar dirbąs lietuvių parapijoje 
Buenos Aires. Jis ir nustato 
jiem kelionės planus, parūpiną 
visas išeigas. Visai “įgulai” be
lieka tik dainuoti ir džiaugtis 
gamtovaizdžiais.

Kas charakteringa šiam jau
nimui? Tai daugiausia ankstes
nių emigrantų vaikai. Jų tėvai 
Argentinon išvyko iš nepriklau
somos Lietuvos tarp 1927-1938. 
Visi jie gimę Argentinoje. Pą- 
sitaiko vienas kitas, kurio jau 
tėvai ten gimę Tarp savęs kal
basi ispaniškai, lietuviškai kal
basi kiek silpniau, bet susikal
ba. Visi jie veiklūs lietuviškos 
bendruomenės nariai, dalyvau
ja šv. Cecilijos chore, Ramby- 
no tautinių šokių grupėje. Kon
gresas pakėlė jų tautines am
bicijas. Daugumas jų studen
tai.

Iš vakaro, M. šalinskienės 
palydėti, atėjo trys Argentinos 
mergaitės. Prie jų prisijungė ir 
ketvirtoji, kadaise buvus Ar
gentinoje, bet dabar persikėlu
si Amerikon ir gyvenanti Day- 
ton, Ohio. Tai Marija Bučmytė, 
mūsų redaktoriaus Tėv. Korne
lijaus Bučinio, O.F.M. giminė.

Atvykusios buvo:
Zuzana Valadkaitė, iš Bue

nos Aires, solistė- Argentinoje 
dainuoja įvairiuose ansamb
liuose, dar išrinkta Argentinos 
lietuvių “Miss Lithuania”. Ar
gentinoje buvo buhalterė, da
bar New Yorke jai susidarė ga
limybės pasimokyti dainavimo 
John Francis muzikos ir daina
vimo mokykloje. Ten gavo pil
ną išlaikymą ir pilną globą me
tam, o gal ir dar daugiau.

Joianda Galickaitė, iš Bue
nos Aires, studijuoja teisę, 
studijas jau įpusėjo.

Alicija Zienkaitė, taip pat iš 
Buenos Aires, jau pati užsidir
ba pragyvenimą, yra buhalte
rė.

Kiek vėliau pasirodė dar po
rą lietuvaičių:

Genoveva Ana Katunskaitė, 
iš Buenos Aires, baigusi vidu
rinį mokslą, dirba apdraudos 
bendrovėje, Rambyno, tautinių 
šokių grupės, narė.

Dr. Ana Marija Maminskaitė, 
dantų gydytoja, dalyvavusi atei

tininkuose, gieda chore. Taip 
pat iš Buenos Aires.

Kitą dieną, kun. J. A. Mar
gio vadovaujamas, atkeliavo vi
sas būrys.

Jonąs Karolis Blumbergas, 
iš Buenos Aires,, studijuoja teks- 
tilinę inžineriją universitete ir 
kartu dirba fabrike Tėvas gi
męs Argentinoje, motina atvy
kusi iš Lietuvos 1935 metais. 
Šoka tautinius šokius, lanko 
lietuvišką mokyklą.

Nelida Burbsite, taip pat gi
musi Buenos Aires, tėvai seniai 
imigravę, iš jų išmokusi lietu
viškai. Nori studijuoti agrono
miją. Turi Chicagoje ištekėju
sią seserį, pas kurią dar keliau
ja pasisvečiuoti.

Jonas Antanas Čikstas studi
juoja elektroniką, pats užsidir
ba duoną ir kartu mokosi. D a? 
lyvauja Rambyno šokių grupė
je. Gėvai atvykę Argentinon 
1929 m.

Tadas Jasinevičius, gimęs 
Austrijoje, jaunimo metų ko
miteto pirmininkas, dirba vie
tinėje spaustuvėje kaip linoti- 
pistas ir kartu studijuoją me
chaninę inžineriją.

Hektoras Levanavičius, gi
męs ir augęs Argentinoje, stu
dijuoja agronomiją, už dvejų 
metų baigs. Tėvai Argentinon 
atvykę 1938.

Jonas Lukoševičius visoje ar
gentiniečių grupėje buvo vie
nas iš Brazilijos, iš Sao Paulo. 
Studijuoja matematiką ir dailę, 
nori kaip nors atvykti į Ameri
ką ir čia studijuoti architektū
rą. Tėvai Brazilijon atvyko 
1929 m-

Rapolas Paršelis studijuoja 
inžineriją, dirba Laiko laikraš
čio spaustuvėje, gerai susipaži
nęs su visa spaudos technika, 
domėjosi ir Darbininko spaus
tuvės įrengimais, padėjęs suor
ganizuoti Rambyno tautinių šo
kių grupę. Tėvai Argentinon 
atvyko 1929 m. Jį patį dabar 

' kviečia Drąugo spaustuvėm.
Zuzana Vanagaitė — moky

toja, jau 7 metai mokytojauja 
Aušros Vartų parapijos mokyk
loje Buenos Aires. Dėstomoji 
kalba — ispanų. Lietuviškai ga
lima mokytis savaitgalio mo
kyklose. Tokioje šeštadieninėje 
mokykloje ji dėsto lietuviškus 
šokius. Tėvai Argentinon atvy
kę 1929 m.

Ona Maminskaitė

Rapolas Paršelis

Šiluvos iškilmių Washingtone Talkos 
komiteto pranešimas

Iki šventovės iškilmių beliko 
kelios savaitės. Dar mažiau lai
ko liko talkos komitetui, ku
riam reikia su įvairiom įstai
gom susitarti iš anksto ir žino
ti tikslų dalyvių skaičių. Komi
tetas prašo atkreipti dėmesį Į 
šiuos dalykus:

1. Jūsų dalyvavimas padidins 
šimtmetinės reikšmės iškilmes 
kurios mūsų amžiuje nepasi
kartos.

2. Ekskursijų organizatoriai 
prašomi pranešti talkos komite
tui kiek asmenų atvyksta. Vyks- 
tantiem autobusais primenam, 
kad reikia susitarti, kad autobu
sai patarnautų ir Washingtone.

B. Nakvynėm Statler Hilton 
viešbutis aprūpins tuos, kurie 
kreipsis ne vėliau dvejų savai
čių prieš iškilmes, šį terminą 
praleidus, nei viešbutis, nei ko
mitetas nakvynių neužtik - 
rina. Viešbučio rezervacijų kor
telių galima gauti lietuvių para

pijų klebonijose arba rašant 
viešbučiui (Statler Hilton Hotel, 
16th and K St. N.W., VVashing- 
ton, D.C- 20013) ir pranešant, 
kad atvykstate į religinį kong
resą ir norite kambario už 10 
dol. vienam asmeniui arba už 
15 dol. dviem asmenim

4. Banketo vietų skaičius ri
botas. Bilietų galima gauti liet, 
parapijų klebonijose, pas vieti
nius platintojus arba kreipian
tis į Šiluvos šv. Marijos koply
čios komitetą, 6727 So. Califor- 
nia Avė., Chicago, m. 60629. 
Platintojai prašomi pranešti tal
kos komitetui apie dalyvių skai
čių.

6. Talkos komitetas bus dė
kingas, jei pavieniai vykstą as
mens painformuos apie atvyki
mą ir ar bus reikalingi patarna
vimų. žinias talkos komitetui 
išsiųsti ne vėliau rugpjūčio 8, 
panaudojant pridedamą atkar
pa

Talkos Komitetas

Tadas Jasinevičius Zuzana Vanagaitė

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių Ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9 -10 vai. ryto
YVHBI 165-9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Mlddle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

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

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEEFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdrąųiįos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN ACENCY
Insurance > Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y
Tel. Vlrginia 6-1800

LITAS Investing Co, Ine.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotų dividendų ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^%)
Skolintis automašinoms, namų remontu'., akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richpond Hill N.Y.; HI 1-6799
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai. 

