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Vietname nutekėjęs kraujas šaukiasi neužmirštamas

SĄSKAITA SU
Jei mokesčių kolektorius 
pasibelstų j Nikitos duris

Jeigu mokesčių kolektorius 
pasibelstų į Nikitos Chruščio
vo duris, jis paprašytų apmo
kėti sąskaitą, kurioje įrašyta 8 
bilijonai dol. — Taip pradeda 
Hearsto kolumnistas Pierre J. 
Huss (Journal American) infor
maciją apie Europos Pavergtų 
Tautų Seimo raštą, įteiktą J. 
Tautų gen. sekr. U Thant.

ŽUVUSIŲJŲ VARDU: dėl ko 
turim žūti?

Washington Evening Star 
gegužės 12 paskelbė raštą apie 
Vietname žuvusius amerikie
čius. Jį pasirašė likusių šeimų 
nariai. Jame sumini 127 ir pas
tebi, kad yra ir daugiau žuvu
sių, bet apsaugos departamen
tas nepaskelbęs pavardžių. Raš
tas apeliuoja į prezidentą klau
simu: "Kodėl amerikiečiai turi 
kovoti prieš komunistus Pie
tų Vietname, jeigu Jungtinės 
Valstybės pritaria prekybai ir

Tarp dienos politinių įvykių labiausiai jaudina Vietnamas: ten buvo McNamara; 
jam paramos prašo Rusk; atgijo MacArthuro idėja kviesti nac. Kiniją talkon

mainam su komunistiniais re
žimais?"
KONGRESE: ar jie žuvo nuo 
priešo rankos? <

. Kas kaltas dėl amerikiečių 
žuvimo Vietname? — susirūpi
no gegužės 12 ir grupė kong- 
resmanų. Ginkluotų pajėgų ko
misija numatė tirti kaltinimus, 
kad dėl kai kurių amerikiečių 
lakūnų žuvimo kaltos ne prie
šų kulkos, bet Amerikos pase
nę nuo 1953 metų lėktuvai T- 
28. Komisija numatė kviestis 
paaiškinti apsaugos sekr. Mc 
Namara. Per spaudą paleistas 
aiškinimas, kad 1954 Ženevos 
sutartis draudžianti siųsti nau
jos kariuomenės ir naujų gink
lų, tesą galima tik tekiais pat 
pakeisti. Toj pat spaudoj buvo 
tuojau atmestas tokis aiškini
mas: girdi, sutartis seniai su
laužyta. kad šiaurės Vietna
mas pasiuntė savo žmones į pie- 

. tų Vietnamą agresijai. Penta
gonas savo ruožtu pranešė.
kad rengiamas bombonešis B- 

26. kuris pakeis T-28. Kritika
gen. khanh, Amerikos viltis pastebi: kodėl tik dabar ren- 
Vietname. giamas?

TALKA VIETNAMU): Nacio- kalbama ir apie idėją perkelti laikoma apsigynimo kaip Kore- 
nalistinės Kinijos kariuomenė karą į šiaurės Vietnamą. Tesi- jos kare.
Vietnamui? . -------—----- ------

Ryšium su apsaugos sekreto
riaus McNamaros nuvykimu į 
Vietnamą paleistas gandas, jog 
Formozoje esą treniruojami na
cionalistinės Kinijos kariuo
menės daliniai kovai prieš par
tizanus ir jie būsią pasiųsti į 
Vietnamą. Kai nacionalinė Ki- 

' nija savo kariuomenę siūlė A- 
merikai Korėjos kare, jos ne
priėmė. Gen. MacArthuras bu
vo numatęs nacionalinės Kini
jos kariuomenę panaudoti žy
giui prieš komunistinę Kiniją 
Mandžūrijoje. Idėja bent iš da
lies dabar atgyja-

Valstybės sekretoriaus Rusk 
pastangos rasti talkos Vietna
mu! tarp Seato ir Nato sąjun
gininkų nesusilaukia entuziaz
mo. šiek tiek pažadėjo Austra
lija. Japonija, materialinės pa
galbos Vokietija. Būdinga bet
gi, kad nekyla jau idėja kreip
tis į J. Tautas, kad užkirstų 
kelią šiaurės Vietnamo komu
nistų agresijai. Nieko dabar ne

Kubos egzilai atnaujino veiklą
Kubos egzilai atnaujino veik

lą prieš Castro. Gegužės 13 ry- no Amerikos ČIA. Esą puoli- 
tinėje Kuboje jie užėmė trim 
valandom Pilon uostą ir sunai
kino

radijas tai pripažino ir pakalti-

mas buvęs suorganizuotas 
Floridos.cukraus fabriką. Castro

EZILAI ATNAUJINO VEIKLĄ PRIEŠ CASTRO

iš

Rusiją iš pavergtųjų 
žemesnes nei rinkoje 

Iš to nešvaraus biznio, 
verčiasi kolonialistas

McNAMARA: Skirtingose šviesose
McNamara, apsaugos sekre

torius. dabar dienos herojus— 
sekami jo žingsniai, jo pa
reiškimai. vertinama jo veikla 
ir pranašaujama jam ateities 
karjera.

Kai McNamara. atvykęs į 
Vietnamą 36 valandom, skelbė 
optimistinius pareiškimus apie 
padarytą “puikią pažangą”, ki
ti tuojau su ironija nurodė: pa
žangos yra. nes Mc Namara bu
vo šiuo tarpu aptaisytas drabu
žiais. artspariais kulkom, auto
mobilis buvo tokiom pat me
džiagom išklotas, o ji saugojo 
tūkstantis policininkų.

Žiūrėdamas į darbus. St. Al
sop (Sat. Ev. Post) labai Mc 
Namara vertina ir pažymi, kad 
jis turi didžiausią prezidento 
pasitikėjimą, nes jis atlieka vi
sus jam skirtus uždavinius tiks
liai ir gerai. Sako, net jeigu

jam reiktų baletą pašokti, tai 
pasistengtų ir tą gerai atlikti. 
Alsop kalba apie jį kaip John- 
sono kandidatą Į vicepreziden
tus.

Be tokio susižavėjimo kalba 
Robert L. Moore (U.S. News..), 
išbuvęs keturis mėnesius pietų 
Korėjoje su kariais, dalyva
vęs kartu su jais kautynėse 
prieš komunistus Jis sako, kad 
McNamara visai nematęs Viet
name to. kas reikėjo pamatyti 
— reikėjo pasikalbėti su ka
riais. ir tada jis būtų pamatęs, 
ko reikia, kad karas Vietname 
būtų laimėtas. O karas gali bū
ti laimėtas, sako Moore, per 
vienerius metus, bet kad jo ne
nori laimėti ir nenori karo 
karo baigti Vietnamo eilė kari
ninkų — karas Vietnamo ka
riam yra geras pajamų šalti
nis; jei karą laimės ir komunis
tai bus likviduoti, tada nebus

Kur suka maldos reikalą: ne konstituciją 
papildyti, tik kreiptis į teisiną?

Teisių komisijoje apklausi
nėjimas maldos klausimu baig
sis gegužės antrą pusę. Apklau
sinėjamieji pasisakė vienaip ir 
kitaip. Tačiau visi mato, kad 
gyventojų ateeferti dauguma 
už maldos laisvę, ar ji garan
tuota konstitucijos papildu ar 
kuo kitu. Ir klausimui ir vy
riausiojo teismo prestižui gel
bėti teisių komisijos pirminin
kas New Yorko dem. Em. Cel-

lęr sugalvojo: gal Kongresas 
priimtu jungtinę rezoliuciją, 
kurį įspėtų teismą, jog Kong
resas palankus laisvai maldai 
mokykloje, ragindamas teismą, 
kad4Į principą patvirtintų.

8 BILIJONAIS
davikų, kurie dirba Maskvai, o 
milijonai, dabar Sovietų valdo
mi, sukiltų atsiteisti už prie
spaudą, atneštą Stalino ir te- 
betęsiamą Chruščiovo. Vargiai 
galima laukti, kad jie užmirštų 
raudonosios armijos ir komisa
rų brutalumą, jų žemių, pra
monės, ūkio šaltinių nusavini
mą ir jų perdavimą Maskvai. 
Jų atmintis nėra trumpa".

ATSITIKO, kad So
vietuose ^nera” po
litiniu kaliniu

Paaiškina tatai Vengrijos pa
vyzdys, apie kuri rašo Belą Fabi 
ar, vengrų buvusių politinių 
kalinių pirmininkas. H. Tribū
ne laiškuose.

Prieš atvykstant Chruščio
vui, sako Fabian, Kadaro val
džia skelbė, kad maždaug po 8 
metų nuo revoliucijos bus pa
leisti politiniai kaliniai. Bet 
Chruščiovas atvyko ir išvyko, 
o amnestijos nebuvo.

Tarp tų kalinių buvo tie. ku
rie buvo “nukrypėliai” ir dėl 
politinės veiklos suimti prieš 
sukilimą; buvo taip pat tie, ku
rie per sukilimą buvo nuteisti 
mirti, bet kurie dėl amžiaus iki 
18 metų buvo skirti 12-15 me
tų kalėti; buvo ir tie, kurie i 
Sibirą buvo deportuoti 14-18 
metų. Pastarųjų buvo 63.0 0 0, 
tarp jų 7,000 mergaičių.

Pagal sovietinę terminologi
ją jie vadinami ne politiniais 
kalintai*, bet apskritai krimina
liniais nusikaltėliais.

Autorius primena, kad Ka
daras tik pažadėjo amnestiją 
ir. nors jos neįvykdė, iš Ame
rikos kviečių gavo.

Tame rašte nurodoma, kad mi
nėtoji sąskaitoje 8 bil. suma 
yra tik dalis sumos, kurią Ni
kita yra skolingas pavergtiem 
kraštam. Minėti 8 bilijonai su
sidarė per 1955-62 metus, iš 
nešvaraus Nikitos biznio tuo 
būdu, kad jis nustatė savo pre
kėm, išvežamom į pavergtuo
sius kraštus, aukštesnes nei rin
koje kainas, o prekėm, įveža
mom į 
kraštų, 
kainas, 
kuriuo
Chruščiovas, jis gauna po 1 bi
lijoną dol. kasmet pagal sovie
tinės statistikos duomenis.

Pierre J. Huss sumini Euro
pos Pavergtųjų Tautų Seimo tą 
rašto dalį, kurioje sakoma: bū
tų teisinga, jeigu užsieniniai 
išnaudotojai bent dalį turto, 
kurį susidarė, išnaudodami pa
vergtas tautas, gražintų kaip 
paramą atsilikusiom tautom — 
jų kultūrai ir ūkiui pakelti-

Autorius mano, kad U Thant 
net negalės pateikti Chruščio
vui pavergtųjų sąskaitos. “Bet 

•iš tikrųjų, jei kada ateis diena, 
kad raudonoji armija turės pa
likti rytų Europą ir saugoti sie
nas nuo raudonosios Kinijos in
vazijos, tai “mokesčių kolekto
riai” pavergtuose kraštuose pir
ma pareikalaus rusų kraujo, o 
paskiau reparacijų.

“Nėra paslaptis, kad tėra 
mažas kiekis komunistinių iš-

BERANĄ VĖL SUVARŽĖ
Prahos arkivyskupą ir Čekos

lovakijos pirmą Josef Beraną 
komunistų valdžia išgabeno i 
nuošalų vienuolyną per 60 my
lių nuo Prahos, kad būtų nu
stelbtas jo populiarumas. Lig 
šiol jis gyveno per 12 mylių 
nuo Prahos ir buvo gausiai lan
komas turistų ir koresponden
tų. Kalėjime jis buvo išlaiky
tas 14 metų.
AMERIKA IR ANGLIJA

Anglijos min. pirm. Douglas 
-Home gegužės 12 pareiškė, 
kad prekyba su Kuba didėja 
ir nebus sustabdyta. Pritarė 
tam parlamentas. Pritarė ir opo 
zicija. Tai atsakymas į prezi
dento Johnsono raginimą pa
remti Kubos blokadą. Tai sy
kiu atsakymas ir į Amerikos pa
ramą Indonezijai prieš Angli
jos ir Malaysijos interesus.

— Cambodijoje gegužės 12 
buvo demonstracijos už ame
rikiečių išvarymą iš Cambodi- 
jos.

— FBI pranešė, kad teisėjas 
Richard B. Austin, kuris nu
teisė Hoffą, susilaukė grasini
mų — jį nužudysią.

— Rumunija pažadėjo išleis
ti 1.000-2.000 politinių kalinių, 
kurių turinti apie 10.000. Tai 
daro prieš derybas su Ameri
ka. Bet tuo pačiu paskelbimu 
sugriovė tvirtinimus, kad ko
munistiniuose režimuose nesą 
politinių kalinių ir koncentra
cijos stovyklų

J. Tautose narių skaičius ima 
mažėti — buvo 113. dabar tik 
112. susijungus Tanganyikai 
su Zanzibaru.

— Brazilija gegužės 12 nu
traukė diplomatinius ryšius su 
Kuba. Amerika tuo patenkin
ta-

— Sovietų ir Kinijos santy
kiai daug kalbami Vakaruose, 
tačiau ta įtampa nekliudė 
dviem komunistinėm vals
tybėm gegužės 13 pasidaryti 
naują prekybos sutartį.

— Laose turi būti grąžinta 
koalicija — reikalauja kom. Ki
nija.

R. McNAMARA, apsaugos sekre
torius.

ŠEN. B. GOLDVVATERIS "ataka
vo Rockefellerio tvirtovę.

CLARENCE CANNON, se
niausias kongresmanas, ge
gužis 12 mirS.

pajamų iš Amerikos.
Pažymėtina, kad Kongrese 

yra didelio susijaudinimo dėl 
Vietnamo. Labiausiai respubli
konai reikalauja tyrinėjimo. 
Tačiau jiem nepatogu rodyti 
pirštu į atsakinguosius Vietna
me. nes ir McNamara ir juo la
biau Cabot Lodge yra respubli
konai.