CHICAGO, ILL.: 6775 So. Wėstern Avė., tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis jvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ Woodhaven, N.Y. II421

— Tel. 849-7240 — 1

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vaL popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • '/ Tek VI 1AAT1

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA ĄVE. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - -VAIKŲ

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografijų? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 74477

422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooidyn, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co. -

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

Šiluvos Iškilmių Washing+one Talkos Komitetui 
7802 Temple St., HyattsviHe, Md., 20783

(Pranešėjo vardas, pavardė»

(miestas)
Atvykstame autobusu, automobiliu, kitomis priemonėmis 

............... asmenų. Dalyvausime bankete .........  asmenų, 

koncerte ............... asm. (Nereikalingus žodžius išbraukti)
(Parašas. data) Genovaite Katunskaitt Jonas Lukoševičiui * Alicija Zienkaitė

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

Tel. EVergreen 2-6440

W1NTER GARDEN TAVERN 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

188? MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)
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Balfo metų pinigai
Nėra sunkesnio uždavinio, 

kaip atostogaujančiam Balfo 
rėmėjui įdomiai pateikti finan
sines apyskaitas, ypač skaitli
nes suaukotų ir šalpai išleistų 
pinigų. Mažai kam tai įdomu, 
bet reikalinga, nes keli šimtai 
balfininkų rinko dolerį prie do
lerio ir jiem įdomu, kiek Bal- 
fas per metus gavo pinigų. 
Tūkstančiai vargo lietuvių bu
vo Balfo sušelpti, tačiau jų dau
gumas šių apyskaitų nemato, 
nes jie pavergti, piautuvo ir kū
jo sukaustyti.

Apyskaitų metai.
Pagal įstatus Balfo apyskai

tų metai pradedami liepos 1 ir 
baigiami birželio 30. Didžioji 
dalis įplaukų būna gruodžio-sau
sio mėn., kada į centrą susiun- 
čiami vajų pinigai. Paskutiniu 
laiku tai vienas tai kitas teis
mas prisiunčia Bąlfui didesnes 
sumas pinigų, už kuriuos liepia 
siųsti siuntinius į Lietuvą gimi
nėm ar neturtingiesiem pagal 
mirusio valią.

Balfo pajamos pinigais per 
metus jau kelintą kartą perko
pia 100,000 dolerių. Tačiau ne 
visus tuos pinigus valdo centro 
valdyba. Mat, geras trečdalis 
tos sumos pačių aukotojų ar 
testamentų nurodytas — nomi
nuotas. Kelių metų apyskaitas 
pavarčius galima tvirtinti, kad 
1965-66 metais Balfas nebuvo 
užmirštas, nes surinkta rekor
dinė suma.

Filmas apie Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę

Baltimorės televizijos WBAL 
TV kanalas liepos 24 parodė 
dokumentarinio stiliaus pusva
landžio programą apie Sibiro 
lietuvaičių parašytą maldakny
gę. Programoje, pavadintoje— 
“Iš gilybių-’ parodyta daug vaiz
dų iš laisvos Lietuvos laikų, 
partizanų gyvenimo, okupaci
jos ir Sibiro.

šią programą'--paniošė- 'Balti
morės studentai ateitininkai: 
Eimutis Radžius, Vėjūnė Svote- 
lytė ir Vida Noreikaitė. Koordi
navo Baltimorės arkivyskupijos 
radijo-televizijos direktorius ku
nigas Kazimieras Pugevičius.

Per 6 mėnesius buvo redaguo
jamas tekstas, ieškota nuo
traukų ir atitinkamos muzikos. 
Buvo stengiamasi surasti kiek- 
galint daugiau lietuviškos me
džiagos. Programoj taip pat pa-
rodomi lietuvių menininkų: Ka- 
šubos, Valaičio, Subačiaus, Jo
nyno ir kt. darbai “Marija, Ma
rija’’ giesmė filtru specialiai 
perrekorduota iš originalios 
plokštelės. Be to, pasinaudota 
V. Bacevičiaus simfonija.

Programos komentarai Įkal
bėti angliškai. Iš šios progra
mos pagamintas pusvalandžio 
filmas, kurį galima rodyti para
pijų organizacijom, ypač ameri
kiečiam ir angliškai kalbančiam 
jaunimui. Filmas turi ne tik re
liginės, bet taip pat tautinės 
vertės, pademonstruodamas lie
tuviško meno pavyzdžius. Šis klebonijoje. Jonas Obelinis Rygą aplankyti.

Scena it Baltimorėje pastatyto filmo apie Slblrlo I ietuvaites.

Metinės Balfo pajamos
Balfas apyskaitinių metų lai

kotarpy turėjo 107,029 doL pa
jamų. Bendrai šalpai suaukota 
66,553 dol. Vasario 16 gimnaz. 
26,303; Saleziečių gimnaziją!— 
8,226. Be to, turėta dar ir kitų 
pajamų: 1351 asmuo užsimokė
jo nario mokestį, nuoma iš Bal
fo namo 1,155 dol. ir kitos pa
jamos 3,439 dol. Balfo metinės 
išlaidos — 99,000 dol.

Mokyklom suaukoti pinigai 
ten ir buvo nusiųsti. Kai Va
sario 16 gimn. atsidūrė bado 
pavojuje, Balfas iš savo kiše
nės dar ten nusiuntė 7,400 dol. 
Sibiro tremtinių šalpai (Lietu
voj ar Sibire) išsiųsta 30,255 
dol., už vaistų ir rūbų siuntas 
Lenkijon sumokėta paštui 
4,780 dol. Vokietijos lietuvių 
tremtiniam išdalinta pinigais 
4,797 dol. (nusiųsta ir siunti
nių). Kitų tuzino šalių lietuvių 
šalpai, neskaitant siuntinių, iš
leista grynais pinigais 2,460 
dol. (JAV lietuviam tik 334 
dol). Balfo namo ir įstaigos iš
laikymas (šiluma, šviesa, ap- 
-drauda. ^remontai) per metus 
kainavo"!,687^ dol' '9-jų tarnau
tojų algos 7,018 dol., kelionėm 
išleista 466 dol., telef. telegr. 
284 dol., pašto ženklams 805 
dol., veiklos skatinimui 262 dol. 
Būta dar visokių kitokių mo
kesčių ir išlaidų, kaip siuntinių 
pakavimo ir raštinės medžiaga, 

filmas bus rodomas studentų 
ateitininkų stovykloje.

Kas norėtų šiuo filmu pasi
naudoti, gali kreiptis į kun. L. 
Jankų, Balfo reikalų vedėją, 
105 Grand St., Brooklyn, N.Y., 
11211, pažymint datą, kada fil
mas pageidaujamas.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Prel. L. Mendelis, parapijos 

klebonas, atostogas praleidęs 
Europoje ir šv. žemėje, liepos 
31 grįžo į Baltimorę.

Suaugusiųjų klubas liepos 
30 Alberto ir Betty Juškų na
muose turėjo vėžių pietus — 
crab feast. Žmonių atsilankė 
daug, ir visi maloniai praleido 
laiką.

Kun. J. Anstozweski, šv. Al
fonso vikaras, liepos 31 išvyko 
atostogų, kurias praleis, lanky-
damas vakarines Amerikos val
stybes.

Sodalietės rengia madų paro
dą. Rengimo komitetas Eugeni
jos Pazneikienės vadovaujamas, 
rūpestingai rengiasi parodai- 
Bilietus platina Grace Palumbo.

Šiluvos Marijos koplyčios de
dikacijos iškilmės bus rugsėjo 
4. Jose iš Baltimorės dalyvaus 
nemaža lietuvių. Baltimorės vy
rai yra pažadėję palaikyti tvar
ką. Vyrus surašo klebonijo
je. Kas galvoja važiuoti autobu
su. raginami iš anksto Įsigyti bi
lietus, kurie taip pat gaunami 

įvairios privalomos apdraudos, 
nario mokesčiai ir panašiai 
Taip metų gale iš surinktų su
mų išleidus 99,016 dol., liepos 
1 atliko 8,013 dol., kurių ka
žin ar užteks vasarai iki ateis 
naujas Balfo 1966 rudens der
lius.

Apyskaitą palyginimai
Apyskaitos nėra įdomios, jei 

negalima jų palyginti su perei
tais metais, arba pav. kokios 
buvo Balfo pajamos ir išlaidos 
prieš dešimt metų. 1955-56 Bal
fas turėjo 97,286 dol. paja
mų, šiemet 107,029 dol- Vasa
rio 16 gimn. tada buvo suau
kota 28,029 dol.; šiemet 26, 
303 dol. Narių tada buvo 1,266; 
šiemet 1,351 (Balfo teisėtais na
riais laikomi tik nario mokesti 
užsimokėjusieji). 1956 m. Sibi
ro lietuvių šalpai skirta 5,350 
dol., šiemet išleista 30,255 dol. 
Bendrai šalpai prieš dešimt me
tų buvo suaukota 55,989 dol. o 
šiemet 66,553 dol. Kelionės ir 
veiklos skatinimui tada buvo iš- - 
leista 2,127 dol. — šiemet tam 
pačiam reikalui 798 dol. įstai
gos tarnautojų algom buvo iš
leista 8,076 dol. šiemet 7018 
dol. Gėrybių tvarkymui sandė
liuos buvo išleista 2,170 dol., 
dabar 1,474 dol. Čia reikia pa
stebėti, kad prieš dešimt metų 
Balfas tik retais atvejais siun
tinėjo individualius siuntinius 
iš centro, viskas buvo daroma 
iš Vokietijos, kur įstaigos iš
laikymas kainavo apie 10,0 0 0 
dol- Dabar Balfas užsieniuose 
apmokamų tarnautojų ar įstai
gų nebeturi, yra tik neapmoka
mi Balfo įgaliotiniai Italijoj, Vo
kietijoje — 3, Prancūzijoje bei 
Pietų Amerikoje.

Iš apyskaitų matyti, kad 
prieš dešimt metų Balfo veikla 
visu svoriu reiškėsi Vokietijoje, 
šiuo metu — pavergtoje Lie
tuvoje ar Sibiro tremtinių la
bui. Dar vienas dėmesio ver
tas reiškinys: Balfo veikla ne
silpnėja, o stiprėja.

Centro įstaiga finansų tvar
kymui sugaišo, palyginti, labai 
mažai laiko. Daug daugiau bu
vo dirbta šelpiamųjų bylas ve
dant. siuntinius siunčiant, imi
graciją tvarkant, santykius su 
valdžios Įstaigom ar skyriais 
palaikant. Siuntinių-gėrybių at
askaita bus pateikta kitam pra
nešime. Kun. L. Jankus

NEW HAVEN, CONN.
Kat. Moterų Sąjungos 3 3 

kuopa liepos 9 suruošė vakarie
nę J. Kazlauskienei, kuri ap
lankė Lietuvą. Dalyvavo gražus 
būrys svečių. Grįžusioj! vaiz
džiai papasakojo apie savo ke
lionę.

Keliavo per Stockholmą, Le^ 
ningradą, Maskvą i Vilnių- Ap
lankė Kauną, savo tėviškę Kaz
lų Rūdą, Palangą. Lietuvoje ir 
tėviškėje svečiavosi neilgai, 
nors pati kelionė buvo ilga. Ke
lionės reikalais reikėjo net ir

Argentinos jaunimas Blue Water vasarviettje. Iš viršaus kairėje: motorlaiviu George ežere; Zuzana 
Valadkaitė dainuoja Manor House vakariniame koncerte, tarp gėlių ir žalumynų. Dešinėje — grupė su 
šeimininkais Slyvynais; aiškinama apie vandens slydęs; prieš išvažiuojant su šeimininku D. Slyvynu.

Nuotr. V. Maželio

Pietų Amerikos jaunimas George ežere
Per Ameriką ir Kanadą ke

liaudama, Argentinos ir Bra
zilijos lietuviško jaunimo gru
pė sužinojo, kad prie George 
ežero yra lietuvių laikomas 
Blue Water kurortas. Nūtarė 
kurortą aplankyti.

Nepaprastai gražus ežeras, 
graži gamta, patogūs įrengimai. 
Buvo progos ir pasimaudyti ir 
vandens slidėmis pavažinėti. 
Pirmą kartą svečiai išsimaudė 
ir lietuviškoje pirtyje-

Šeimininkai — Dominikas 
ir Paulina Slyvynai ir jų duk
relė Elena Šukienė — parodė 
labai daug rūpestingumo ir nuo 
širdumo. Visai 15 žmonių bu
vo surasta patogios patalpos, 
šeimininkai užleido net savo 
kambarius. Visiem tarnauto

J. Kazlauskienė Amerikon 
atvažiavo 1931 metais. Susirin
kime ji Įdomiai papasakojo 
apie savo kelionę. Kuopa jai 
padovanojo krištalinę vazą. Ji 
irgi parvežė dovanų; pirminin
kei M. Jokubaitei ir raštininkei 
M. Ramanauskienei padovano
jo lininių staltiesėlių, gintarų ir 
Lietuvos žemelės. Labiausiai vi
sus sujaudino Lietuvos žemelė, 
kurios žiupsneli kiekvienas pa
laikė savo rankoje.

Vakaras buvo labai šiltas, bet
vaišės praėjo gražiai: buvo Įdo
mu pasiklausyti viešnios, stalai 
buvo gražiai papuošti ir val
giais apkrauti. A. L. 

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ

PIKNIKAS
✓

sekmadienį, rugpiūčio 7 dieną
Dienos programa:

11:00—Šv. Mišios Liurdo šventovėje
12:00 —Pietūs
3:30—Bostono šv. Petro lietuvių parapijos or

kestras ir O. Ivaškienės tautiniai šokiai.

Pranciškonai kviečia visus maloniai praleisti dieną ir paremti jų 
darbus Kennebunkporte.

jam buyo Įsakyta svečius gerai 
prižiūrėti, po ežerą vežioti, val- 
gidinti. Seimininkai dvi dienas 
svečius išlaikė, neimdami jokio 
mokesčio. Pietų Amerikos lie
tuviškas jaunimas už tai labai

NAUJOM PAREIGOM BESIRUOŠIANT
Po penkiolikos metų įtempto 

darbo Australijoje, palankiom 
sąlygom susidarius savo ilgo
kas dviejų metų atostogas bu
vau nusprendęs panaudoti stu
dijų kelionei po Europą ir A- 
meriką. Atvykęs į Romą, gavau 
nelauktą kvietimą eiti Vasario 
16 gimnazijos direktoriaus pa
reigas. Italijos ir Vokietijos lie
tuvių bei jų bendruomenės val
dybų skatinamas, sutikau im
tis nelengvų direktoriaus parei-
gų nuo š.m. rugsėjo, su sąlyga, 
kad lietuviškoji išeivija visame 
pasaulyje nuaširdržiai parems 
ir visokeriopai padės šiuo kri
tišku momentu toliau tęsti 
taip reikšmingo lietuvybės ži
dinio Europoje tvarkymo ir va
dovavimo darbą.

Aplankęs Huettenfeld ir pa
buvęs ilgesnį laiką gimnazijoje, 
susipažinęs su gimnazijos dar
bu, rūpesčiais, spaudos atsilie
pimais ir pasirašęs sutarti, šir
dyje jaučiu prieštaraujančių 
jausmų:

Pirma mane ima baimė, kad, 
atvykęs iš penktojo kontinen
to ir nežinodamas esamų sąly
gų, galiu lengvai jau darbo pra
džioje kam nors neįtikti ir su-

ir labai dėkoja šeimininkam.
Vieną vakarą vasarvietėje 

buvo koncertas. Dainavo Ar
gentinos solistė Zuzana Valad
kaitė ir iš Brazilijos Jonas Lu
koševičius. Taip pat prisidėjo 
ir vietinis jaunimas, padainuo
damas amerikoniškų dainų.

silaukii priekaištų ar net pa- 
kaltinimų-

Iš kitos pusės, matydamas 
jaunus moksleivių veidus ir ryž
tingą bei tvarkingą mokykloje 
vykstantį darbą, turiu vilties, 
kad, jei Vasario 16 gimnazijos 
šviesus žiburys neužgeso medi
nių barakų prieblandoje, tai da
bar jungtinėm viso pasaulio lie
tuvių išeivių pastangom suge
bėsime nugalėti nuolat iškylan
čius sunkumus ir pajėgsime gai-
vinti tėvų šalies meilės ugnį 
jaunoje kartoje dar ilgus me
tus. šiam darbui ir aukai mus 
Įpareigoja tėvynė ir tautinė gar
bė.

Ruošdamasis naujom parei
gom ir prisistatydamas lietuviš
kai išeivijai nuoširdžiai prašau 
patarimų, paramos ir visokerio
pos pagalbos.

Kun. dr. P. Bačinskas, Busi
masis Vasario 16 gimnazijos di
rektorius.

Mano adresas Amerikoje 
iki š.m. rugpiūčio 15 d : 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y.
11211. Vėliau — Vasario 16 
gim-: Schloss Rennhof, 684 
Lampertheim-Huettenfeld, W. 
Germany.

IŠ VISUR
— Jaunimo peticijai į Jung

tines Tautas, kaip praneša kon
greso komitetas, parašų surink
ta: Jungt. Valstybėse — 84,358, 
Kanadoj — 10,157, N- Zelandi
joj — 12,624, kitur — 45,506. 
Iš viso — 140,021. (E)

— Rašytojas kun. Stasius 
Būdavas liepos 17 ir vėl pagul
dytas į West Palm ligoninę. Jis 
buvo visiškai silpnas ir reika
lingas nuolatinių injekcijų. Li
gonis turi pilną atmintį ir są
monę, perskaito visus jam ra
šytus laiškus, bet Į juos atsaky
ti nebegali. Neseniai jį aplan
kė kun. Pranciškus Garmus ir 
kun. dr. Jurgis Razutis.