GOLDNV ATERIS, jei bu t y prezidentas
Šen. Gddwateris gegužės 12 

siekė nukariauti New Yorko 
balsuotojus. Madison Sųuare 
Garden 18.000 minia kėlė jam 
ovacijas. O jis kalbėjo santū
riai. dėstydamas savo respubli
koniškos programos principus. 
Būtent: išpažino pirmumą as
mens, kuris gali pats valdytis 
be diktatorių ir globotojų; išpa
žino, kad valdymosi teisė turi 
būti grąžinta tautai, o ne biu
rokratam; kad turi būti išlai-

kytas A.merikos regionų plura- 
listinis charakteris, o ne siekia
ma viską suuniforminti. Čia 
kandžiai atsiliepė jau ir .apie 
New Frontier: esą jis siekia 
koegzistuoti su komunizmu, su 
tiranija, su agresija, o ne su savo 
krašto skirtingais regionais. Pa
galiau kalbėjo, kad Amer. turi 
munizmą. Amer. prezidentas 
turės pasakyti Chruščiovui, kad 
tasai klydęs, žadėdamas Ame
riką palaidoti ir pranašauda
mas, kad amerikiečių vaikai gy
vensią komunizme. Ne, — bai
gė Go!dwateris: mūsų vaikai 
negyvens komunizme, bet jū

sų vaikai gyvens laisvėje.

1.4 pro
su nežy- 
gimusio-

DIPLOMATIMAI LAIMĖJIMAI: šautuvas vietoj giljotinos, premija už klaidinimą
Ryšium su įvykiais Vietna- mas ir jam bus sudarytas gar

ine Amerikos katalikų spaudo- bingas teismas. Laikraštis pas- 
je rodomas kartumas Ameri
kos atstovui Cabot Lodge.

tebi, kad to viso nebuvo pasa
kyta Can, prieš jam išvykstant 
iš konsulato.

Our Sunday Visitor aprašė, 
kad prezidento Diem brolis 
Can apie lapkričio 3 prašė A- 
merikos konsulatą Hue mies
te azylio. Pasitaręs su Saigonu 
ir Washingtonu. konsulatas pri
ėmė. Po dviejų dienų konsula
tas įtikino Can palikti konsula
tą ir vykti į Saigoną su ame
rikiečiu palydovų Amerikos 
lėktuvu. Saigone jis būsiąs pa
imtas į Amerikos globą. Atvy
kęs į Saigoną lapkričio 5, Can 
buvo perduotas Vietnamo ka
reiviam, kurie ten laukė at
vykstant. Amerikos atstovybė 
paskui paaiškino, kad konsula
tas neturi teisės duoti azylio 
Jis aiškino, kad jis galėjo už
tikrinti du dalykus, kuriem pa
žadus buvo gavę iš Vietnamo 
perversmo valdžios — kad su
imtasis nebus fiziškai kankina-

The Tablet vedamajame atsi
liepė dėl Amerikos atstovo Ca- 
bot Lodge prartešimo tuo rei
kalu, ir visą Amerikos dalyva
vimą toj istorijoje pavadino 
“liūdnu spektakliu". Girdi, am
basadorius sakosi, kad jeigu 
Can būtų atvykęs į atstovybę, 
jam būtų buvusi suteikta azy
lio teisė. Bet nutyli, kaip jis tu
rėjo pasiekti atstovybę, jei lau
kė kareiviai aerodrome. į kurį 
Lodge pasiuntė Can. Girdi, am
basadorius prašęs nevykdyti 
bausmės, bet jo prašymas bu
vęs atmestas. Kokis vaizdas! 
— sako laikraščio vedamasis. 
Mes duodame trečdalį bilijono 
dol., mes pasiuntėme 16,000 
kareivių, mes paaukojome 200 
vyrų, ir dabar Lodge tvirtina, 
kad mes nieko ten negalim...

Esą spauda pastebėjusi, kad ne
buvo paneigtas tvirtinimas, 
jog Lodge yra vienas iš tos 
grupės, kuri pakurstė Vietna
mo karinius perversmininkus 
prieš prezidentą Diem ir jo 
šeimą. Vietnamo pareigūnai pa
darę tik vieną nuolaidą į Ame
rikos protestus:vietoj giljotinos 
pavartoję šautuvus.

0 to paties Tablet skaityto- • 
jas vertina, kad ambasadoriaus 
Lodge elgesys nestebinąs, nes 
jis turis tokios patirties — jis, 
būdamas Jungtinėse Tautose, 
parodęs visišką abejingumą, 
kai Bang Jensenas buvo rau
donųjų intrygų Miką.

Tokios spaudoje nuotaikos. 
Vietnamo įvykiai iš viso tam
sūs. ir pranešimai vienas ki
tam prieštarauja. Antai Pulitze- 
rio premija suteikta korespon
dentui, kuris pranešinėjo N- Y. 
Times apie budistų persekioji-, 
mus Vietname. Marguerite Hig- 
gins paskui įvertino, kad tie Vietname.

pranešinėjimai buvo ten
dencingi. O dabar valstybės’ 
departamento pareigūnas Ri- 
chard I. Phillips patvirtino, kad 
ten nebuvo jokio budistų per
sekiojimo. Taigi premija už vi
suomenės klaidinimą.

Senate susirūpino
Chruščiovo lankymasis Egip

te ir kituose arabų kraštuose 
sukėlė rūpesčio senate. Šen. E. 
Grueningas gegužės 12 aiški
no, kad Nasseris talkina Chruš
čiovui paimti vidurinių rytų 
naftą. Ta linkme Chruščiovas, 
sakė senatorius, stumia Nas- 
seri jau eilę metų. Tais sume
timais Chruščiovas remia ir 
Nasserio kovą prieš anglus Ade
no bazėje. Senatorius ragino 
prezidentą Johnsoną, kad su
šauktų arabų ir Izraelio kon
ferenciją ir įspėtų arabus apie 
Chruščiovo siekimą; įspėtų ara-

Ar žydai nutausta?
Žydų imigrantų tik 

centas sudaro šeimas 
dais. Pirmoje jau čia
je generacijoje tas procentas 
pakyla iki 10.2, o antroje iki 
18

— Kongrese Johnsonas ga
vo, ko norėjo. Atstovų Rūmai 
pritarė jo prašomai užsieninės 
paramos sumai 3.4 bil.

— Cambodia kreipėsi į Sau
gumo Tarybą su skundu prieš 
Amerikos ir P. Vietnamo “ag
resiją”.

Nasseriu ir Nikita
bus atsisakyti nuo minties lik
viduoti Izraelio valstybę. Ra
gino taip, kad Amerika sudary
tų su Izraeliu apsigynimo sutar
tį. Grueningą rėmė Javits. 
Dodd, Douglas. Hart ir eilė ki
tų senatorių.

PRANCŪZIJA IR TUNISAS
Tunisas gegužės 2 nutarė 

nusavinti svetimšalių valdomas 
Tunise žemes. Prancūzų ran
kose yra 675.000 akrų. Prancū
zijos vyriausybė į tai atsakė, 
nutraukdama paramą, kurios 
metam buvo 20 mil. dolerių
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Ar žudikas galėjo būti vienas?
Buchananas, priėjęs išvadą, 

-kad Osvaldas negalėjęs būti 
tas, kuris prezidentą nušovė, 
pateikia dar keletą faktų: 
1- šeštame aukšte, iš kurio bu
vo šautas prezidentas, buvo ras
ti ant kartono sudegti kepto 
viščiuko kaulai, butelis nuo li
monado, tuščia cigarečių dėžu
tė, — o žinia, kad Osvaldas 
niekad nerūkęs ir savo žmonai 
draudęs rūkyti. 2. Osvaldas nie
kad nebuvo geras šaulys. 3. Gy
dytojai, kurie prezidento kak
lą operavo, kulkos įėjimo vie
tą palaikė jos išėjimo vieta. 4. 
Mėgėjas filminihkas 11 minu
čių prieš nužudymą nufilmavęs 
leidyklos pastato šeštą aukštą, 
ir jo lange matyti du šešėliai 
— taigi ten turėję būti du as
mens.

Tais faktais Buchananas 
grindžia toliau savo teoriją ir 
mėgina įvykius atstatinėti to
kiu būdu:

— Elmstreeto praeiviai neat
kreipė dėmesio, kaip vakare 
prie leidyklos pastato sustojo 
žmogus, paskui įėjo į vidų. Jis 
lipo tamsiais ir tuščiais laip
tais. Aukštas po aukšto, iki 
pasiekė sandėlį šeštojo aukšto 
pastogėje. Atsisėdo prie lango, 
išsitraukė kepta viščiuką ir pa
vakarieniavo, dėdamas kauliu
kus ant kartono. Šalimais dė
jo ir cigarečių dėžutę. Nepažįs
tamasis laukė ryto, iki pasiro
dys jo bendrininkas Lee Har- 
vey Oswald. kuris čia dirba ir 
kuris turėjo atnešti jam gink
lą, skirtą prezidentui nužudyti. 
Jis nesijaudina, nes jis žino, 
kad uždavinį atliks gerai. Jis 
žino dar daugiau. Žino, kad ant 
geležinkelio tilto, apačia kurio 
važiuos prezidentas, per 10 0 
metrų nuo leidyklos pastato 
lauks kitas šaulys. Ir jis taikinį 
atitiks

Osvaldas atvyksta lapkričio 
22 kaip kiekvieną rytą į dar
bą. Po ranka ryšulys — žudi
kui ginklas. Jį nugabena į san
delį. Osvaldas dabar tik žval
gas. Jis pasirūpina, kad jo ben
drininkas nebūtų keno nors 
pastebėtas. Jam atneša ir bu
telį limonado.
Osvaldo bendradarbiai 12:15 

vai. išeina į gatvę preziden
to sutikti. Osvaldas lieka. Nu- 

REMIA LAISVĘ AR NIKITĄ
Vyriausybės pareigūnai tiek 

daug kaiba apie gerus santy
kius tarp Amerikos ir Chruš
čiovo. kad netyčia paleistas 
gandas apie Chruščiovo mirtį 
sujaudino Amerikoje politikus: 
kas dabar bus? tikriausiai bus 
blogiau? H. Tribūne, reaguoda
mas į tuos nuogąstavimus, net 
iškėlė klausimą: ar Chruščio
vas yra “mūsų”?

Ryšium su viltim, kad sateli
tuose vyksta rūgimas ir kad ga
limos permainos iš vidaus, vie-
nas užsienių politikos specialis
tas pareiškė nuomonę: jei rytu 
Vokietijoje komunistinis reži
mas sugriūtu, tai mes turime 
Chruščiovui padėti.

Po tokio pareiškimo kongres- 
manas E J. Derwinski gegužės 
11 telegrama kreipėsi į prezi
dentą. o šen. K.B. Keatingas 
laišku į valstybės sekretorių, 
teiraudamiesi, ar anas pareiški
mas išreiškia vyriausybės politi
ką. Keatingas rašė esąs sujau
dintas ir prašė valstybės sek
retorių "patvirtinti iš naujo 
ilgametę Amerikos politiką už 
laisvę nuo sovietinio kolonia-

KISIMASIS AR PATARIMAS?
Amerikos atstovas Lincoln 

Gordon gegužės 5 įspėjo Brazi
lijos karinius vadus, kad jie 
skirtų “subversinį sąmokslą’ ’ 
nuo pilietinių laisvių. Jis reiškė 
susirūpinimą Brazilijoje vykdo
mu prokomunistinio elemento 
valymu.

— Amerika pažadėjo karinę 
pagalbą Indijai Derybom dėl 
pagalbos atvyko į Washingtoną 
gegužės 10 delegacija.

Prezidento mirties miglose (2)

vyksta į šeštą aukštą ir pade
da kartono lapais pridengti 
langą, kad nuslėptų šaulį ir su
darytų šautuvui atramą. Pas
kui jis nusileidžia į antrą aukš
tą, į užkandinę ir laukia.

Kai šeštame aukšte^ žudikas, 
sakysim, Nr. 1 laukia, kitas žu
dikas, Nr. 2, tykoja ant gele
žinkelio tilto. Iš gatvės jo ne
matyti, nes slepia siena. Bet 
sienoj yra įtrūkimų, kaip tik 
tinkamų šūviui- į čia artėja pre
zidento automobilis — geras 
takinys. Pirmas šūvis krinta 
nuo tilto, žudikas Nr. 2 gerai 
taikė. Jo kulka pataikė prezi
dentui į kaklą ir liko krūtinė
je. Prezidentas sukniubo, šiuo 
momentu žudiko Nr. 1 šūvis iš 
pastato kliuvo gubernatoriui 
Connally. Antru šūviu jis pasi
taisė — pataikė prezidentui iš 
užpakalio į galvą.

čia prasideda didysis klaidi
nimas, nes dėmesys nusisuka 
kryptimi, iš kurios ėjo antrie
ji šūviai. O žudikas Nr. 2 sie
nos priedangoje nusileidžia 
nuo tilto ir dingsta, būdamas 
tikras, kad niekas į jį neat
kreipė dėmesio, išskyrus vieną 
—Jack Ruby.

Jack Ruby tuo metu buvo 
‘'Dalias Morning Nęvs” redak
cijoje. Jis buvo atvykęs dėl 
reklamos savo klubui. Ar tai 
atsitiktinumas, kad jis atvyko 
kaip tik šiuo metu į laikraštį, 
kurio namas yra netoli geležin
kelio tilto? Iš namo langų ge
ras vaizdas ne tik, kas dedasi 
ant tilto, bet ir leidyklos pa
statas. Ir kai iš laikraščio visi 
tarnautojai pasipylė į gatvę, 
Jack Ruby pasiliko vienas prie 
lango. Tas, kaip sakės, didelis 
prezidento garbintojas neišėjo 
pamatyti savo herojaus-
Trečias klausimas: kas buvo už 
žudiku?

Šituo keliu eidamas Bucha- 
nanas randa išvadas, kad žu
dikas buvęs ne Osvaldas; Os
valdas buvęs tik nužudymo są
mokslininkas — jis parūpinęs 
žudikam ginklus Ir ne vieną 
ginklą, bet du, iš kurių buvo 
prezidentas nušautas. Taigi žu-

lizmo visom rytu Europos sate 
litinėm valstybėm."

Derwinski telegramoje klau
sė prezidentą: “Koks mūsų už
sienių politikos siekimas —lais
vė visom tautom, kurios yra 
dabar komunistų valdžioje ar 
prisiderinimas prie Sovietų Są
jungos?