— Marija Veitaitė-Boyeva, 
Lietuvių Fondo tūkstantininke 
iš Phoenix, Ariz., siųsdama fon
dui papildomą 500 dol. įnašą, 
rašo: “Džiaugiuos galėdama pa
aukoti fondui dar 500 dol., ta
čiau man liūdna, kad Įnašai taip 
pamažu slenka- Juk tiek yra 
gerų ir pasiturinčių lietuvių”. 
LF adresas: 6643 Šo. Maple- 
wood Ave.j Chicago, UI. 60629. 
Telef. 778-2858.

— Prof. dr. Elena Tumienė 
vasaros metu dėsto anglų lite
ratūrą Immaculate Heart kole
gijoje, Hollywood, Calif., kurią 
ji pati baigė prieš keletą metų.

— Inž. Julius ir Marija Kiš
kiai, Darbininko:- skaitytojai - 
San Gabriel, Calif., liepos 16 
paminėjo moterystės 25 metų 
sukaktį-

— Jungtinė meno paroda į- 
vyko N.P.M. seserų sodyboje 
Putnam, Conn., liepos 24, tra
dicinio lietuvių susibūrimo ir 
mergaičių 23-čios stovyklos už
darymo proga. Apie 60 tapybos 
ir skulptūros darbų išstatė šie 
lietuviai menininkai: Galdikas , 
Elskus, Ignas, Ingelevičienė, 
Dagys, Juodis, Jurkus, Gedvilie
nė, Kepalaitė, Mikšys, Pautie- 
nius, Zubienė, Žukauskienė, Žo- 
romskis ir Viesulas. Rengdamos 
šią parodą, seserys norėjo mū
sų jaunimą ir stovyklaujančias 
mergaites supažindinti su lietu
vių menininkų kūryba. (P.V.)

— Ateitininkę sendraugių 
stovykla vyks “Dainavos” sto
vyklavietėje nuo rugpiūčio 7 
iki 14. Tradicinis litaratūros va
karas Įvyks rugpiūčio 13.
— Kompoz. Bronius Budriū- 

nas, Los Angeles lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos choro ve
dėjas ir vargoninkas, Kanados 
Lietuvių dienos komiteto pa
kviestas diriguoti savo kūrinį 
“Tėviškės namai”. Kantatą iš
pildys jungtinis choras rugsėjo 
4 — Kanados Lietuvių dienoje 
Toronte- Kantatos solistais bus 
Lilija Šukytė ir Vacloyas Veri- 
kaitis.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos centro valdybos plenumo 
posėdyje priimtose rezoliucijo
se pastebima, kad Vilniaus ir 
Aušros Vartų Dievo Motinos su
tapatinimas su Lenkijos krikš
čionybės tūkstantmečiu Vatika
no pašto" ženkle Įžeidžia lietu
vių tautos jausmus ir savigar
bą. Plenumas skatina rašyti 
protesto pareiškimus Vatikano 
Valstybės sekretoriui J. Em. 
kard. A.G. Cicognani, kartu 
prašant išlygini lietuvių tautai 
padarytą skriaudą. Patyrus, 
kad turimos medžiagos dar ne
pakanka nustatyti Lietuvos et
nografines sienas rytuose, 
kreipiamasi Į visus pasaulio lie
tuvius, turinčius bet kokią su 
rytų Lietuvos klausimu susiju
sia medžiagą, arba žinančius 
apie tokios medžiagos šalti
nius. Prašoma tokią medžiagą 
siųsti arba apie ją pranešti Ry
tų Lietuvos sienom studijuoti 
komisijos pirm. Stasiui Ixizdi- 
niui. 1192 E. 87th St.. Clevc- 
land. Ohio, 44108.

Prenumeratoriai, pakeičia 
gyvenamą vietą ir prisiunčią 
administracijai naują adresą, la
bai prašomi pažymėti taip pat 
ir seną adresą. \
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MYKOLUI RAUCHUI

Vienintelis Importuotojas Amerikai

International
Union

ElectricalLietuvių Moterų Klubų Federacijos pirmininkei

UGIJAI BIEUUKIENEI Radio
Workers

Lietuvių Motera Khibas
355 Bloomfield Avė.Waterbury, Conn.

NEWARK. N J.
Call 201 483-1010

Coaeh ’n Four
West

LER&WEBER
Bendruomenės nariui

Stamfordo Lietuvių Bendruomenė

10 Coiumbus Circle 
NEW YORK CITY

Hackensack, NJ 
342-0042

SUAUGUSIEMS VASARVIETĖ atidaroma Viėpo® ir 
tęsis ad 28 ragpifičie. Lietuviškas maistas, vMs vakarai, 
gražus Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, o kainos visiems prieinamos.

mirus, jo žmonai G. BANIENEI ir giminėm užuojautą 
reiškia

602 S. Broadway 
YONKERS, N Y.

YO 9-3070

420 Broadway 
Hillsdale, NJ. 

Telef. 201 664-1477 
We Cater to the Family

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

Coaeh ’n Four

15 Boston Post Road, 
Larchmont, N.Y 

* TE 4-5158

For the Finest 
of Motorcycles

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJEFEDERATION 

BANK & TRIST

Credit clubs — Cloeed Monday

201 — 4504200 
Hope, New Jersey

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

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

Tuo pat laiku savo įnašus pa
pildė: Nežinomo Lietuvos Parti
zano įnašas iki 782.50 dol., ĖB 
Kenoshos apyl. iki 569 dol., dr. 
Jonas Sumskis iki 200 dol., a.

Hillsdale 
Port Store

— KaHfontifaa respubliko
nai dabar pasisako ui Nisoną 
32 proc-, ui Romney 15, CtoM- 
wsterį 13 proc. į prezidentus 
1968.

58 — A. Bay Ridge Avė. 
Brooklyn, N.Y. 

Telephc*ne BE 8-2475 or 
BE 8-2843 — DAY 

SH 5-8048 — N1GHT

darbininko 
apsauga nėra reikalinga -arba 
yra netikusi. Taipgi nereiškia, 
kad Ši arba kita socialinės ap
saugos rūšis yra “neteisinga” 
vienu ar kitu atžvilgiu. Deja, 
Tamstai nepriklauso “unemp- 
ment” mokėjimai, kai Tamsta 
gauni “Workmen’s Compensa- 
tion” mokėjimus. Tamsta nega
li ir vieną ir kitą gauti, nes 
“Workmen’s C ompensation” 
mokėjimai yra numatyti sužeis
tam darbininkui padėti; b “Un- 
employment Šecurify” mokėji
mai yra numatyti darbo ne dėl 
savo kaltės netekusiam darbi
ninkui, kuris gali ir nori dirb
ti, bet neturi darbo.

“Uneroptoyment benefits” 
yra mokami darbmmkui, kuris 
buvo atleistas iŠ darbo dėl ne 
nuo jo priklausančių < sąlygų, 
pav. darbui sumažėjus, ir kuris 
negali gauti kito “tinkamo” 
darbo. Kad šiuos mokėjimus 
gautų, darbininkas turį būti: 
1. “pasiruošęs” dirbti ir 2- jis 
turi “galėti” *- dirbti. Atseit, 
toks darbininkas, kuris buvo su
žeistas, kad ir darbe, '“negali” 
dirbti, nors jis ir norėtų dirb
ti. Unemployment mokėjimai 
nepriklauso darbininkui, kuris 
nustojo dirbęs dėl to, kad jis 
serga arba nenorį dirbti. Toks 
mokėjimas priklauso darbo ne
gaunančiam darbininkui Kaip 
ir kiekviena kita socialinės ap
saugos rūšis, “unemployment”

tų man išrūpinti tą “Unemploy- nereiškia, kad 
ment” atlyginimą. Man sunku 
pragyventi iš tų keliu dešimtų 
dolerių, o dirbti aš dabar tik
rai negaliu. Jis ; man atsakė, 
kad jie to padaryti negali, nes 
darbo dabar fabrike netrūksta. 
Be to, jei jie tši ir padarytų, 
pš negaudau nei cento iš “Un- 
employment” įstaigos, nes aš 
sergu. Tai dabar paaiškink 
Tamsta man, kur yra logika?

ti atleidžiamas iš darbo dėl dar
bo stokos ir galt praleisti savo 
apmokamas atostogas, dažyda
mas savo namus. Aš, iš kitos 
pusės, niekad nepraleidęs nei 
vienos darbo dienos ir visu

minis, jo žmonai G./Banienei ir g'minėm nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir karta Budi