"Ar mes remiame tautu ap
sisprendimo principą, ar mes 
remiame Chruščiovo kontrolę 
rytu Europos tautom?" 

dikai buvę du. žudikas Ifr. 1 
iš leidyklos patalpos tegalėjęs 
išeiti tik prisidengęs policinin
ko uniforma, nes tuojau buvo 
duotas įsakymas leidyklos pa
statą apsupti ir nieko neišleis
ti. Žudikam nuslėpti ir atsako
mybei suversti tuojau pat bu
vo duotas įsakymas suimti Os
valdą., Bet suimtas Osvaldas

Ką latviai patyrė savo tėvynėje
Latvijos pasiuntinybės Wa- 

shingtone žiniomis, Latvijoje 
apsilankę latviai pripažino, kad 
•prekių kainos esančios aukš
tos. Ypatingai aukštos mėsos 
ir sviesto kainos. Pvz. svaras 
sviesto —1.65 rb.

Rygoje apsilankę iš savo pa
žįstamų patyrė: nekvalifikuoto 
darbininko mėnesinis uždarbis 
siekia 60 rb., o moterys vidu
tiniai gaunančios 45 rb. Tech
nikos specialistai ir braižytojai 
uždirba po 90 rb- Statybos ir 
kt. inžinieriai per mėn. gauna 
120 ir daugiau rb. Didžiausi at
lyginimai mokami mokslinin
kam ir menininkam. JJniversi- 
teto profesorius, turįs 20 me
tų patyrimą, gali per mėnesį 
uždirbti 400-500 rb., o vienas 
svarbiųjų operos dainininkų— 
300 rb. Nors butų nuomos že- 

galėjo sivo ben&ininkiis išduo
ti, tad i nutildai buvo paves
ta JackRuby.

Kas buvo tie Auksiniai są- 
mokslininkai, Pfcirhimanas ilgai 
čiupinėja iš toM Arina atme
ta teoriją, kad tai buvo pasau
linio komunizmo atstovai, pas
kui atmeta teoriją, kad tai bu
vo Castro atstovai. Nes jie visi 
nebuvę suinteresuoti Kennedy 
mirtimi. Sustoja pagaliau prie 
savo teorijos, kad tai buvę Te

mos (jos sudaro 3-5 rb. šeimai), 
tačiau butai neįtikėtinai per
krauti gyventojų; be to, labai 
dažnai jiems trūksta įvairių 
patogumų. Tai liečia ne tik se
nus, bet ir naujai pastatytus 
namus. Latvių šeima paprastai 
turi po vieną ar du kambarius. 
Didesnius butus užima kelios 
šeimos.

Labai brangūs rūbai ir ypač 
batai. Jei darbininkui batai kai
nuoja ligi 18 rb., tai už iš
eiginius batus tenka mokėti li
gi 30-40 rublių. (Ė.)

— Prancūzai pardavė Kubai 
20 garvežių už 4 mil. dol. Dar 
sykį nuleido niekais Amerikos 
politiką.

— Vokietija atsisakė daly
vauti kovoje su Vietnamo par
tizanais komunistais. 

xas miljonieriai ^ir milijardie
riai. Nes šie buvę suinteresuo
ti; esą jie “nenorėjo leisti, kad 
amerikiečiai ir fctaMtaifctai sė
dėtų prie bendro stalo. O Jdhn 
F. Kennedy iSdrįso patiesti jų 
ūkinę galybę. Jfc atsisėdo sū 

jkonnddstais prie vieno stalo. 
MUijdhierins Kefbtedy — ir tai 
buvo dvigubai blogai”. v

Sąmokslo užkulisių ieškoda
mas Buchananas, čia visai* nu
krypsta nuo realiųjų faktų, nes 
“vieno stalo su komunistais” 
Amerikoje ieškojo ir tebeieško 
ne darbo žmonės, bet kaip tik 
milijonieriai ir milijardieriai- 
Milijonieriai norėjo ir kviečių 
prekybos su Sovietais; milijo
nieriai nori ir prekybos su ko
munistine Kinija, kai tuo tar
pu darbo žmonės, unijos, suor
ganizavo piketus ir streikus 
prieš tą “bendrą stalą” tarp 
Amerikos ir komunizmo. Savo 
galutinėm teorijom pakerta au
torius pasitikėjimą tada ir sa
vo analizės duomenim.

(Bus daugiau)

KAS NAUJO APIE KRISTIJONU DONELAITI
Surandama progų iškelti į- 

žymiųjų asmenų veidus iš pra
eities. Šioje vietoje buvo pri
mintas Vydūnas, primintas Pet
ras Klimas. Proga specialiai su
daryta Kristijonui Donelaičiui, 
kuriam yra skirti šie metai ir 
kuriam Aidai išleido atskirą 
numerį. Tame Aidų numeryje 
apie Donelaitį rašė A.R., J. 
Brazaitis, Aleksas Vaškelis, J. 
lininis, Alf. šešplaukis, Povilas 
Rėklaitis. Jų raštus skaityda
mas, nori pasekti, kas naujo 
apie Donelaitį pasakyta.

Žodis "nauja" yra reliaty
vios prasmės. Kas vienam nau
ja, kitam gali būti pasenęs da
lykas. Kas gerai yra įsiskaitęs 
į Fr. Tetznerio paskelbtą doku
mentinę medžiagą apie Done
laitį Altpr. Monatschrift žurna
le per eilę metų, tam sunku ką 
naujo rasti- fr lJė^Žh^e esan
tieji tyrinėtojaitegalėjo suras
ti Karaliaučiuje ar aplinkui tik 
keletą naujų dokumentinės 
prasmės smulkmenų apie Do
nelaitį — ir viskas . Tačiau ar 
daug čia yra tokių, kurie pa
žįsta ’Tetznerio paskelbtą me
džiagą? Ar daug yra žmonių, 
kuriem čia prieinamas anas se
nas vokiškasis žurnalas su do- 
nelaitine medžiaga. Jo duome
nų pakartojimas lietuviškoje 
spaudoje yra naudingas ir dau
geliui čia esančių skaitytojų re
liatyviai naujas dalykas. Tai 
rūpestingai atliko A. Vaškelis. 
Lygiai čia neprieinama medžia
ga, kurią apie Prūsų etnografi
ją buvo paskelbęs Lepneris, Gi- 
zevius ar kiti praeities tyrinė
tojai. Visu platumu apie tai re
feravo dr. P. Rėklaitis, kuriam 
prieinamos vokiškosios biblio
tekos.
„Paties Donelaičio asmenį api
būdinant naujai atkreipta dė-

Juokas pro ašaras
Knygose teisybe

Skaitytojas redaktoriui rašė 
laišką: ‘ 'Drauge redaktoriau, 
Aš nežinau ką galvoti. Aš per
skaičiau vieną politinę knygą 
ir joje parašyta, kad įsigalėjus 
tikrajam komunizmui pinigų 
nebus. Bet kitoje knygoje jau 
skaičiau, kad pinigų bus į va
lias. Katra knyga rašė tiesą ir 
katra netiesą?'.

Redaktorius: “Drauge skaity
tojau. Abi knygos rašė tiesą. 
Įsigalėjus tikrajam komunizmui 
kai kuriem pinigų bus, kai ku
riem jų nebus.”
Laiškai iš laisvės

Sovietai pradėjo mainus ir 
turizmą. Kelionių mėgėjas Po
povas aplankė Lenkiją ir iš ten 
parašė atviruką: Sveikinimai iš 
laisvosios Varšuvos; paskui Če
koslovakijoje rašė sveikinimus 
iš “laisvosios Prahos”, Vengri
joj iš “laisvojo Budapešto”. Pa
galiau pasiekė Austriją ir iš 
ten pasiuntė sveikinimus iš 
“laisvojo Popovo”.

Dettadkfa tų'kandidatas ANTtlONY
SADOtSKI

Richmond Hiil - Ozone Parlc - Woodhaven

BALSUOKIME birželio 2 d. už šį demokratų veikėją, kad 

jis galėtų pravest savo teisingą, rimtą ir pažangią politiką.

SPAUDA

mesio, kad Donelaičio nėra rei
kalo jungti savo šaknimi su iš
naikinta senąja prūsų gimine. 
Jis jungtinas į tą etninę gru
pę, kurie vadinama sūduviais 
suvalkiečiais. Donelaitis savo 
charakteriu, kalba yra takis 
pats sūduvis kaip Basanavi
čius, Pietaris, Kudirka, Vaičai
tis, aišbe su stipriai išplėtotu 
savarankiškumu, individualiz
mu, švelniu ironijos ir lyrikos 
pajautimu; gyvenąs ta pačia pa
saulėjauta ir kalbąs tuo pačiu, 
žodynu.

Sis pastabėjimas apie Done
laičio priklausymą šiai etninei 
grupei dėmesio vertas, nes daž
nas dar ir dabar viešai pasisa
ko ieškąs Donelaičio prie.... 
Nemuno.
. Apie besimokančio Donelai
čio ryšius su to meto pietistine 
srove įsakmiai buvo nurodęs J. 
Ambrazevičius 1940 Donelai
čio Metų leidime. Išsamiai šią 
tezę plėtoja Aiduose Vaške
lis.

Donelaičio pačios kūrybos 
vertinime naujos gaidos užuo
mazga yra A.B. rašte. Lig šiol 
iš tradicijos kalbama apie Do
nelaičio poemos dalių kompozi
cinį palaidumą, epizodiškumą. 
Aidų rašytojas kalba priešin
gai — apie Metų sulydymą “į 
vieną neišsiskiriantį, harmonin
gą ir originalų sąskambį, kuria
me ir išsiskleidė artistinė di
dybė”. šią naują tezę dar 
tektų giliau pasekti ir patik
rinti platesne analize.

Apie Donelaičio ryšius su ki
tais jo amžiaus poetais buvo iš 
tradicijos sakoma, kad tie ry
šiai su anglų Thomsonu, su 
igraikų Hesiodu ar romėnų Vir

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių...... Stereo 6.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. Ster. $5 
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis, 14 liet dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... ..
Težydi vėliai Lietuvį, Vyčių choro įdainuota 17 liet dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai, S. Čepienės komp. įdainuota 12 liet dainų .... 
Mylėsi Lietuvį iš tolo, n dainų šventės 15 rinktinių dainų 
Lietuvos kanklės. 14 liet kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio, 14 1. dainų. Ster. $6 
Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 bet. patrijot. maršų 
Ar žinai tų šalį, R. Mastienės, 13 liet dainos solo...........
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 1. dainų ir šokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo....... Ster. $6
Milžino' paunksmė, Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. albumas 
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka .............
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 net. patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojame su Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengtame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 dainų 
Pilėnai. Liet, opera iš pavergtos Lietuvos, albumas 3 plokšt. 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt. 
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Clevelando Vyrų oktetas, 12 muzikos šokių rink. 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno 
Dainuojame su Rūta, J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet. d. Ster. $5 
Lione Jodis Contralto, Tou n Hali 14 kūrinių rečitalio pi.
7 Kristaus žodžiai, 8v. Kazimiero parapijos choras 
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .......
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1. 2 pi. 2 žod i 
Lithuanian 2-speed record course ....

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WlLLOUGHBY AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50c>
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Oim'B ir augt* Ozone Park, 
Ir dabar jau 15 matų. kai gy- 
vena Woodhaven.
Vedga prieš 25 metus, augina 
du lOnuc.
Rlch Haven demokratų klubo 
pirmasis viceprezidentas.

Priklauso Oueens Borough 
B.P.O. Eikš Lodgė No. 878.
Yra IV laipsnio Kolumbijos 
vytis.
Aktyviai dalyvauja tarptauti
niam Kiwanis klube.
Našlaičiam Šelpti fondo ko
miteto pirmininkas.

Rieti Haven vaikų beisbalo 
klubo globėjas.

Prik1aV*o PAL policijos jau
nimo komitetui.

Yra statybininkas ir turi sa
vo Real Estate įstaiga.

gilijum, su Kleistu ar kitais vo
kiečiais rašytojais buvo atsitik
tiniai ir nereiškė jų įtakos lie^ 
tuvių poetui, Aiduose J. Tini- 
nis ir A. šešplaukis duoda ne 
naują aiškinimą, bet anas te
zes pagrindžia konkrečiais pa
vyzdžiais.

Jau atskiras klausimas Done
laičio santykiai su įvairių laikų 
visuomene. Tas klausimas visa
da gyvas, nes visuomenė visa
da keičiasi- Aiduose atkreiptas 
dėmesys, koki santykiai su Do
nelaičiu yra naujausio laikotar
pio Lietuvoje, kada Lietuvos ty
rinėtojai ir literatūros brangin
tajam yra rusų komunistų kon
trolėje. Lietuvoje nurodytas gy
vas sąjūdis už Donelaitį. Sąjū
džio proga paskelbta dvejopa 
medžiaga — nauji faktai apie 
Donelaitį ar jo vertinimas ir 
sena propagandinė medžiaga, 
•kurią tyrinėtojai turi skelbti, 
norėdami įsiteikti tiem, be ku
rių kontrolės negali niekas vie
šumon pasirodyti. Konkre
čiai nurodyta, kas suklastota 
apie Donelaitį kalbant, ypačiai 
kalbant apie tą nepriklausomos 
Lietuvos visuomenę, kaip ji į 
Donelaitį buvo žiūrėjusi. De
maskuodamas falsifikatus ir 
juos atmesdamas, žurnalas ver
tino: “vertinam ten lietuvių 
mokslininkų darbus kaip hero
jines pastangas prasilaužti pro 
užtvankas, o savom pastabom 
ir čia atliekamais darbais. Do
nelaičiui pagerbti galim juos 
papildyti — pasakyti tai, kas 
jiem neleista.”

Šia prasme Aidai padėjo nu
žerti nuo Donelaičio tai, kuo 
Donelaitis Lietuvoje “nudone- 
laitintas”, kaip anksčiau bu
vo demaskavę Lietuvoje įvyku
sį Maironio “numaironinimą”.
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Antaną Smetoną prisimenant
Lietuvos atstovo J. Rajecko 

kaliu, pasakyta Lietuves prezi
dento Antano Smetonos 20 mė
ty mirties minėjime New Yor- 
kr, 1964 gegužes 3.

*

Džiugiau būtų buvę šiemet 
dalyvauti dar tebegyvo prezi
dento A- Smetonos 90 m- am
žiaus sukakties minėjime. De
ja. likimas lėmė kitaip. Garbė 
šiandieną dalyvauti bent jo 20 
metų mirties sukakties minėji
me šiame mieste, kur preziden
tas tremtinis pirmiausia įkėlė 
koją į draugiškas Lietuvai ir 
mūsų išeivijai J.A. Valstybės.

•Lotynų patarlė sako, kad ne
žiną istorijos visada palieka 
vaikais. Aš drįsčiau pridurti, 
kad negerbia valstybei ir tau
tai nusipelniusių didžiųjų vy

rų irgi palieka vaikais 
Kad velionis Lietuvą ir savąją 
tautą mylėjo karštai ir ilgai, 
nuo savo gyvenimo ryto iki jo 
saulėlydžio ir nešė jai “aukos 
gėlių”, tai, manau niekas nepa
neigs. Nebuvo ir nėra žemėje 
eksponuoto asmens, kuris ne
būtų pakritikuojamas. Ir Lin- 
kolnas to neišvengė. Tad ne
ieškokime žemėje tobulybės, 
nes jos čia nėra.

Po šios įžangos drįstu pa
teikti žiupsnelį atsiminimų apie 
garbingąjį velionį. Kai man tek
davo pavaduoti protokolo 
šefą, palydint pas Lietuvos pre
zidentą akredituotus ministe- 
rius, gėrėdavausi velionies lai
kysena ir jo vedamu pokalbiu 
su naujaisiais atstovais. Išsilavi- 
vinimas, išmintis ir kartu kuk
lumas bei paprastumas būdavo 
tų progų žymė- '

Kai karta lydėjau Anglų de
legaciją pas vasarojusį Palan
goje prezidentą, anglai neslėpė 
nuo manęs savo susižavėjimo 
jo išmintimi, paprastumu, na- 
turalumu. Jis jiems artimas bu
vo tomis savo ypatybėmis.

Kai Lietuvą užgriuvo didžio
ji nelaimė ir dėl tos nelemties

Lietuvos prezidento laivas pri
artėjo prie JAV krantų, jis šios 
šalies laikraštininkam prisista
tė kaip savo tautos tarnas. To
kiu jis ir stengėsi būti.

Washingtone dažnai tekdavo
su velioniu pasivaikščioti ir, liau talkininkavo velioniui mi- 

nisteriui Žadeikių! ir kitiems.kalbėtis. Jis mėgo daalintis 
mintimis. Kalbėdamasis su 
žmonėmis, jis formavosi savo 
nuomonę vienu ar kitu klausi
mu.

Didingas buvo įspūdis, kada 
plaukiant per Potomaco upę 
lankyti JAV Nežinomo Karei
vio kapą, pasigirdo patrankų 
saliutas Lietuvos valstybės gal
vos garbei. Malonu buvo patir
ti, kai prezidento Roosevelto 
buvo šauniai priimtas ir pa
gerbtas. Malonu buvo, kad jis 
ano meto Marylando guberna
toriaus Herbert O’Connor bu
vo pagerbtas Annapolyje, Lie
tuvos ąžuolo pavėsyje. Džiugu 
buvo dalyvauti jo pagerbtuvių 
banketuose Baltimorėje ir Wa- 
shingtone.
-Garbė buvo jį palydėti su 

vizitu pas Pennsylvanijos gu
bernatorių Mariną Harrisburge. 
Malonu buvo iš ten palydėti į 
kan. J-B. Končiaus parapijos 
jubiliejų Mt. Carmel., Pa. iš 
ten atgal į Washingtoną.

Liūdniausia ir skaudžiausia 
buvo prezidentą A. Smetoną su 
ponia stebėti Washingtono sto
tyje. juos išlydint į Pittsburghą 
ir keliaujant pas p p. Bačiūnus. 
Prezidentas jautė, kad tuo me
tu jo vieta buvo ne Michigane, 
bet Washingtone. Kai vykome 
iš Mt. Carmelio į Washingtoną, 
jis manęs teiravosi apie gali
mybes apsigyventi sostinėje. 
Aš perėmiau jo siekimą. Suruo
šiau pasimatymą su buvusiu 
Latvijos atstovu Lietuvoje mi- 
nisteriu Ek!u, kad susiorientuo
tų dėl materialių Washingtone 
apsigyvenimo sąlygų- Tuo me
tu jo sūnui Juliui pavyko gau
ti darbą Clevelande. Preziden
tas laikė didele prabanga vie
nai šeimos daliai gyventi Cle-

Lietuviškas kryžius jau stovi
Dar reikia lęšy gėlynam ir suoleliam

lietuviškais ornamentais pa
puoštas kryžius jau stovi pa
saulinės parodos aikštelėje. Lie
tuvių komitetui teko nugalėti 
visą eilę administracinių sun
kumų. Ypač daug šiuo reikalu 
pasidarbavo kun. L. Jankus, 
prof. J. Stukas.ir K. Vasiliaus
kas. Iš Chicagos į New Yorką 
kryžiui pamatus if kryžiaus rei- 
V- Šimkus, kuris pats paruošė 

velande, o kitai — Washingto- 
ne. Teko atsisakyti minties kel
tis į sostinę. Clevelande gyven
damas jis Lietuvos reikalais to-

Jis važinėjo visur, kur tik bu
vo kviečiamas.

Kada raudonasis maras pri
artėjo prie Lietuvos vartų, pre
zidentas ją apleido. Daugelis, 
kurie jo žygį kritikavo, vėliau 
patys pasekė jo pavyzdžiu. Jie 
suprato, kad prezidento pigus 
žuvimas naudingas tik Maskvai, 
bet ne Lietuvai. Ir dabar dau
gelis gyvenančių Lietuvoje ją 
apleistų, jei galėtų. Dar perei
tą mėnesį vienas aukštas parei
gūnas išreiškė man savo apgai
lestavimą, kad kiti Pabaltijo 
prezidentai nepasielgė panašiai, 
kaip mūsiškis. Iš tiesų, daug 
taurių lietuvių žuvo, per vėlai 
supratę komunizmą. 

ANTANO SMETONOS minėjime New Yorke gegužės 3. Iš k. j d.: Lietuvos Laisves Komiteto pirmininkas 
Va c. Sidzikauskas, Lietuvos gen. konsulas J. Budrys ir Lietuves atstovas J. Kajeckas. Nuotr. V. Maželio.

kryžiui pajatus ir kryžiaus rei
kalais New Ycrke praleido de
šimtį dienų. J. Poderis, J. Jan
kus ir J. Zarauskas aktyviai 
taliininkavo kryžių statant.

Kryžiaus aikštelė yra 60x 
100 .pėdų, gražioje vietoje, prie 
Kodako paviljono. Belgų kai
mo ir Meditacijos aikštelės. 
Kryžiaus pagrindais užrašas: 
"žuvus'ems ir žūstantiems už

Geriausias būdas pagerbti 
mūsų garbingą į velioni — tai 
tikėjimas ir darbas. Nuo jaunu 
dienų jis tikėjo, kad tautai 
“skaudūs pančiai nukris ir jos 
vaikam užtekės nusiblaivęs 
dangus”. Nes. “kaip gyvent ir 
kentėt be vilties?” Jam. kaip 
velioniui Kennedy. terūpėjo 
klausimas:. “Ką aš galiu pada
ryti savo kraštui?”.

Nenusiminkime, jei Lietu
vos išlaisvinimas užsitęsia. Pir
miausia. atlikime savu pareigą 
gyvenamu momentu •‘Redde 
quod debes" iškali.! ant Lietu
vos Ne? nemo Kareivio pamin
klo. Tai vykdydami, geriausiai 
pagerbsime ne lik velionį An
taną Smetoną, bet ir jo pirm- 
t ? kus—Valo nči ų. P ~ - anavi ė.ų. 
Kudirką ir kitus. T.k nenuils
tamai dirbdami, tegalime ti
kėtis. kad mūsų. c ne tironų 
bu= išauštanti metai.

Lietuves laisvę" Jei pavyks 
kryžių ir jo aikštelę užbaigti 
tarp, kaip norima, tai nelieka 
abejonės, kad bus didelis lie
tuviškos propagandos laimėji
mas.

Darbui užbaigti būtinai rei
kia daugiau lėšų. Siųstinos iždi
ninkui Antanui Šetikui, (84-11 
101 St., Richmond Hill 18, N. 
Y.i. Lietuviai Tallat Kelpša ir 
Jurgis S.rusas padarys gėlyno 
projektus, kurių įgyvendinimas 
pr kiaušy s nuo mūsų visuome
nės dosnumo. Neatsisakykime 
paremti šį kilnų tautinį darbą! 
Tebūna lietuviško kryžiaus dar
želis pats gražiausias visoje pa
rodoje! Jei bus lėšų, bus paga
minti suoleliai, išpilti takeliai, 
kad visiems būtų malonu lie
tuviško kryžiaus papėdėje pa- 
Tlsėii. Sp. Inf. Sekcija

— Pasaulinės parodos metu 
įvykstančioj lietuvių dienoj 
jungtinio choro dirigentais yra 
pakviesti ir sutiko diriguoti šie 
dirigentei: Alice Stephens, Alg- 
Kačanauskas, Jer. Kačinskas, 
Alf. Mikulskis ir V. Verikai- 
tis. šie dirigentai netrukus pra
dės choru iankvmą. todėl visi 
chorai, užsiregistravusieji da
lyvauti lietuvių dienoj, prašo
mi nedelsiant paruošti tai die
nai skirtą dainų repertuarą.

M-z. D )

LIETUVIŠKAS kryžius pasaulinėje parodoje. Nuotr. V. Maželio

BALTIJOS PAŠTO
New Yorko pasaulinėje pa

rodoje buvo surengta Baltijos 
pašto ženklų paroda. Ji tęsėsi 
12 dienų nuo parodos'•atidary
mo dienos. Parodą suruošė N. 
Y. Lietuvių Filatelistų D-ja. Pir
moji premija buvo paskirta 
amerikiečiui Clifford H. A- 
dams, kuris tik ką buvo grįžęs 
iš Pakistano į U.S. Informa
tion Service) Jo eksponatai 
vaizdavo Estijos oro pašto is
toriją nuo pat Įsisteigimo. Ant
roji premija atiteko latviui Ar- 
nold Engels iš Philadelphijos. 
J.s atvaizdavo Latvijos oro paš
to istoriją. Trečioji premija ati
teko estui M. Pensai (Paterso- 
no, N.J.) už gražiai ir meniš
kai paruoštus Estijos pašto 
ženklus.

Lietuvos pašto ženklų tik da- 
ir bus išstatyti vertingi ir reti 
čius vertingiausius eksponatus 

ŽENKLŲ PARODA 
rugp. 17-23, kada bus grynai 
Lietuvos pašto ženklų paroda 
ir bus išsgatyti vertingi ir reti 
istoriniai eksponatai.

Paroda įvyko Better Living 
Center pavilijono antram 
aukšte, šalia madų skyriaus. 
Buvo gana gausiai lankoma.

World Expositions Ltd. fir
ma, kuri suruošė Baltijos paš
to ženklų parodą, apdovanojo 
laimėtojus premijomis, o kitos 
— gražiom dovanom. Iš lietu
vių parodoje dalyvavo V. Ruz
gas, J. Mulevičius ir K. Matu- 
zas-

Baltijos pašto ženklų paroda‘ 
buvo atidaryta apeigom, kurias 
praved Hollywoodo artistė Ge
ležte Holmes. Kai kurie N.Y. 
didieji dienraščiai paminėjo 
šį įvykį, primindami, kad paro
da buvo suruošta N.Y. Filate
listų D-jos narių. (M.)

AL. RU-ŠIS

KELIONE
per Baikalo ežerą

Vieni keliauja, norėdami pa
matyti įdomias pasaulio vietas, 
aplankyti garsias šventoves. 
Tada galima pasigėrėti kelione, 
pasidžiaugti gautais įspūdžiais. 
Bet kartais tenka keliauti, su
sidėjus sunkiom aplinkybėm. 
Tada tenka patirti , daug vargo.

Ir aš buvau patekęs į negai
lestingą gyvenimo sūkurį — te
ko dalyvauti 1904 metų rusų- 
japonų kare. Turėjau išvysti Si
biro sniego tyrus ir savo jėgo
mis, pėsčias pereiti užšalusį 
Baikalo ežerą.

Baikalo ežeras yra rytinėje 
Sibiro dalyje, netoli Irkutsko 
miesto. Ežeras yra ilgas h* 
siauras, turi 500 verstų ilgio, 
ir 62’verstus pločio (670 km. 
ilgio ir 26-73.5 km pločio). Be
veik iš visų pusių supa akme
niai Altajaus kalnai, kurie sie
kia beveik tris kilometrus. 
Krantai aukšti ir statūs. Eže
ras labai gilus. Giliausia vieta 
1741 metras (apie 4,500 pėdų). 
Vanduo yra nepaprastai tyras 
ir šaltas. Net vasaros metu ne
galima maudytis.

Iš Europos važiuojant į toli
mąjį saulėtekio kraštą, kiekvie
nam tenka matyti Baikalo eže
rą, nes apsilenkimo kaip ir nė
ra. Pravestas geležinkelis iš Ir
kutsko pro pietinį ežero galą. 
Bet kai kada staigūs kalnų nu
griuvimai sutrukdo traukinių 
judėjimą. Tada laivu galima 
persikelti per ežerą, žiemą ten
ka keltis ledu. Si kelionė yra 
sunki ir varginanti. Ledas yra 
kietas ir storas-

Kai 1904 metais rusai su ja
ponais kariavo, per ežerą le
du buvo nutiestas geležinke
lis. Garvežiai dėl savo svorio 
negalėjo važiuoti; vagonus 
tempė arkliai.

žmogaus gyvenimas yra toks 
trumpas, bet ir per tą trumpą 
žemišką kelionę kiekvienam 
tenka patirti daug vargo, nu
liūdimų, skriaudų. Kai kada 
net sunku suprasti, kodėl taip 
likimas skriaudžia kai kuriuos 
žmones. Iš tikrųjų vieni ken
čia daugiau, kiti mažiau. Ypač 
sunki yra kareivių dalis karo 
metu.

Tokios liūdnos dienos buvo 
ir mano jaunystėje. Niekada 
negalvojau, kad teks keliauti 
Baikalo ežero ledu, kariauti ir 
vargti Mandžiūrijos laukuose 
ir Korėjos kalnuose. Bet taip 
buvo gyvenimas dažnai kitaip 
apsprendžia mūsų likimą, nei 
mes norime.