FLAGSHIP INN
For the Finest of Food 

Featuring Seafood 
and Roast Beef 
Moderato Prices 

Fully Air Conditioned 
Wę ftonor American Ezpress 
and Carteblanc Credit Cards 

"Tocafed on Routes 9 and 80

mirus, jos vyrą p. B. Bieliuką ir jos motiną p. Bezumavi- 
čienę labai nuoširdž'ai užjaučia ir liūdi

Kalas ir aš j kitų re&alus ne
sikišu ir'niekuomet nesikišda- 
vąu- Prieš penkis mėnesius ma
ne ištiko nelaimė darbe. Aš gau
nu taip vadinamąjį “Work- 
mteri’s Compensation”, nes ne
galiu dirbti, sužeidęs dešinią
ją ranką. Gaunu 53 dol. į sa- 
vaitę. Mano uždarbis 116 dol. 
Į savaitę, kai esu sveikas. Nu
ėjau pas savo fabrike vedėją

CM* • kMUia. Dfott ir ■■ rėmraaą bte tėūatyti tie paš* 
AABi^ to h“’0

' driuirijon sukilimo.
Z^.iZiHrt, trakiai yra Sovietų Rusijos,

niį. tttri tietnviaras įrašus; Vii- 

Jnhi. Tūliai, Rokiškis, Zarasai, 
Alsėdžiai, Ukmergė ir k. Iš tų

tų veiktos sukakt|. Jai atžymė- Biuletenį redaguoja Eugeni- 
,met gerai dirbęs, susergurenkama didriė fBatūijos jus Petrauskas, 7742 So. Troy 
darbo R^ygų .b1; turių pmgyven- paroda spalio 28, 29, 30. Ren- St.j Chicago, BĮ., 60652.
ti S tų nrliimiilffiĮ lrrlrtfrr rrn 
tų? Kame Čia teisybė? ; t- 
Nuderimam daridnlnlrat, M.Y.

Kazys Meškonis, Antanės Zau- 
ra, Vincas. ir Aldona Juodval- 
kiai, Elena Geruhritienė, Jani
na ir Jonas Mikoliūnai, Anta
nas Raventas, Rapolas Vteodka, 
Albertas Sušinskas, B-P., Fabijo
nas ir Natalija Kaminskai, Vin
cas Apanius, Jonas Baranaus
kas, Petras ir Natalija Baniai, 
Amerikos Liet Tratinės S-gos 
1-as sk. N.Y., Jonas Kazlėkas,

tino Gaktiko atfiunt įnašas iki 
325 dol, dr. Augustinas Lau- 
cis iki 600 doL, leonas Kuz
mickas iki 200 
G. ir Dailia &, 1 
1000 doL ir J.D.

P^^rasramBmdraūrateB

DABAR: 336 East 86th Sf. 1 Ir 2 Aramm) N.YX.
tūlįr Hm

Adara kasdien iki 9 vai. vakaru adtridieniais ir teštad.
ti6v.'nk

‘TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR . 
{VAIRIOS ROSIES^ RAŠTE MOŠŲ SANDELYJE VISADA 
Viršuje parodoma spinta išardoma Pristatoma bet kur

Š- m. birželio mėn. Lietuvių Vaclovas Kasakaitis, Antanas ir 
Fondas pasipildė šiais naujais Izabelė Jonaičiai, Juozas ir A- 
nariais: 1000 dol. drs. V. ir V. leksandra Juozaičiai, Petras 
Adams; 30 0 dol. Pranas Ku- Drabišius, Vacys ir Ona Ročiū- 

nai, Marija Jėšmantienė ir Lai
mutis Stankevičius, §v. Kazimie
ro Lituanistinė mokykla Cleve- 
lande, a.a. Marcelės Juovalkie- 
nės-Morkūnaitės atmint. įnašas, 
Juozas ir Adelė Sadūnai, Ju
lius Mačiulis, Bronė ir Alfonsas 
Nakai, Antanas ir Ada Petraus
kai, a.a. Konstancijos Plechavi- 
čienės atmint. įnašas, Eugeni
jus Jankus, a-a. Petro Kazlaus
ko atmint įnašas, Vincas Kaz
lauskas.

ątirii^ami iš 
kai jie gauna 
jie ^tedf na-

ii T0$® 1*3*® rakflhara prieš ru-
J* -.-n« nirnuin-

mirns, B A LT RUSAIČIŲ šeimai reiškiame giliausią 
užuojautą.

pinskas; 250 dol. dr. Osvaldas 
ir Ina Nakai; 200 doL dr. Zig
mas ir Monika Sabataičiai; 
112.72 dol. Dariaus ir Girėno 
Lituanistinė mokykla. Po 100.: 
LB Elizabeth apyl., Konstancija 
ir Juozas Rapšiai, Jonas-Vytau- 
tas Kančauskas, Antanas ir Ele
na Barčai, Juozas Vikšraitis,. 
Jurgis Genčius, Mykolas ir Če- 
novaitė Bajorūnai, Raimondas 
ir Stefanija Liormonai, Klemen
sas Kamaitis, Audronė-Marija 
Zidžiūnaitė, R.A. židžiūnas, Ka
zė ir Liudas Binkevičiai, Ka- 
zvs- Adomavičius, a a. savanorio- 
kūrėjo Romualdo štėinerto at
mint įnašas, Ignas ir Bronė 
Medžiukai, Stasė ir Kazys Ta- a. dr. Jono Kalpoko atmint j- 
mošaičiai, Kristina ir Kazimie- našas iki 450 dioL, a.a. Valen- 
ras Daugvydai, Jeronimas Ka- “ 
ralius, Stanley Bartkus, Juozas 
Navakas, Vladas Žilėnas, Kazys 
Žilėnas, Pranciška Užupienė-Ki- 
sielienė ir Grigalius Kisielius, 
a.a. Onos. Krikščiūnienės-Pet-

Complete Fitot Mlgnon 
Dinner 34-45. 

Luncheons 6 days from 12 fr. 
z 31.50 Yonkers only 

Giant Cocktails

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (Area 617) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta didelio puSų, 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: a rija 
Javgonag, Vila Audronė —

617) ^26-8J,25.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausia ir <fidžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusių, lietuviškų pajūrio vilą.

INTERNATIONAL 
PRINTING 
COMPANY

Old Saybrook Road 
Exit 67 Conn. Tpke. then 

North 1V> miles

New Yorko beturiu 
vyrą choras

priima svečius nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 dienos 

Su užsakymais kreiptis: »
ELENAKRASAUSKAS f
P. O. Box 307, West Hyannis Port, Cape Cod, Mass.

Tel. HYannis, Code 617 - 775-9216
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2% tA (jie pmlahBijĮs Lhrattto ir kao; N. Y. laimėjo Bdttatoe South- 
Portiiui ir 5 sužaidę lygteLte- ent Ojtairibta AflaRM ndMtoiai- 
čtau 8 rato laimėjimas prM Nah heren teX tik Buvę XN daferriai. 
do'fe paMtt jt aitatysL Amerikąt-'

Fspilfoiiir Dėkodami lie
pos 8 demonstracijų rėmėjam, 
per neapsižiūrėjimą praleidom 
NewarKO net. parap. nemno 
prtf. I- Kelmeiio pavardę. De
monstracijose dalyvavo tos pa
rapijos vikaras kmi. P. Toto
raitis ir gausus būys New Jer- 
aey Sėtuvių. Dėkojame pnel L 
Kelmeliui ir kua. P. Totorai
čiui ir už padarytą klaidą atsi
prašome, jskaiteat ir smiausią 
driyvj — 90 m. Juozą Krrii- 
kauską iš Nevariu N J- — De
monstracijos organizatoriai.

VeMeta W. UMmnn ir D. Bran- 
Stoto <8av.) paatdaKjo ptaną riet* 
Vengrijos tarpt. turnyre, 3 veng
ras J. Heach.

Toy OomiMtratoca 84jOO per hour 
guarapteėrf The origlnal Dfacount 
pjūty* Plas.- No teVMtaMat. Com- 
iaiwinnii to 28%. Write, or call col- 
lect: Mrs. EUeen Clausen, American 
Home Toy Parties. Ine. 68 Saddle 
Lane. Centereach, N. T. TeL (516)

37 Staridan Avera 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeteL—APpItaato 7-7083

UpataM Now York prie El- 
lenviHe parduodama 28 akrai 
Žemės su modemiškais paste- 
taa Cettage, -baseiiias tai > 
privatūs šuliniai, prie gražaus 
kelio ir kiti patogumai. Par- • 
duodama už prieinamą kainą.. 
Informacijai rašyti: Darbinin
ko adm., 910 W31ougiiby Avė-, 
Brooklyn, N.Y., 11221 arba 
skambinti GL 2-2923. '

Monday, Wedneaday, Frtday after- 
noon. Sleep in ome vreekend a month. 
Laundry, cleaning, cook dinner. 625 
per month. Plūs 825 fbr vveekend. 
Call HY 9-8355.