Nors praėjo jau 60 metų, 
bet dar gerai atsimenu, kad 
kovo 23 prekiniu traukiniu pa
siekėme Irkutsko miestą. To
liau aplink ežerą nebuvo gali, 
ma važiuoti, nes buvo užgriu
vę akmenys. Po dviejų dienų 
poilsio, kovo 25, apie 6 v. ry
to išėjom iš Irkutsko. Šaltis sie
kė 50 laipsnių Celsijaus (68F 
žemiau nulio). Pirmą kartą lei
domės į tokią kelionę — ne- 
apsnigtu ledu reikėjo pereiti 
užguldavo pavargę kareiviai.

Šaltis mums kelionės netruk
dė, buvom jau pripratę. Pasie
kus ežerą, atsirado daugybė ve
žimų, į kuriuos sudėjom savo 
daiktus- Pasilikom tik šautuvus 
ir šovinius.

Pradžioje viskas sekėsi gana 
gerai. Už 6 vilandų kelionės 
pasiekėm ežero vidurį. Ten bu
vo mum didelė naujenybė — 
pastatytas rusiškas kaimelis. 
Buvo sukalta daug įvairaus di
dumo pastatų. Netoliese ėio ir 
geležinkelio bėgiai Kareiviam 
buvo pastatyti barakai, kur ga
vom pietus ir valandą pailsę- 
jom.

Buvo ir krautuvėlių, kur bu-

vo galima pirkti įvairių prekių. 4 
Buvo ir gėrimų, stipresnių už 4 
vandenį. 4

Nežinau, ar tai laimė, ar ne- 4 
laimė, bet dažnai nišų karei- 4 
viui pinigai būna tik retenybė. < 
Tekiu atveju užtenka tik pasi-1 
žiūrėti į prekes.

Po pietų ir poilsio vėl pra- < 
dejom mažinti likusią kelio da-« 
Ii. Dabar jautėsi nuovargis. Už- < 
baikalio kalnai pasidarė ap- < 
gaulingi. Kai išėjom iš Irkuts- < 
ko, jie atrodė visai arti. Dabar < 
— lyg nutolę, nepasiekiami. «

Buvo saulėta, diena- Nuo 4 
ledo atsimušė mirguliuojanti 4 
šviesa ir vargino ne tik akis, 4 
bet ir mūsų nervus. Visur bu- 4 
vo ledas. Tik retai kur sutiko- 4 
me siaurą sniego juostą. Snie- 4 
gą tuoj nupučia vėjas. 4

Kelionės pabaiga ypač pa- 4 
sunkėjo. Dvylika valandų pės- < 
čiam keliauti ir žemės keliu < 
būtų sunku, o čia — ledu. Kiti < 
nebepajėgė eiti. Tuos sodino į * 
kariškus raudono kryžiaus ve
žimus.

Vežėjai, kurie vežė kariškus 
reikmenis, bijojo prisiartinti 
prie kareivių būrio. Jei kuris 
prisiartindavo, tai vežimą tuoj 
užguldavo pavergę kareiviai, 
nepaisydami nei savo vyresnių 
grasinimų.

Po ilgo slydinėjimo pagaliau 
apie 8 v. vakaro pasiekėme Už- 
baikalį. Tuo ir baigėsi musų 
sunki kelionė. Buvo geriau, pa
stačius kojas ant žemės. Ten

VASARIO 16 GIMNAZIJOS PRAŠYMAS
Vasario 16 gimnazijos moky

tojų taryba, susirinkusi posė- 
din balandžio 30, nutarė atski
ru prašymu kreiptis į Ameri
kos ir Kanados lietuvius, prašy
dama finansinės pagelbos Va
sario 16 gimnazijos naujų na
mų statybai užbaigti ir juos į- 
rengti. Sutrešusiuose ir be
griūvančiuose barakuose mes 
jau išdirbome 10 metų, drau
ge su mokiniais kęsdami vasa
ros karštį ir žiemos šaltį. Bū
tų mums tikrai labai skaudu, 
jeigu čia, šalia barakų pastaty
tas erdvus, šviesus namas, dėl 
finansinių sunkumų dar nega
lėtų būti lig žiemos įrengtas.

Vasario 16 gimnazijos direk
torių kun. Bronių Liubiną išly- 

dar ilgokai teko laukti, kol ga
vom traukinį. Ant abiejų vago
nų šonų buvo parašyta: 40 žmo
nių arba 8 arklai.

Po įvairių kelionių ir karo 
vargų 1906 spalio pradžioje, 
grįžtant į Lietuvą, vėl teko ke
liauti Baikalo ežeru. Sį kartą 
nereikėjo taip vargti, plaukė
me laivu.

Mandžiūrijos laukuose pralei
dęs dvejų-: su puse metų, grį 
žau į Lietuvą apgriauta sveika
ta.

dėjome į JAV ir Kanadą šios 
statybos užbaigimo vajui su 
didele viltimi, kad jis teisingai 
nušvies mūsų gimnazijos padė
tį ir išblaškys esančias kai ku
rių abejones. Visus užjūrio lie
tuvius prašome nekreipti dė
mesio į kai kurioje spaudoje ir 
neatsakingų asmenų paskleis
tus gandus ir šmeižtus, liečian
čius gimnazijos direktorių ir pa
čią gimnaziją, bet aktyviai įsi
jungti į statybos vajų ir susti

KUR- RR- LIUBINA®, Vasario H gimnazijos direktorius, (teikia atestatus.

printi paramą Vasario 16 gim
nazijai išlaikyti.

Su tikra pagarba ir dėkingu
mu-

Vasario 16-tos gimnazijos 
mokytojai: inspk- A. Krivickas,.
S. Antanaitis, kun. J. Dėdinas,
T. Gailius, K. Motgab:s, S. Po- 
vilavičius, kun. J. Raubūnas, 
Fr- Skėrys, E. Tamošaitienė, A. 
Viluckis, švietimo komisijos 
pirmininkas T. Alf. Bernatonis.
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Praeities beieškant dabartyje
Lietuvių R. Katalikų susivienijimo jubiliejus Hartforde

' Natūralu, kai žmonių nuomo
nės skiriasi. O kai lietuvių 
nuomonės skaidosi, tai, sako, 
net dorybė — tautinės gyvybės 
ir didelio kūrybingumo ženk
las. Bet yra sričių, kur nedrįsk 
išsiskirti iš kitų. Pamėgink pa
girti “Beatles”, tai “yeah-yeah 
yeah’ — ką išgirsi!. •. Todėl 
geriau juos paliksiu straipsnio 
pabaigai. Pavojinga įtūžusį skai
tytoją turėti straipsnio pra
džioje.

Ir be Beatles turiu proble
mą. Negaliu efektingai parašy
ti ap.e L.R.K.A. Susivienijimą, 
nep risi minus amerikoniškų 
•\ve. lerus’. U jų atžvilgiu mū
sų visuomenės nuomonė taip 
pat sciidan: “Tik nekultūringi 
mėgsta westerns”.

Bot. . . Kelies ponios skun
dėsi, kad negali vyrų atitrauk
ti nuo TV, kai eina ūvesterns’ 
—Uždaryti aparatą 
jau negalinčios, nes vaikai už
auga n nėra ko saugoti nuo 
šaudymosi ir brutalumo. O be- 
to. gerbiamieji ‘\vestern’ filmai 
padarė mūsų Rūtą Lee-Kilmo- 
nytę TV’ žvaigžde- Kaip mato
me, net Amerikoje nepatartina

NINA GAILIŪNIENĖ 

spiauti į vandenį, nors geriame 
iš vandentiekių ...

Kad skaitvtojas pamatytų, 
kaip ..Beatles, amerikoniški 
we:terns ir LRKA Susivieniji
mas susimaišė, turiu jį perkel
ti i ’Gourmets Rendezvous’ salę 
Hartforde, kurioje vieną balan
džio mėn. šeštadienį apie pus
antro šimto lietuvių šventė 89 
kuopos 50 metu jubiliejų.

Tokiuose pobūviuose, kaip 
žinote. paprastai būna ilgos 
kalbos ir liaupsinimai. Kas ir 
ka nuveikė per tiek metų. Tų 
nuopelnų kalnai ir marios.

Nors neįtikėtina, bet tekios 
oficialios dalies šiame pobūvy
je visai nebuvo. Kai kumpi ir 
kalakutą su priedais svečiai su
dorojo, kuopos pirmininkas net 

u ' trumnu žodžiu (gal 
dėlto, kad visai be reikalo kal- 
bė o angliškai) pristatė kuopos 
valdybą ir mikrofoną perdavė 
finansų sekretoriui.

Pastarasis keliais žodžiais nu
sakė kuopos įkūrimą Hartfor
de. Organizacija per 50 metų 

atnešė gausų derlių. Bet Susi
vienijimas yra finansinė orga
nizacija. Jos vaisiai pasirodo 
metiniuose balansuose. Todėl, 
skaičių nelietęs, finansinis sek
retorius sustojo prie gyvų or
ganizacijos žiedų.

“Kai mes kūrėme Susivieni
jimą Hartforde, buvome tokie 
neturtingi. O šiandien turime 
v ką. pradedant daktarais, tei
sėjais, advokatais, fabrikantais, 
prekybininkais ir baigiant sa
vais grabonais”-

Su ta^s žodžiais svečių akys 
nukrypo į gyviausią stalą, prie 
kur.o sėdėjo čiagimiai Ameri
kos lietuviai.

Kai organizacijų atstovai į- 
teikė sveikinimų vokus, silp
nai organizuota oficialioji dalis 
būtų ir pasibaigusi. Bet nauja
sis klebonas dėjo į šąli storą 
cigarą, kuriuo gardžiavosi * po

Kar.e.ies, ir padėtį išgelbėjo.
Energingoje kalboje klebonas 

■'•s e.gc o fucs profesionalus ir 
kitus inteligentus lietuvius iš
laikyti tą organizaciją, kurią jų 
bemoksliai tėvai tokiomis sun
kiomis sąlygomis įkūrė prieš 
50 metų. “Po kitų 50 metų, gal 
tie, kurie vadovaus Susivieniji

mui, jau visiškai nekalbės lie
tuviškai. bet organizacijos tiks
las ir dvasia vis pasiliks ta pa
ti. O tas svarbiausia”.

Džtr pora trumpučių sveikini
mų, kava, ir vakarienė pasibai
gė. Dabartinė kuopos valdy- 
oa ii- buvu-.ių valas bų nariai, 
atžymėti baltais gvazdikais ii’ 
ž.iais piauk is, maišėsi svečių 
tarpe. Mėginau pasikalbėti su 
tais, kur.e ouvo p.rmoje kuo
pos valdyboje prieš 50 metų. 
Bet kur tau. Veltui aušytum 
burną, kai muzika plėšo ausis. 
>etu. ė.’.m s Maram Anderson 
balso, džiazo neaprėksi.

i\ut .r.au pati įsivaizduoti, 
kaip atrodė pirmasis kuopos su- 
s.'.’i ikim ■ Prade'au numesti 
nuo gvazdikais atžymėtų vyrų 

r.iui-.-rų t o 50 metą ir nuo 
daugumos... po 50 svarų, čia 
i- i . -s.:..emu net ketai Į ame
rikoniškus \vesterns’. Suplo- 
n.ai., atjauninti ir nukelti 50 
metų Į praeitį. Susivienijimo 
kūrėjai man laba: priminė wes- 
rern filnų charakterius.

Jie-neT-k; Idė antausiu ir ne- 
sišaudė kaip filmuose. Iš ten 

- •“ . -• di nia< nėra t 
las, o tiktai priemonė stipriam 

L BiELIUKIENE DALYVAVO MOTERŲ 
KLIBĄ FEDERACIJOS SUV AŽIAVIME

charakteriui išryškinti. Esmi
nis dalykas yra pionieriška dva
sia, tikėjimas į idėją, kova iki 
mirties ne tiek už teisę, kiek 
už teisybę. Drąsa ir ištvermė 
kovoje.

Miškas be kelių. Upės be 
tiltų. Kaitra ir lietus. Nežino
mi pavojai. Sunkus darbas. 
Skurdus gyvenimas. Nepalau
žiamas tikėjimas į geresnį ryto
jų Tai įprastas fonas ’wester 
i .muose ir romanuose. Ar 
ne panašiom sąlygom gyve
no šios organizacijos kūrėjai 
prieš 50 metų? Vieniši nesu- 
p .atama kalba kalbančių žmo
nių miške. Keliai į darbus ne- 
ž icmi. Atlygmimai menki. Gy
venimas sunkus ir skurdus. 
Bet tikėjimas į geresnę ateitį 
didelis.

Ja ?u Ha 'fiorde prieš 50 me
tų būtų buvę turtingų lietuvių, 
S venijmo nebūtu buvę. Jie 
nebūtų drįsę rizikuoti savo pi
lt gaiš. Jei būtų buvę žmonių 
su aukštuoju mokslu. Susivie- 
m;imo butu neįkūrė. Jie būtų 
Įtikinę nemokšas, kad be kapi- 

>.o i.k.os organizacijos neį- 
kursi. Jei būtų buvę partijų šu-

' illtrC. llU į t, Įišl.l

— MAMA, beržas atsispindi vandeny! Nuotr. P. A.ujIo

T. DZIKIENĖ su jaunimo kanklininkėm. Nuotr. V. Maželio

Įvairių parengimų nestinga 
Ne\v Yorke. tačiau kas galėtu 
pasakyti, kada paskutinį karią 
čia matėme lietuvių meninin
kų atliekamą klasikinį baletą? 
Maža teturime šios srities ar
tistu. nes šokio menas reikalau
ja ypatingai daug pastangų. Du 
jaunus, bet jau pasižymėjusius 
baleto šokėjus iš Kalifornijos 
šį savaitgalį turėsime progos 
pamatyti scenoje New Yorke. 
Tie klasikinio baleto entuzias
tai yra Violeta Karcsaitė ir Jau
nutis Puodžiūnas.

V. Karosartė baleto mokėsi 
Chicagoje pas mūsų žymųjį ba
leto solistą S. Velbasį. vėliau 
pas garsųjį B. Holmes. Dalyva
vo pastarojo statomuose bale
tuose. paskui gastroliavo su

BALETO
IK . i 

KANKLIŲ MUZIKOS
d.. VAKARAS |

KUR: i
švabų salėje. 171 Kni< kcrbockcr Avė.. R;d"cwood,>.
DALYVAUJA: Į:
baleto' šokėjai $ ;
VIOLETA KAROSAIIL ii JAUNU LIS PUODZICNAS R Kalifornijos

JAUNŲJŲ KANKLININKIŲ BŪRELIS, vadovaujamas T. Dzikienė- 

Po programos šokiai, grojant R Butrimo orkestrui ;j
Pradžia 6 v v.
Jojimas > dol.. studentams ir inok-h iviams 2 dol. ;;

KLASIKINIS BALETAS NEW YORKE
A.qua Follies grupe, šoko U.S- 
O. r Televizijos programose. 
Kalifornijoj. Nuo 1962 m- ruo
šia koncertus su J. Puodžiūnu.

J. Puodžiūnas šokio meno 
mokėsi pas baleto solistą Lie- 
piną. Dar Vokietijoj šoko lie
tuvių statytam balete Capelia- 
ir Kasselio valst. operoje. Ame
rikoj mokėsi pas garsų rusų 
šekio pedagogą Nadeždiną. šo
ko Chez Paris klube Chicagoje. 
Persikėlęs į Vakarus, su garsiu 
Hcllyvvood Bo'.vl vienetu apva
žinėjo visa Ameriką. Be to. šo
ko Moulin Rouge klube, televi
zijoj ir šiaip koncertuose.

Abu šokio menininkus maty
sime ateinantį sekmadienį, ge
gužės 17, Švabų salėje, bale

to ir kanklių muzikos vakare, 
kur jie atliks pagrindinę prog
ramos dalį. Jų programa yra į- 
va.ri. apimanti kiasikinį ir len
gvojo žanro šokį.

Dalyvaus taip pat jaunųjų 
kanklininkių būrelis, vad. T. 
Dz.kienės.

Po programos bus šokiai, gro
jant Butrimo orkestrui. Salė 
yra 474 Knickerbocker Avė., 
Ridgewoode; pasiekiama Ca- 
narsie linijos tratkiniu išlipant 
Myrtie Avė. stotyje.

Vakaro pradžia 6 -v.v. Įėji
mas 3 dol.. moksleiviams ir 
studentams —- 2 dol.

Vakarą rengia ir visus šia re
ta programa pasigrožėti kvie
čia A.L.B. Nevv Yorko apygar
dos valdyba. St. Dz-

Balandžio 21-23 Ligi;a Ble- 
liukienc dalyvavo Michigano 
vals-yLes ..c-ri s.. b i ic ,t ■ .i- 
cijcs metiniam suvažiavime 
Fiiii O D j ivo
350 atstoviu L. Biebukienė bu- 

šv’esa r as’. vv..-a pro lamsu- 
r::s • ..i K. bf buvo ..- 
klausyta su dideliu dėmesiu. 
Buvo paliesti laisvojo pasaulio 
santykiai su pavergtom tautom, 
pabrėžta, kad pro geležines ir 
bambukinės uždangas prasiver
žia šviesos žiburėlis iš laisvo
jo pasaulio. Radijo transliaci
jos (Voice of America. Free 
Europe) spauda ir privati ko
respondencija pasiekia gyve
nančius komunistinėje sant
varkoje.

Li gijos Bieliukienės kalba 
atitiko konvencijos šūkį: Kas 
negalima, gali virsti galimu — 
The impossible is possible”. Ji 
pabrėžė, kad Laisvos Europos 
radijo transliacijos turi būti 

V. KAROSAlTt IR J. PUODŽIŪNAS

perduodamos ir į Pabaltijo 
kraštus.

Suvažiavimo melu L. Bieliu- 
kienė buvo pakviesta jaunųjų 
moterų (Junior) klubo banke
tam kur buvo priimta to klu
bo nare, apdovanota Michiga
no valstybės sidabro ženkliu
ką. Balandžio 22 ji dalyvavo 
priėmime GF\VC valdybos na- 
rem pagerbti. L. Bieliukienė 
išdalino pluoštą informacinės 
litera.uros ap.e Pabaltijį.

Vietinė spauda plačiai pami
nėjo lietuves dalyvavimą, jos 
iškeltas mintis ir įdėjo nuotrau
ką tautiniuose rūbuose.

L. Bieliukienė dar susitiko 
ir su Černiene. Gražuliene ir 
Dailydaite. kurios, sužinojusios 
iš amer Kiečių spaudos apie 
jos atvykimą, pasikvietė į 
Fnnto tarptautinį institutą, kur 
buvo pasidalinta mintimis, pa
sikalbėta ir pasižadėta Detroi
te įsteigti lietuvių moterų at
stovybės klubą. V. R.

SEKMINIŲ PAPROČIAI LIETUVOJE
JONAS BERNOTAS

Šalia Kalėdų ir Velykų di
džioji Katalikų Bažnyčios šven
tė yra Sekminės. Ši šventė 
švenčiama sekmąjį (septintą
jį) sekmadienį po Velykų. Ji 
primena Šventosios Dvasios at
siuntimą-

Si šventė — tai pirmoji pa
vasario šventė, žalumynų šven
tė. Žmonės per Sekmines ap
kaišydavo trobas berželiais. 
Statydavo juos prie vartų, prie 
durų; žaliomis jaunų berželių 
šakomis išpuošdavo pirkios vi
dų. prikaišiodavo palubėje ant 
balkių (sijų). Berželiai, pastaty
ti iš abiejų durų pusių, reikš
davo, kad šeimininkas ir šei
mininkė darniai sugyvens. O 
palubėje tos beržų šakelės bū
davo tam, kad Šventoji Dvasia, 
atskridusi į tuos namus, turė
tų kur atsilsėti.

Šis paprotys — namų kaišy- 
mas — būdavo ne tik Lietuvo
je, bet ir kitose Europos vals
tybėse. Apie šiuos papročius 
yra rašęs Schultzas vokiškai, 
paskui rusiškai Tareščenko ir 
Manhardas.

Namų kaišymas žalumynasis 
siekia gilią senovę — tai se
noviško augalų garbinimo kul
to liekana.

Sekminės Lietuvoje dar va
dinamos piemenų švente. ■ Sek
minių rytą kiekvienas piemuo 
(o seniau ir skerdžiai) stengda
vosi kuo anksčiausiai išginti 
kaimenę — bandą ir ir užgroti 
Sekminių rageliu- Merkinės 
apylinkėje tikėdavo, kad anks
čiausiai išginęs ir užgrojęs ra-

— Indianoje balsavimuose 
daugumą laimėjo Goldvvateris. 
Stassenas gavo apie trečdalį 
balsų. Demokratų balsų visą 
trečdalį gavo gub. \Vallace. 

geliu turės daug pieno. Kai 
kur banda būdavo išgenama į 
paželdintą pievą. Tokią pievą 
Schultzas mini buvus dar 13- 
14 amžiuje.

Parginus priganytas ir ap
kaišytas berželių šakomis ar 
vainikais karves, piemens gau
davo iš šeimininkės skanios 
kiaušinienės. Tai Sekminių val
gis.

Apie Višakio Rūdą tikėdavo, 
kad karves Sekminių rytą rei
kia paplakti beržine rykšte, tai 
jos geriau ganysis ir duos dau
giau pieno.

Kas išgindavo savo bandą 
vėlai, tą kiti piemens pravar
džiuodavo “spirgučiu”.

Sekminėse jaunimas (kartais 
ir vyresnieji) eidavo į paruges. 
Ten keldavo puotas, kad ru
giai geriau augtų, šlakstydavo 
rugius švęstu vandeniu, kad 
vabalų nebūtų; pildavo švęsto 
vandens į šulinį, šlakstydavo 
ugnį ir t.t.

Šeimininkė Sekminėse turė
davo duoti kiekvienam šeimos 
nariui po septynių virtinius, 
mėsinius ar varškinius kuku
lius (Kupiškis, Tryškiai, Viduk- 
klė). Jei virdavo lašinius, tai 
išvirdavo ir pantį, ant kurio 
jie kabojo; vadinas, likusieji 
lašiniai nerūdys.

Sekminėse pirtyje išsivano- 
jus beržine šluota, pranykstąs 
reumatizmas.

Paskutiniais laikais tu Sek
minių papročiai labai susiaurė
jo, daug kur išnyko. Liko tik 
ankstyvas bandos ganymas, kai 
kur dar (retai) pasipuošimas 
berželiais ir kiaušinienė, kuria 
šeimininkė vaišindavo ne tik 
piemenis, bet ir kitus šeimos 
narius.

MES ŽENGIAM 
SU DAINA

| KAINA

. 1-10 plokštelių po $4.00 11-25 plokštelių po $3.00
’ 26 - 50 plokštelių po $2.75 Virš 50 plokštelių po $2.j0

. l'žsakvmus su čekiu-mus? i-
: NEW YORKO VYRŲ OKTETAS

V. ALKSNINIS — 45-44 167 St.. Flushing. N V. 11458

<6 Pridėti ir persiuntimo išlai.iu- .



TOSCOS II veiksmo scena. Iš k. j d.: Jonas Vaz«ū®»—zakristijonas, Algirdas Brazis — Scarpio, Dana 
i Stankaitytė — Tosca, Stasys Baras — Cavardossi. Nuotr. VI. Juknevičiaus.

LIETUVIU OPERA GROŽĖJOSI 35,000 ŽMONIŲ
Chicagoje VI. Baltrušaičio ir 

jo vadovaujamo vyrų choro 
1956 padarytas posūkis Į ope
rinį žanrą išugdė pastovią lie
tuvių operą, kurios meno va
dovu yra muz. A. Kučiūnus, o 
valdybos pirm. Vyt. Radžius. 
iki šių metų Chicagoje matėme 
šių operų lietuviškuosiuos spėk 
takiius: Rigoietto, Fausto. Car- 
men, Trubadūro, Aidos, Ca- 
valerijos Rusticanos ir Pajacų 
Visos tos operos buvo chorinės, 
su gausiom įspūdingom masi
nėm scenom ir chorų dainom. 
Žinant aukštą mūsų operos cho
rų lygį, visi pastatymai buvo įs
pūdingi, o chorų dainos ir ma
sinės, spalvingos scenos buvo 
tie efektai, kurie į kiekvieną 
spektakli sutraukdavo pilną 
salę žiūrovų, ir iki šių metų lie
tuvių operos spektaklius čia 
jau matė per 35.000 žmonių.

Šiais metais opera savo re
pertuare padarė posūkį. Vieto
je chorinės operos, pasirinko 
dramatinę Tosca. Žygis buvo 
itin drąsus, atsimenant kai ku
rių kritikų anksčiau spaudoje 
mestus priekaištus dėl vaidy- 
binės-draminės pusės.

Tosca scenai paruošė operos 
meno vadovas dirig. muz. A. 
Kučiūnas. su chorais dirbo 
chormeisteriai Alt Gečas ir F. 
Strolia. Tik paskutinėm savai
tėm pastatymo patarėju buvo 
pasikviestas iš Metropolitan 
operos scenos profesionalas 
LIois Harris, kuris su solistais 
ir choru dirbo 9-10 vakarų. 
Taip ir susilipdė sceniškai sun
kios Toscos spektakliai, kurie 
įvyko balandžio 19. 25 ir 26.

Nors opera savo požiūriu ir 
buvo skirtinga nuo ankstenių- 
jų pastatymu, bet publi
kos pasitikėjimas buvo šimta
procentinis, ir Toscos spektak
lis Studebakerio teatre matė 
3300-3400 žmonių.

Pasibaigus spektakliam, pa
kili žiūrovų masė sprendė, kad 
mūsų solistai yra pajėgūs nu
galėti vaidybinius sunkumus, 
kad šioje srityje padaryta gra

V ASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKU STOVYKLA PRIE ATLANTO
GERIAUSIAI pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, 
Maine. Pranciškonų prižiūrimi vasarnamiai priima atski
rus asmenis ir šeimas labai prieinamomis kainomis, šie- >♦- 
mct sezonas prasideda birželio 26 ir tęsis iki Darbo die
nos savaitgalio.

DAUGELIO metų praktika parodė, kad tūkstančiai grįž
ta pailsėję ir atsigaivinę gražioje Maino gamtoje ir gai
vinančioje jūroje bei maudymosi baseine. Ir jūs galėtu
mėte būti jų tarpe.

STOVYKLA gražiajame Maine krašte, prie Atlanto, va
dovaujant Tėvams Pranciškonams, prasideda birželio 26 
ir baigsis'liepos 31. Atvykti ir išvykti galima to sezono 
laiku bet kada.
BERNIUKAI priimami nuo 8 iki 15 metų.
STOVYKLOS vadovybė užtikrina kiekvienam fizinį, 
tautinį ir dvasinį atsigaivinimą

. •
Smulkesniu injor/nacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

Franciscan Monastery, KennebunkporL Maine — Tel. (207) 967 -2011

Po "Toscos" spektaklių 
Chicagoje

ži. pažanga ir kad Tosca buvo 
tikras, vientisas meno kūrinys, 
kad ir kuklių dekoracijų fone. 
Tik tokias dekoracijas tegali
ma buvo rasti visoje Chicago
je.

Spektaklių metu ir po spek
taklių sprendėm kai kurias at
eities problemas. Trijuos e 
spektakliuose turėjom progos 
matyti dvi Toscas — P Bič- 
kienę ir D. Stankaitytę. Abi 
jos pajėgios, abi kūrybiniame 
brandume. Tik tiek, kad pirmo
ji Cinncinati ir Italijos operų 
subrandinta, o antroji — mū
siškės cperos išvesta i vokali
nio meno viršūnes. Abi jos tu
ri savo garbintojų ir abi susi
laukė užtektinai simpatijų. Ir 
ateinančiose operose dėl lyri
nio ar dramatinio soprano ne
reiks galvų laužyti.

St. Baras — Cavaradosi — 
buvo Toscos pažiba. Be pa
kaitalo jis žengė į visus tris 
spektaklius ir juos išvežė pilnu 
vokaliniu bei draminiu grožiu. 
Tad ir žiūrovai priėjo vienin
gos išvados: kol dainuos St. 
Baras, kol nepavargs operos 
meno vadovas ir dirig. A. Ku
čiūnas. lietuvių opera laikysis. 
Atminkime, kad St. Barui nie
kur nematyti įpėdinio — pa
jėgaus tenoro ... Pirmuose Ri
goietto ir Fausto spektakliuose 
kol St Baras buvo Italijoje, te
noro partijai buvo kviečiamas 
latvis J. Šalna. Bet ir šis jau 
miręs.