17 We* 32nd Street — LA 4-3330 
Near Macy’s & Gimbels NY. stores' 

Perma-Creme; totally neir I&sting 
beauty. YouTl tore the vray Maggie 
and her staff of hair straigfatening 
enperts and styiists treat your hair.

Reg. 620.00 Special SIMO 
Come__ let Maggie re-make and

awake a wondrous new crowning 
glorious you..

Near aD subvvays
.."***•'"CĮtMitiil'.lfionfliijro "z

salyklą, kariuos mes 
naudojame? •/ > 
Mes' nežinome, bet ką 
nors tikrai gerai 
darnme-

4,? FUNERAL.ųOlte 
197 Web6ter Avenue 

PRANAS VAISKUS 
LatdotaytQDizefctoefas 

* |r bulsuMNCoja* 
f!nmhrwigi»t Mn« 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavtaas dieni ir naktį. NO- 
dendScn koplyčia fermenims dy
kai Aptarnauja Cambridge ir, 
Bedtea* laokMėjM ftamianatomto 
kainomis. Kainos tos pačios ir į

Parduodamas namas Mastic, 
N.Y. Namas su 3 miegamais, 
gyvenamas visus metus. Garo 
^šildymas. Rūsys. Privati prie- 
plauka. Kaina 12,900 doL Po 9 
vah vak skambinti 516-28161

tratas iš 4 kambarių antrame 
aukšte. Informacijai 
vakarais po 6 vai 
4850.

skambinti 
teL 441-

Išnuomojamas 5 
tratas su apšfldimu.

kambarių 
Arti BMT

-r )^E5Y.K»a ĘARMS L
■Unusual new restauranį on scenic 
200 acre Ramapo retreat. Inspired 
Continental and American cuistoe, 
cocktails. N.Y. Thruvvay, Exit 16, 
or Interstate Parkway to New York 
Thnnvay to Upstate N. Y., Smith 
Ctove RcL, 1^ mi. Closed Mondays.

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

Išnuomojamas butas Ridge- 
woode, pirmame aukšte (4 kam
bariai, virtuvė, vonia ir prieš
kambaris). Mūro 8 šeimų na
mas (4 lietuvių šeimos); Geras 
susisiekimas: Canarsie line — 
De Kalb stotis, autobusai: De 
Kalb ir Wyckoff avė. Skambi*- 
ti telef. T^R-9 ryto arba. 8-19 
vak. EV V3650<. ž. ■„ ■' #

Dssp sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soies, coior ir fct TV, Tapė

Af filiated with the Huntington 
Nursing Home Huntington NY 

Veteraną Mem. H*way Hauppauge

DESIRE 
mterested people 

to take over payments 
on repossessed cars!

NO CASH DOWN 
FREE PLATĖS

Over 200 cars — all makes, 
all models, all years

CaH collect 
MR. DUNCAN 

201 TA 4-3232

būtįnai užsakyk 
Rhetogoid alų, 

saVo mėgiamo j 
aludėje ar . 
restorane.

Steptai Aniškis 
(AkMAKAUSKAS)

Grabocius - Balaanraotoja* 
MODBBNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
' Brooklyn, N. Y.

SOUND RETREAT CORP.
undprooC — Home Coastructk

Airp&nė Ncdsėš Soived ’ 
Also Excellent Materials for Insula- 
ting Trailors and Large Regrigeraticn 

Units E
RH 4-0625 ar HY 7-5117

z JOYCE HOME
BEAUTY SALOM

SpeciaI Wash, Sėt and FreeManicure
— 62.50. Specializtog in Tinting

Styling Pennanent Waving
CaH for Apmt. — L0 1-9184 

578 Rye Court North VaUey Stream

KEY PORT AUTO LAUNDRY 
We speciahze in Simonizing 

and Glazing
* Motors steamed and deaned 

and vrashing and Polishing 
110 Front SL, Newport N J.

201 - 264-9767 ask for Robert Crosby

CARSON PLUMBING « HEATiNG 
751 Frankfin Avė Eklyn 

ST 9-1409
SpeciaHsts in. aRemtSons - jobbing

CORMARIA
RETREAT HOUSE

Sag Harbor, LX N.Y. 11963 
TeL 516 - 725-9788

SadcHe Brook Convalescent
15 CaldweU Avė. Saddlebrook N J. 

’* 843-7333 
z~ and

Brooltwood Convalescent
30 Legrė&ai ’St Saddlehrook NJ. 

‘ * .843-8411

PHOTOGRAPHY 
PAPPABPHOT08

For all occastons « FbrAVeddtogs 
Communions andConfirmatlons

Exclusively Life Coior 
429 SttS Street Brooklyn 

Call 833-2429 er 833-8747

TOPLACB 
YOUR AD, 

GANC& OR CHANGE

Mrithnr F. Belas 
funeral Home , 

Moderni koptyGto - Atreoidmaned 
A.J.BALT6N-BALTRONAS :

UceiĄed Manager 
rik TvvAAij' AvuDilC 

<60 Grand Bt, Breoklyn 11, 9LY?

SERVICE 2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn. N.Y.

Offers Hospital Ebrtension Service 
in treatment for the convalescent 
and rehabilitive patient in our new 
ultra modern Nursing Homes. All 
rooms on onė leveL 24 hour nursing 
care Doctorion call

CaR - a«3-7333

AvritoKr t* Ganto and Families 
ChUMBcCbundi vfthtathearea 

Prieat eanses every m stok for

MAPUMANOR

OUTLAWS BOOKKEEPING

TYPING SERVICE

186 Fifth Avenue N.T.C. N.Y. 
Free Pick-Up and Delivery 

CaH 924-6070-1-2

HENRY HUDS0N HOTEL
353 W 57th Street 

Weddtogs Luncheons Sočiais 
Business Meetings 

Cboose the Manhattan Hotel
with facilities to stot you 

CaH Mr. STINGO CO 5-6100

King Highway Fknr Experts dust- 
less machtoes Floor samfing vraytog 
and scraping Carpeto sbampooed 
Stores - Homės - Offices europiete

stato speciaMfe —' Covvr Flatbuoh 
Flattends and Denehoant CaH 498- 
6702 and. HY 6-9219

P I ERCE 
General Home Improveneenta 

We. spectaltSe M Patnttng

a. P. R. CONOTRUCTItal: 
COMPANY, Ine.

Ebcperts in Home Improvements - 
cement worfc and diiveaays oor

Don*t Be Cheated!! Let us do your 
HOME IMFROVĘMĘNTS.ata pricę^ 
to srdt your pockėt Patottog, plum^ 
bing, plastering, eiectricaL roofing. 
Also Mght movtog. AU work guar- 
anteed.. 425 Lincoln PI, Brooklyn; 
24 hr. telepbone Service: 789-9368 - 
771-7906 - 783-6177.

If You Really Want Your Car to Go.
See MARIO ■ ■ 

MARIO'S Auto Inspection Service 
Mario De Santia, Prtį>. — Auto re- 
paira, skilled mechanics. Shell Bay 
Road, MsyviHe (Opp. Exit of State 
Inspection Service) Cape May Court 
House, N J. Phoue (608) .465-5607 ..

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. į 

(prie Forest Pway Statkui) !
Wooctoaven, N. Y. ; * 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
KoplyčioB nemokamai vis^pe 
miesto dalyse; veikia venUHae**.

TeL Virpinta 7-4409 *

AEON HOME IMPROVEMENT 
CONST CO.