Baisiojo tirono. Romos poli
cijos viršininko Scarpio sun
kią ir nedėkingą rolę turėjo 
senasis operos vilkas Alg. Bra
zis- Žinant, kad tai buvo pir
moji opera, kurios Brazis nė
ra dainavęs įvairiose amerikie
čių operų kompanijose, prieš 
spektaklius gal ir buvo tam 
li kro suabejojimo. Premjeroje 
jis buvo kiek blankesnis, bet 2 
ir 3 spektakliuose pasirodė tas 

pats profesionalas Brazis, ko
kiu jis buvo prieš 10 metų, ne
pamainomas partneris Barui, 
Bičkienei ir Stankaitytei.

Populiariajam bosui J. Vaz- 
neliui šį kartą teko nedidelė 
zakrastijono rolė, kurioje jis 
sukure tikrai dramiškai ir vo- 
kaliskai mielą tipą. Nedidelėse 
rolese taip pat savitai užsire
komendavo V. Liorentas ir V. 
Savrimavičius.

Žiūrovus į Toscos tėkmę į- 
vedė pirmojo veiksmo pabaiga, 
kada į sceną atėjo didelė spal
vinga procesija, ir kai veiksmo 
užbaigai pakiliai nuskambėjo 
■fe Deum laudamus”. Nuo to 

momento jau vystėsi ryški 
dranunė įtampa, kuri publikos 
pagauta: Scarpio siautėjimas, 
jo mirtis, nuostabi Cavaradosi 
arija, jų su Tosca duetas, Ca- 
varadosi sušaudymas ir Toscos 
nusiskandinimas Tiberio upėje.

Žuvus dramos svarbiesiem 
veikėjam ir pačiai Toscai, skirs- 
tėmės iš Studebakerio teatro 
salės su šviesia viltimi, kad 
tai buvo ne paskutinis mūsų 
operos pasirodymas. Nors nau
jo solistų prieauglio operoje 
kol kas negirdime, bet stiprie
ji ramsčiai tebėra pajėgūs ir 
galime būti tikri, kad ir vėl su
silauksim naujų operų. Pilnos 
salės žiūrovų visuose trijuose 
spektakliuose taip pat akivaiz
džiai liudijo, kad visuomenė 
yra ištikima operai, kad-žiūro- 
vų gretos nė kiek nemažėja.

Tik penkiom dienom pra
slinkus po paskutinio spektak
lio. chorai susirinko Verdi 
“Reguiem” repeticijom- Prieš 
akis sunkus visų metų darbas, 
o kitą pavasarį 5,500 žiūrovų 
susirinks į MacCormiko moder
niąją salę Chicagoje nulenkti 
galvų nepamirštamiem'partiza
nam ir visiem per 25 okupaci
jos metus žuvusiem už Lietu
vos laisvę. Šio pagerbimo me-
tu didvyrių garbei skambės 
sunkusis pasaulinis kūrinys— 
Verdi “Reguiem” ir nauja, dar

KARDINOLO SVEIKINIMAS KUN. L JANKUI
Mielas Kunige Longinai,

Su iš širdies gelmių pilnumo 
meile, palaiminimu ir dėkingu
mu sveikinu dvidešimties-pen- 
kerių metų kunigystės jubilie
jaus proga. Pridedama kortelė 
liudija, kad atlaikysiu trejas 
šventas mišias už Jūsų gero
vę Ir Jūsų intencijom. Taip pat 
užtikrinu, kad atsiminsiu savo 
maldcse Jūsų mamytę ir bro
lius, kurie gyvena sovietų oku
puotoje Lietuvoje.

Pasaulis labai mažai skiria 
dėmesio dvasinėm vertybėm, 
kunigo darbu mažai interesuo
jasi. Tačiau tiem, kurie gyve
na tikėjimo dvasia, kunigas yra 
Dievo duota palaima.

Ketvirtį šimtmečio, mielas 
Kunige, Jūs kėlėte šv. aliejais 
pateptas rankas, telkdamas pa
laiminimus. Pats Jūsų buvimas 
buvo džiaugsmas jaunimui, 
paguoda seneliam, palaima li
goniam ir mirštantiem Nemo-

PRUDENCIJA BIČKIENĖ ir Algis Brazis “Toscos” operos I veiksme.
Nuotr. VI. Juknevičiaus

EGLUTES ŠVENTĖ PUTNAME
Lietuvių Bendruomenės ini

ciatyva ruošiama vaikų šventė 
Įvyks birželio 7 sekmadienį, 
Putnam, Conn., vaikų žurnalo 
Eglutės tėviškėje, šventės pro
gramą atliks vaikai iš įvairių 
vietovių. Programą daugiausia 
ruošia šeštadieninės mokyklos 
rytinio JAV pakraščio kolonijo
se. Bus vėliavų pakėlimas, pa
maldos koplyčioje, Eglutės bei 
valkų literatūros parodėle, 
vaikų žaidimai lauke, įvairios 
pramogėlės, vėliavų aikštėje nu
leidimu šventės užbaigimas.

niekur negirdėta lietuvio kom
pozitoriaus kantata, kurios pre
liude, pilnam simfoniniam or
kestrui palydint, pasigirs visų 
Vilniaus bažnyčių varpai, įves-
darni dainininkus ir klausyto
jus į šią tautinę kantatą.

VI. Ramojus

Kun. Longinui Jankui
105 Grand Str.,
Brooklyn, N.Y. .11211
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kytiem skelbėte Amžinosios 
šviesos tiesas, atgailaujantiem 
nusidėjėliam tarėte meilės, su
pratimo ir atleidimo žodžlus- 
Jūs buvote viskuo visiems žmo
nėms, neieškodamas nieko ki
to kaip tik sielų išganymo, nie
kur kitur nesidairėte, bet tik 
sekėte Kristų, kuriam buvote 
paskyrę visą savo energiją ir 
visą savo buitį.

Aš sunčiu nuoširdžiausius

BALTLMORES ŽINIOS
Katalikų labdaros vajui ge

gužės 3-10 šv. Alfonso parapi
joje vadovavo kun. Antanas 
Dranginis. Kunigas visiems pa- 
rapiečiam išsiuntinėjo laiškus,

Vaikų piešinių parodėlėje gali 
dalyvauti vaikai iš visur. Už 
lietuviškais motyvais piešinius 
bus skiriama premijų.

Į Eglutės šventę kviečiami vi
si vaikai, taip pat visi Eglutės 
skaitytojai, klausytojai, palaiky
tojai, bendradarbiai bei jos rė- 
mėja.i šventei ruošti komisija 
šeštadieninių mokyklų moky
tojam ir k. išsiuntinėjo prane
šimus bei smulkesnius nurody
mus vaikų šventės reikalu.

Pernai pavasarį įvykusi pir
moji Eglutės šventė labai ge
rai praėjo, šiemet, atrodo, tu
rėtų būti dar geriau.

Tėvai prašomi prisidėti, kad 
jų vaikai galėtų šventėje daly
vauti ir tuo pajaustį tampresnį 
ryšį lietuvių bendruomenėje. .

A.S

CHICAGOS moksleivių ateitininkų būreli* (Pr. Dielinmkaičio kuopos). 
Nuotr. Z. Degučio

savo sveikinimus Jums, pasie
kusiam šį jubiliejų. Tegul Vi
sagalis pratęsia Jūsų dienų il
gumą ir tegloboja Jus savo 
švenčiausios širdies apsaugoje. 
Iš tikrųjų Viešpats taria Jums: 
“Aš atskyriau Jus nuo žmonių, 
kad jus visad būtumėt tik ma
no”.

Tegul Dievas Jus myli
Nuoširdžiai Jūsų

(pas.) Richard Cardinal 
Cushing

Bostono Arkivyskupas

P.S. Kardinolas Cushing bu
vo ir tebėra stipriausias Sibi
ro maldaknygės promotorius.

kalbėjo per Lietuvių melodijų 
radijo valandėlę, kviesdamas 
žmones gausiai aukoti.

Šeimos komunijos diena šv. 
Alfonso bažnyčioje buvo gegu
žės 10. Mišias 8:30 aukojo prel. 
L. Meadelis. Taip pat dalyvavo 
svečias kunigas Tėv. Augusti
nas Simanavičius, O.F.M.

Gegužės mėnesio procesija 
buvo gegužės 10. Dalyvavo pa
rapijos organizacijos, vainikuo
ta Švenč- Marijos statulą, vai
niką uždėjo Violeta Veliuony- 
tė.

Suaugusiųjų klubas gegužės 
17, sekmadienį, rengia išvy
ką į State Park. Visi nariai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti.

Maldininkų kelionę į Mt. St. 
Marys kolegijos Liurdą rengia 
prel. ,L. Mendelis gegužės 31. 
Autobusas išeis nuo šv. Alfon
so parapijos bažnyčios. Mišias 
aukos prel. L. Mendelis. Po 
pietų maldininkai aplankys pa
laimintosios motinos Elzbie
tos Seton kapą. Ten bus šven
toji valanda. Bilietų kaina 2.50 
dol Galima įsigyti klebonijoje.

Pranas Bučinskas, senos kar
tos lietuvis, mirė Union Me- 
morial ligoninėje gegužės 4. 
Velionis ilgus metus buvo siu
vėjas šv. Marijos seminarijoje 
ir gyveno miesto rytinėje daly
je. Gedulingos mišios už jo sie
lą buvo šv. Alfonso bažnyčioje 
gegužės 7. Palaidotas Kated
ros kapinėse. Liko nuliūdę gi
minaičiai — Jonas ir Adcnias 
Bučinskai.

Nauji vargonai pašver.tir.ti 
gegužės 10 mišių metu. Pa
šventino prel. L. Mendelis.

Maryknoll seselės, kaip ir 
kasmet, taip ir šiemet per šeš
tines rinko aukas šv. Alfonso
bažnyčios prieangyje.

Jonas Obelinis

PITTSBURGH, PA.
Braddocko lietuvių šv. Izido

riaus parapijos piknikas bus 
birželio 14. sekmadienį lietuvių 
ūkyje (Lithuanian Country 
Club), Clairton, Pa Bus daug 
įvairių laimėjimų, skanūs už
kandžiai ir gros geras orkest
ras. Parapijos klebonas kun. A. 
Sušinskas maloniai kviečia vi
sus Pittsburgho apylinkės lie
tuvius dalyvauti.

Pittsburgh tautinių grupių 
pasirodymas bus gegužės 15-17 
Syria Mosųue, Oaklande. Lie
tuvių grupė, vadovaujama kun. 
W. Karavecko, pasirodys sek
madienį, gegužės 17, vaka
re.

I iš VISURl ..... *
— Lietuvių krikščionių de

mokratų konferencija šaukia
ma Clevelande gegužės 30-31- 
Posėdžiai bus šv. Jurgio para
pijos salėje (6527 Superior 
Avė.). Paskaitas laikys: Pr. Vai
nauskas — Krikščioniškoji de
mokratija šiandien, St. Lūšys 
— Lietuvos laisvinimo proble
mos, Algimantas Vedeckas — 
LKDS veiklos perspektyvos. 
Konferencijoje bus paminėta 
prel. M. Krupavičiaus 50 m. 
kunigystės sukaktis. Pamaldų 
metu pamokslą sakys kan. V. 
Zakarauskas.

— T- Jurgis Gailiušis, O.F. 
M., Kennebunkport, Maine lie
tuvių pranciškonų provinciolas. 
buvo kreipęsis rezoliucijų rei
kalu į savo senatorių E.S. Mus- 
<kie. Senatorius rašo: “ .. .Aš. 
pilnai remiu rezoliucijas ... Aš 
padarysiu viską, ką tik galiu, 
kad rezoliucijoms būtų duota 
eiga tuoj, kai tik priimsime ci
vilinių teisių įstatymą ...“ Se
natorius Muskie yra lenkų 
kilmės, demokratas. Tėvas Gai- 
liušis buvo kreipęsis ir į sena
torių Fulbright, iš kurio ga
vo taip pat atsakymą.

— Valdas Adamkavičius, 
Chicago, III., JAV LB centro 
valdybos vicepirmininkas, Ta- 
bor Farm vasarvietės tvarkyto
jas. išgavo naują rezoliuciją iš 
kongresmano E- Hutchinsono, 
kurio apygardoje yra minėta 
vasarvietė. Valdas Adamkavi- 
čius vadovavo J. J. Lanigan rin
kiminei akcijai į Illinois sena
tą. Jo kandidatas laimėjo pir
minius rinkinius.

— Moksleivių ateitininkę ry
tinio JAV pakraščio vasaros 
stovykla bus Kęnnebunkporte, 
Maine, nuo rugpjūčio 3 iki rug
pjūčio 17. Numatomas mokes
tis 30 dol. savaitei, 55 dol- 
dviem savaitėm asmeniui. Is 
šeimos dalyvaujant daugiau 
kaip vienam, bus daromos nuo
laidos. Į stovyklos vadovybę į- 
eina: A. Vainius Jr., iš New 
Yorko komandanto pareigom; 
K. Girnius iš Bostono, berniu
kų vadovo ir sporto vadovo pa
reigom; S. Gedvilaitė, iš New 
Yorko, mergaičių ir meno va
dovės pareigomis. Kitos infor
macijos bus paskelbtos vėliau. 
Registracijos bei kitais reikalais 
prašome kreiptis: Antanas Vai
nius Jr., 80-39 87th Road, 
Woodhaven, N.Y. (11421).

Lietuvių katalikų radijo va
landėlė pravedė vajų New Yor
ko pasaulinės parodos lietuviš
ko kryžiaus statybos fondui. 
Pittsburgo lietuviai dosniai pa: 
rėmė.

Lietuvių ūkis (Country Club) 
gegužės 3 atidarė vasaros se
zoną pirmuoju piknikui. Gra
žiam orui esant, atsilankė gra
žus būrys vietos ir apylinkės 
lietuvių. Vyt. Y.

L I E T U V 1 • S K A 
VASARY I E T E

BANGA
CAPE CODE. NIASS. 

GREAT MARSH RL>.
CENTERViLLE. MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigvillo Bcaeh.

• Patogūs kanfeanai ir at
skiri namukai; patiem.* ga
lima gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir raini 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių transpori atija į 
ir iš paplūdimio.