Painting - Decorating - Interior 
and Exterior - Paper Hanging 
Carpentry AU Boras 24Hours

KARLONAS:
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

fid, jo. skaičiavimo mainos, 
ra$h refistcriti, TStamu sali 
visomis kaHromis. Viri gimtairi 
Triefusries, 'GiUsbdig*" 
Bumra^rOlta^as^ata 
Katalogus Ir informacijas gau> 
rite tik pranešę savo adresą: 
J.L Giedraitis, 10 Bany Dr^ 
E Northport, N.Y., 1173L

A Home avNųr from Home HOTEL 
LUCERNE 201 W 79th N.Y.C. % 
Mote fium Braadvmy A 79th Street 

Mote from subway Convenient 
to oeerything in the heart of N.Y.C. 
New!y fui slebtd 1-2-3 raom suttes 
wtt> kttehenettes under new man- 
agoaMoL Nederate rntes EM 2-7100

CRE8CENT BEACH COLONY on 
beautiful Gardtoer Bay right oa the 
beach. The North Shore’s ftoest re-

eguipped. Dafly maH serice. GoV 
privileges, switoming, bdaftog, flA- 
ing, private henri!, —n derk, sbaflle- 
board, play arta, tMonttM knms db 
gardens; don to etanetee

Jim A KatMOeo Kavanogh 
P.O. Bck 228 Gemapert, LX

TeL 5*6-477-0525

NIRO BU F FA 
352 Seaver Are Dongan Hills

We8tern' Union

KAY LAURE 
BEAUTY 
SCHOOL

k«? fch“įj 

statome įvairaus dyd^f 
naujus namus, kvinta 
gafima tuoj jrigyti.
taam užsakymus pašte*

advimus ant mūsų arite 
pirktjo lemta Statytam 
atliekam sąžiningai pagal 
■nsftarimą už Intai ptU 
COMBD^ Mun^a VMUB
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P. Šv. Nekalto Prasidėjimo šventovėje

STATLER HILTON HOTEL

Tivę pranciškonę piknikas 
bus rugpiūčio 7, Kennebunk- 
porte, Maine. Piknikas prade
damas naršiomis 11 v.r. Dienos 
meninę programą išpildys bos- 
;„Z_I — šv'PetriTp^apiyos 
CYO organizacijos orkestras ir

Atlante rajono skautę ir 
dcaučšę dviejų savaičių stovyk
la prasidėjo liepos 30 nuosavo
je stovyklavietėje prie Nor- 
wich, Conn. Bostono skautam 
vadovauja Česlovas Kiliulis, o

Toj' pačioj ligoninėj too rug
sėjo 12 dirbs savo srityje. Bi
rutė yra gimusi Lietuvoje. Sėk
mingai baigė šv. Mykolo gim
naziją Brooklyne, pora metų 
lankė kolegiją ir, tarp kitko, 
studijavo rasų kalbą. Priklausė 
studentų ateitininkų draugijai 
Jos tėveliai Lietuvoje buvo 
pradžios mokyklos mokytojai, 
dabar gyvena Brooklyne. Ja- 
sinskų sūnus Algis, du metus 
lankęs kolegiją, rudenop kaip 
savanoris išvyksta | kariuome
nę. Birutė pasiryžusi toliau tęs
ti savo studijas. Jos draugai ir 
draugės linki jai sėkmės nau
jame darbe ir ryžte.

LMKF New Yorico klubas, 
užjausdamas savo narę G. Ba
nienę, jos vyrui pulk. Aloyzui 
Baniui mirus, paskyrė Baliui 
5 doL auką.

JAMAICA POUSH NATIONAL PARKE 
108-11 Sutphin Boulevard, Jatnaica, l— I, N. Y.

Laužę aidai — ASS Filisterių 
skautų sąjungos nauja plokšte
lė, kurioje įdainuota 16 skau
tiškų dainų. Išpildo 4 oktetai. 
Kaina 4 doL Stereo — 4.50 doL 
Persmntimm pridedama 50 e- 
Si ir kitos lietuv£kos plokšte
lės gaunamos Darbininke, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
T. 11221.

Hi 1QįspCT°Isidminio namuose Dorchester. 
Priridotas iš Sv. Petro bažny- 

: dr.Povilas Ja- 
fę*!;kimaričtos mirė prieš porą me- 

■.-to. ;;' ■■ ■ ■

Mišių patarnautojam kiekvie
nais metais suruošiama vienos 
dienos išvyka kur nors į pama
rius. Kadangi vaikai pakanka
mai vasaros metu prisimaudo 
beatostogaudami kartu su tė
vais, todėl vykstančiųjų skai
čius būna labai mažas- šiais me
tais tokia išvyka atidedama 
rugsėjo mėnesiui. Bus vyksta
ma į vaikam patrauklias

Susirinkimas kviečiamas rug
piūčio 14, 6 v-v. Baltojo žirgo 
Bruto svetainėje Woodhavene, 
96-16 Jamaka Avė.
7 Gmkę saldainiu krautuvė, 
495 Grand Str. Brooklyne, nuo 
rugpiūčio 15 pradeda atostogas 
ir bus uždaryta iki rugsėjo 6. •

Antanina Lukšienė iš Los 
Angeles, Calif-, vietoj gėlių 
prie a.a. Lagijos Bieliukienės 
kapo, paaukojo LMKF 20 dol.

TphauV.žukauskas svečius 
supažindino su salėje esančiais 
žymiaisiais New Yorfco lietu
viais. Supažindinimas buvo pra
tęstas ekrane — parodyti vaiz
dai iš New Yorko: lietuviškos 
parapijos, įvairios įstaigos ir kt. 
Ekrane parodyta keletas lietu
vių daiĮininkų paveikslų,—pa-, 
rodyta J. Bagdono, A. Elskaus, 
A. Galdiko, V. Igno, V.K. Jony
no, K. žoromskio kūrinių skai
drės. Rodė ir aiškino P. Jurkus.

Jaunimui buvo skirti ir K. 
Motuzo spalvoti filmai apie Lie
tuvą. Parodyta trumpai filmai, 
kuriuose vaizdavo nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą, staty
bą, gamtą, kariuomenę: Filmai 
labiausiai patiko ypač jaunimui

Sugiedojus Lietuvos himną, 
tuoj ir baigta pusantros valan
dos trukusi programa. Toliau 
buvo vaišės. Valgiais rūpinos 
V, StepąaK Prie bąrųąpįrnavo 
LB Woodhavėno apylinkės jau
ni vyrai šokių muzika buvo 
parinkta iš plokštelių, bet jau 
nimas ne tiek šoko, kiek daina
vo. Salė buvo gražiai papuošta 
ir išvalyta. Tai sudarė jaukią 
vakaro nuotaiką

Vakaru reikia pasidžiaugti: 
programa neužtęsta, neapkrau
ta nereikalingu balastu, daly
vavo daug jaunimo.

lietuviška spauda. Jo duktė — 
dr. Židelytė-VRmanis — dirba 
Graystone Park, NJ., valdžios 
ligoninėje.

DUODU AUKA ŠILUVOS KOPLYČIAI .....
MANO AUKA RELIGINIAM KONGRESUI

Jonas Jakimavičius (liepos
30) 76 m. amžiaus. Velionis

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT 
------- įėjimas U-58--------  

Lietuviškų valgių bufetas: A. Kauno Maisto Prekybos

ryje — Jonės Beadi paplūdi
my^. Gegužinės pradžia 11 vaL 
ryto. Kviečiami dalyrauti fffis- 
teriaL senijerai, jtnujorai su 
šeimom ir sveSm.<v

-Kovpl: ■. NtmUMbmatfė' atofinė

So. Bostone, savininkei iš
vykstant, skubiai ir [ūgiai par
duodamas 3 šeimų namas. 
Kiekvienas butas turi 4 kamba
rius su visais patogumais. Taip 
pat yra ir baldai Namas prie 
katalikų bažnyčios. Nuoma 45 
dbL savaitei. Adresas: 202%W. 
8th. St, telefonas 268-9499.

Tautinių tokių ir dainų programa — 4 vai. p.p.
Dainuos "Dvi Mainytės ir Dukrytės” 

Šoks — Ęstų tautinių Šokių grupė ii New Yorko

buvo karo veteranas ir 18 m. 
buvo prižiūrimas veteranų ligo
ninėje Chelsea, Mass. Nuliūdi
me paliko du brolius. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinėse.

Vincas Steponaitis (rugpiūčio 
3) 62 m. Velionis gyveno 94 
Ocean gatvė, Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną, sū
nų, dukterį ir brolį. Palaidotas 
Interment kapinėse Cambrid- 
ge, Mass.

vwaw rocmus ros* Krtipna ) ne urną KieooutjM. 
AnkM ir efakvaiai tetari mritan:

UTHUANIAN REUGIOUS AID 
22S 8o. 4th Street, Uraaklyn, N.Y. 11211 
Teteftoaa: 3SO-1N4 

arba
BALTAS
1S8 Urate SU Sroofcfyn, N.Y. 11211 
Tteonaa: 287-1422

Z Lietu-
gyvenimu. inoeų Enciklopedijos reikalų ve- 

ripesųstidaro partijos pasta- \ęorc€ste_
tai Realą remontuoto balny- pe^aj^ gyventi į Dorches- 
fią, parapijos mokyklą. Efebo-

pastatyta ari Uogos nem»-
sritovėjusios žemės; atrodo Išvyko Lieteron- Rugpiūčio 
fraid jęs pamatai sminga . Tad 2 Boston išvyko ekskursija 
visas pastatas reikia pagrihdi- f Lietuvą. Ekskursijoje daly- 
n»i yp-mraitiĮnH Parapijos mo- vauja 10 senesnio amžiaus mo
kykla 6tas ir I gatvių kampe terų iš So. Bostcmo. Gafia, kad 
irgi sena, septintoje gatvėje- se- : tūkstančiai dolerių klojama 
name neme įrengta koplyčią; Lietuvos okupantui, kuns leis 
šalia pora senų namų, kur yra aptankyti Vilnių ir Druskinin- 
viennolynas Visur reikia dide- Teko patirti, kad daugu- 
lių remrmtiĮ- Ražnyčią dahar ap- mas šių moterėlių dar Mra bu- 
supo dideli pigiųjų. butų na- v? Washmgtone, nors jau per 
mai. U^brvių'čia TM^yvena Pa- .50 metų gyvena Amerikoje^., 
čtame rajone pasitaiko nemaža 
vandalizmo,, vakarais apiplėšia 
bažnyčion einančius žmones. 
Klrimnas nori tartis su para* 
piečiais ir susilaukti visų pagal
bos, .kad galėtų apsispręsti: ar 
liktis toje pačioje vietoje ir mė* skautėm Ina Nenortienė. 
ginti lopyti, ar daryti žygius 
persikelti kitur, kur būtų pato
giau visiem lietuviam.

Į Kennebunkportą rugpiūčio 
7 eis specialus autobusas. Tą 
dieną, vyksta ,prandškonu~meti-^iymiečfai 
nis piknikas- Bilietų galima gau
ti pas Oną Ivaškienę. Taip pat Onos Ivaškienės vadovaujama 
autobusai organizuojami iš At- tautinių šokių grupė. - 
holo, WOTcesterio, Hartfordo ir 
kitų vietų. Pranciškonai laukia 
visų apylinkės lietuvių. .

Stepono ir Valentinos Minkę 
vadovaujamos radijo valandėlės 
tradicinis metinis piknikas bus 
rugpiūčio 14, sekmadienį, ma
loniam lietuviškam Romuvos 
parke, Clarmount Avė., Mon
tana, Brocktone. Programoje 
dalyvauja Bostono tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Onos 
Ivaškienės- Bus inapkąs Mar- 
vello, Fliplio klounas vaikam, 
šokių varžybos, kuriom dova
nas paskyrė Edward J. McCor- 
mack, Jr.; demokratų kandida
tas į Mass: gubernatorius, šo
kiam gros Smito orkestras. Iš 
Bostono eis autobusai nuo lie
tuvių . piliečių klubo, kampas 
Broadway ir E. St. Radijo va
landos vedėjai kviečia visus at
silankyti piknike-

So lž; - ! val vak. Sheraton- 
Tetoey viešbutyj, 99*10 Grand 
Central Pkwy., East Elmhurst 
N.Y* (prie LaGuardia aerodro- 
mojJ ' ■ '

Roma* K«zys, Laisvės žibu
rio radijo prograirips vedėjas, 
kalbės rytinio pakraščio skau
tų stovyklos atidaymo iškilmė
se šį .sekmadienį, rugpĮū&o 7. 
Dr. Vytautas P^Vyganita^ da- 

lyvaudamas Pax Rmnana kon
grese Lyone, Prancūzijoje, at
siuntė redakcijai sveikinimus.

Darbininką spaudos kioskas 
su lietuviško mknygom ir mu
zikos plokštelėm veiks Lietu
vos atsiminimų radijo geguži
nėj rugpiūčio 7 Jamaicoje, o 
rugpiūčio 14 Lakevood, Pa., 
lietuvių dienoje. Bus galima už
sisakyti Darbininką,’ pratęsti 
prenumeratą ir papigintom kai
nom įsigyti lietuviškų knygų ir 
plokštelių.
J Diskus! įę ratelio tradS^ja 

New Yorke vėl atkuriama San
taros šviesos federacijos rė
muose. Nuo rugsėjo mėn. vyks 
mėnesiniai susirinkimai, Į ku
riuos kviečiama visuomenė ir 
ypač jaunimas- Informacijų rei
kalais kreiptis į dr. Saulių ši- 
moliūną, Hotel Martiniąue, B- 
way ir 32 nd. St, Manhattan, 
N.Y., telef. PE 6-3800, ezten- 
sion 1248.

REDAKCIJOJ^ LANKĖSI
Marija Bučmytė, iš Dayton, 

Ohio, kadaise gyvenusi Argen
tinoje. Dabar palydėjo argenti- 
niečius. Studijuoja Daytono u- 
niversitete ir kartu yra dantų 
gydymo gailestingoji sesuo.

Kun. Leonas Zaremba, S. J- 
Montevideo, Urugvajuje, lietu
vių parapijos klebonas, svečia
vęsis New Yorke, apsilankė 
Darbininko redakcijoje ir papa
sakojo apie lietuvių gyvenimą 
Urugvajuje.

Antanas židelis^ iš Argenti
nos, atvykęs porai mėnesių į 
JAV, dalyvavęs jaunimo kong
rese, dainų šventėje. Darbinin-

. Woodhaveno LB iniciatyva damas Įannuno Žygiais, kvies- 
hepp6.23, šeštadiaų, Maspetho damas neužsidaryti atskirose 
parapijos salė'Surengtas supi- kartose, 
pafinimo vakaras su tais jau- vos labui fis prisiminė ir 1941 
stono kongreso delegatais, kurie, m^ šukSimą1 ir tą jaunimą, 
atvykę iš kitų kraštų, svečia
vosi New Yorke. Vakaras buvo 
numatytas 7 v., bet teko vėlin
tos, nes publika rinkosi labai pa
mažu. Pradėjus programą, sa
lė buvo apytuštė, bet ją įpusė
jus, — prisirinko žmonių pil
nutėlė salė, — viso gerokai per 
300 !

LB Woodhaveno apylinkės 
vicepĖnmnįnkas Ą, Sabalis pra
dėjo trumpu žodžiu, pakvietė 
programai . vadovauti aktorių 
Vital| Žukauską, kartu pristatė 
iš Lietuvos rivykusią jo moti
ną — Oną Žukauskienę.

Pirmiausia buvo pristatyta 
kitų kraštų jaunimas. V. žu- 
šauskas su jais padarė pasikal
bėjimą, įpindamas nemaža są
mojaus. Tas jaunimas rinkosi 
visos programos metu. Pasku
tinieji atvyko svečiai iš Argen
tinos. Viso buvo 29 svečiai 
Daugiausia, iš Argentinos. To
liau buvo svečių iš Vokietijos, 
Urugvajaus, Bratffijos, Kolum
bijos, Kanados. $ i . 
' Jokių sveikinimo kalbų nebu
vo. Trumpą paskaitėlę skaitė 
dr.Juozas Kazickas, pasidžiaug-

yra VoktetijoB Knšto LB ildi- SKSŽorDūmitiifa ro
ninras ir turi visk ucahojunus r* ___ a
kalbėti visas gtonuriia tiečten* o*™! knnfereaajoee. Jas or-
a»s ktaBSBMia. pat yra “ntTCr^ : ■. ,>ž-7*.r~y

ragpiūčia galo. ■’ • ■ -7 — j; -
BirvtėDna Jasinricaite, tie* • vidury, dar ketian dienom su- pos 28 sėkmingai baįgė “The ^trtotoketuri n»SŽi Su 

stos New Yorke pas L. V. Bak Roooevelt Hospital Scbeoi of trušaičms (td. Vt(k3648), ir Nursing” New Y<rte tir gavo «8<>j nutartaragptefio žO, šeš- 

rugpiūčio 14 sėfrnrifienį pada- registruotos slaugės 
rys platų prane^mą Vasario “ 

gimnazijos reikalais. New 
"YoTko lietuviai, ypač tie, kurie 
jjau daug metų nepailsdami au- 
koja kas mėnuo po 1 dol, pri- 
Hansydami vienam iš čia vei
kiančių būrelių, maloniai prašo- 
jni dalyvaiti ir susipažinti su 
daug metų ten dirbančiu mok. 
Pr. Skėriu. Maloniai laukiami 
ir tie, kurie vis su nepasitikė
jimu žiūri į gimnazijos egzista
vimą. čia kždrai^as kuris dar 
nepriktauso būreliui, galės įsira-

Mfutieji. Po gedulinpĮ 
Petro parapijos bažnyčioje 
šių palaidoti šie asmens:

Jonas Kazlauskas (liepos 28) 
59 m- Velionis gyveno 78 
Chandler gatvė, Norfolk, Mass., 
Nuliūdime paliko seserį. Palai
dotas Fairview kapinėse.

sudaro parapijos
Įtpjįįįfc rcnioDtooti

f tel . y > •/<> z--"- panųūjosmftkyklą,
' - - - . .t-imttr uf a Mai