• Salia ' Bangos' rar.dasicž--- 
ras su viešu pa plūdiniai.
Zuvavimo mėgėjams yr.i 
laivelis.
Norintieji puikiai pt ..irsti 

atostogas prašomi s.; uz-ik. - 
mais kreiptis šiuo adresu;

A. PAKŠ T Y S
71 Aiicia R«i

I'orclii ster. Na.,--. oCl.’l 
Tel. 2š2-M»-16

o po birželio 20 d. į Bar.ų 
B<>x l’ss Cent < i v

Caj>o Cod. M i ..
Tci, s r
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LAK-Kolping 1:1 KhO)

Laimėję Knickerbockerio 
taurę, mūsų futbolininkai perei
tą sekmadienį žaidė paskuti
niąsias pirmenybių rungtynes 
Atrodo, jie buvo nutarę pailsė
ti. Kolpingas, taikęs į antrąją 
vietą, žaidė geriau ir ambicin- 
giau negu mūsiškiai, kurie ne 
rodė jokio noro perdaug steng
tis- Negalima perdaug kriti 
kuoti mūsų vyrų, nes taurės lai
mėjimas tikrai pareikalavo la 
bai daug energijos ir nervų.

Klivečkai sr. paėmus koman 
dos vadovavimą, lygoje ėjomi 
veik be pralaimėjimų: Sezone 
pradžioje tokiom aplinkybėm 
galėjome drąsiai galvoti api< 
meisterystę.

Sausame Brennaner stadione 
LAK žaidė tokios sudėties: Jan 
kauskas; Vainius, Remėza 1 
Trampas, Remėza II, Schilli 
Budreckas, Žadvydas, Musso 
Klivečka, Vasiliauskas. Viene 
tas parodė, kad tikrai gali vers 
tis be “senių” — Vaitkevičiau: 
ir Daukšos, kurie sekė rung 
tynęs už aikštės ribų. Juodu 
tikrai jau senokai užsitarnavo 
pensijos. Labai geras Remeza 
I, kairiuoju gyniku. Nuostabiai 
stipriai sužaidė Žadvydas. ŠĮ 
sezoną tai geriausios jo rung
tynės. Laimės turėjo ir geras 
Jankauskas, pirmame kėlinyje 
išgelbėjęs tikrą Įvartį. Prieši
ninkui vedant 1:0, baudos aikš
telėje išgriautas mūsiškis Mus
so.' Priteistą 1 1. m. baudinį 
Trampas užtikrintai pavertė į- 
varčiu.

Tokiu būdu pirmenybes bai
gėme vos 7 vietoje. Iš 18 rung
tynių laimėtos 7, lygios 3 ir 
pralaimėtas 8. Kaip minėta, 
pradėjus sezoną geriau, ga
lima buvo galvoti net ir apie 
pirm? vietą- štai, taurės varžy
bų pasekmės tikrai imponuo- 
čios — su Grummanu 4:0, Li
ma — 6:1, Itąlsport 4:1, Yon- 
kers Hungarians 2:1, ir bagi- 
mė su Spring Valley 5:1.

Prasidedant tarptautinio fut
bolo žaidynėm New Yorke, mū
siškiai turės laiko pasiruošti 
rungtynėm su Chicagos Lituani- 
ca. Rungtynės įvyks Clevelan- 
de birželio 27-

Mažučiai pereita šeštadienį 
baigė lygiomis su bavarais 1:1. 
Mūsiškiams sumaniai vadovau
ja Jonas Riauba. LAK įvarti 
laimėjo Jonas Vainius, tur būf, 
nusižiūrėjęs į brolį Petrą Vai
nių, kuris žaidžia pirmoje ko
mandoje.

Šį savaitgalį mūsiškiai rung
tynių neturi. Randalls feland 
stadione bus metinė mūsų ly
gos šventė. New Yorke gastro
liuoja žymusis Hamburger SV. 
žaidžiąs su mūsų lygos rinkti
ne. Lietuviai, kaip visados, ža
da dalyvauti parade su savo 
tautine vėliava.

MOŠŲ futbolininkai pertraukos metu gaivinasi tyru vandeniu. Nuotr. Edm. 
Vaičiulio.

Providence, R.I šv. Kazimie
ro parapijai nuo liepos 1 rei
kalingas vargonininkas. Rašyti 
klebonui V. Martinkui, 350 
Smith St. Providence, R .1. 
0Ž908, Tel. DE 1105.

'Vasarvietei Cape Cod vasa
ros sešonui ieškomos dvi mer
gaitės padavinėti prie stalų ir 
tvarkyti kambarius, taip pat 
moteris virtuvės darbams. Pra
šom kreiptis PO Box 390 Oster- 
ville, Mass 02655.

La orei ton, LJ. parduodamas 
2 šeimų po 4 kambarius na
mas su moderniška virtuve ir 
atbaigtu rūsiu. Sklipas 50X1050 
IR 1 automobiliui garažas. Tei
rautis FL 1-3449

Elizabeth, N.J. išnuomuoja- 
mas suaugusiems butas iš 4 
kambarių su apšildymu antra
me aukšte. Skambinti po 5 vi. 
vakarais EL 4-4675-

Išnuomojama 1 ar 3 kamba
riai su ar be baldų. Yra elekt
ros centro šildamas, gazas. šil
tas vanduo, virtuvė su šaldytų
jų ir kiti patogumai. Teirautis 
po 5 vai. vak. EV 6-0923. 
Brooklyn 37, Wyckoff Avė. 73. 
Du blokai nuo Canarsie line, 
stoties De Kalb.

DISPLAY

m—°22
Dažai dažymai 4 !•«•». IfAras, me
dis, cementas arba **atuceo**. Dova
nai katalogas ir 180 spalvotų ‘chips’. 
Pirmos rūšies įvairūs dažai stogam 
ir sienom. Kainos nuosaikios. Kreip
tis adresu Raint-Point Products Co4 
Ine., 99 S- 6th Street, Brooklyn, NY 
Tel. ST 2-4560.

WĖISS & KATZ, INC.
vn OBCHABD ST. jtt.a Tel 08 1-US*

MDkENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyra ir moterų eitatSm. apsiaustam auknelėc; ir kt
W Audiniai angtiškne ir vietinės vilnos šilko medvilnės
• SpoHaHai iemn* ainnČiant audinio*, i
• Mes padidinome natalnas kad galėtume geria 

patarnauti klijentatr- Prašom* užeiti h oasi*ii>rėt

SAVE on No. 2 FUEL O!L
Call LY 9-4337 — 24 Hrs.

EDSON FUEL OIL (20.
BOX 452. LYNBROOK, L. I.
13.4 gal. — 150-450 gals. 
12-9 gal. over 450 gals.

C a-a h •

* These priees also available on our 
budget plan. Ask us for details! 
Service contracts available at mod- 
erate costs. South Nassau residents 
only.

Worid’s Fpir arrangements for in- 
dividuals, groups, firms, teachers, ‘ 
churches. students, at discounted 
priees ean include: transportation, 
hote’s, tičkets of admission, meals, 
ridės, visits to exhibits, multilingual 
mndes. VISTA Travel Service, Ine. 
437 5th Avė., N.Y. 17 NY MU 5-8725

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos raidomus kraštus. Mes parūpiname vizas 
sutvarkdme rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europą

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

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Pasigėrėtinas lietuvių dalyvavimas 
Chicagos atvirose p-bėse pasireiškė 
ne tik kovomis, bet ir skaičiumi. 
Dalyvavo 9 iš Chicagos ir 1 India
nos lietuvis! P-bės buvo nepalygina^, 
mo stiprumo ir apimties — 154 da
lyviai. 14 meistrų ir apie 20. eksper
tų su garsiais vardais, kaip Robert 
Byrne (JAV rinktinės dalyvis), Do
nato Rivera iš Porto Rico ir kt. še
ši įpusėjo p-bes su 4:0 taškų, jų tar
pe mūsų meistras Povilas Tautvai
šas iš Chicagos. Po penkto rato be
liko pirmauti tik Robert Byrne ir 
mūsų. Tautvąišas su 5:0. kiti pus- 
tažkiu žemiau, šeštam rate Taut
vaišas sužaidė po įtemptos kovos 
lygiomis su R. Byrne. Partiją rasite 
žemiau. Sekančiam rate Tautvaišas 
patyrė skaudų ir neužtarnautą pra
laimėjimą iš D. Rivera. kaštavusį 
pirmos vietos, nežiūrint kad pasku- 
taiam rate T. pridėjo tašką, o Ri
vera suklupo prieš R. Byrne. Už
baigos stovis: 1. Robert Byrne - 
’• t seka, kad Tautvaišas vieninte
lis nukabino pustaškį. visi kiti jam 
pralaimėjo ). 2. Al Sandrin 7 tš. i jis 
gana nelauktai įkopė į antrą vietą, 
negavęs susitikti nė su vienu iš gru
pės 6’2 tš.). 3-7 v. pasidalino grupė 
su 6 T-ė tš.. kuri pagal Bergerio siste
mą rikiuojasi šitaip: P. Tautvaišas. 
D. Rivera. R. Verber. H. Leef. P. 
Wolf. Kazys Jankauskas paskuti
niam rate įveikė meistrą Angelo 
Sandriną ir baigė grupėje su 6 tš. 
Kazys Ramas 5^. F. Šalkauskas 5, 
A. Vilutis (Indiana) 4fš, A- Zujus 
4, Vladas Karpuška ir V. Narkevi
čius po 3la. V. Bikuičius ir P. Rut
kauskas po 3 tš.

Boston Sunday Globė, gegužės 10

aprašo Massachusetts komandos lai
mėjimą prieš Connecticut, mini Al
gį Makaitį ir K. Merkį, laimėjusius 
po tašką savo komandai. Pastarojo 
pasirodymas, ramentu besiramstan
čio. po dviejų metų pertraukos, bu
vo šiltai sutiktas. Globė priduria: 
“The return of K. Merkis to over- 
the-board play mušt be cheered.”

Didmeistris Robert Fischer. gegu
žės 10 pasirodė Bostone. Harvardo

Išnuomojamas nuo liepos 1 
suaugusių šeimai 5 kambarių 
butas antrame aukšte, 
graži, prie Forest parko, 
susisiekimas. Skambinti 
H1 1-9720

Vieta 
geras 
telef.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas su šiluma, pirmam aukš- 

kiube. Laimėjo 50, i pralaimėjo ir te, prie Jamaica linijos, netoli 
2 partijas sužaidė lygiomis, 
klaustas dėl tarpzoninių p-bių. pa
sisakė — nevažiuos.

Tautvaišos partija su Robert Byr- 
ne: pastarasis žaidė juodais. 1. e4 et> 
2. d4 d5 3. Žd2 Žc6 4. 2f3 Žf6 5. e5 
2d7 6. 2b3 Re7 7. Rb5 0-0 8. 0-0 a6 9. 
Rd3 2b4 10. Re2 c5 11. c3 Žc6 12. 
Ž:c5Ž:c5 13. d:c5R:c5 14. Rd3 (čia 
baltieji grąsina žinoma auka R:h? 
4- su Žg5-t- ir t.t.) f6 15. e:fg:f6 
16. Žd4! f5 17. Re3 2 :Ž 18. c :2 R’o6 
19. Vd2: Bf7 (kitaip būtų baltųjų 
juodaplaukis rikis įsiveržęs į kara
liaus sparną) 20. Re2!Ra5! (svar
bus zvvischenzug) 21. b4 Rc7 22. Rg5 
Vf8 23. Rh6Ve7 24. Rg5: Vf8 ir čia 
R. Byrne pasiūlė lygiąsias. Tautvai- 
šas sutiko. Daugeliui kilo klausi
mas, kodėl T. nenorėjo laimėtkkva- 
liteto su Rh5 ? Tautvaišas įrodo, kad 
baltieji galėjo pralaimėti. Sakysim 
24.Rh5R:h2- 25. KhlRd6:! * 26.
R:B— K:R ir graso matu dviem 
ėjimais. Jei 27. Vg5V:V, 28. R:V 
R:b4 ir juodieji likę su 2 rikiais ir 
2 pėstininkais viršaus, kompensuo
ja kvalitetą.

’ž- Highiand Parko. Teirautis va
karais nuo V.V. tel. TA 7-6617.

Išnuomojamas 4|4 kam. bu
tas prie pat Atsimainymo par- 
bažnyčios Maspethe. Skambinti 
po 6 vai. vak. tel. TW 4-7553.

East New York sekcijoj iš- 
nuomuojami ^baldais apstatyti 
2 kambariai. Galima naudotis 
ir virtuve. Teirautis Tel. AP 7- 
5377.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, bi sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St.. B’klvn. N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484

RESTAURANT

Jackson Heights — Reserve rooms 
now! VVorlds Fair visitors also 
groups up to 20, 10 minutes from 
Fair. Free parking, cooking facili- 
ties. Call or write (212) NE 9-2693 
A. B. 30-29 85th Street, Jackson 
Heights, New York.

Cut out and save this Ad!

DANIEL D. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to 
establish the finest reputation for 
honesty, integrity and dilligence. — 
May we serve you FREEPORT, 
211 S. Bayview Avė. (North-East 
corner Rose St. and Bayview Avė.) 

212 FR 8-0999

PARK CITY PRESS INC.
COMPLETE PLaNT 

Photo Offset, Letter Press, Blndery 
Color Brochures 

3460 Great Neck Road 
N. Amitvville, D. I.

516 MY 1-2700

2 TEEN-AGE 
NIGHT CLUBS 

by <he 
WHITE BRICK INN 

PLAINVIEVV — GE 3-4288
W. HEMPSTEAD — IV 3-2994 

Both Open Fri. - Sat. 7:30 PM to 12

FOOD —SOFT DRINKS ONLY 
We specialize and cater to CYO, 
Confratemity and Squire affairs 

Make your reservations for 
exclusive group ūse of indoor pool 

Established since 1961

MEI TING RESTAURANT 
2 East Jericho Tpke. 

Huntington Station. L.I.
Chinese-American Cuisine 

at its very best 
Wines & Liąuors — Facilities 

for small private Parties 
Member of Diners’ Club 

For re servą tions call HA 3-5937

ELECTRICIANS
balandžio 26 buvo radijo 30 metų sul •. P. PflHnto.

A V ELECTRIC LICENSED 
ELECTRICIANS

ResidenciaI - Commercial 
Industrial Wiring

Sportininku pramogos
Sunkiai ir kietai dirbę, mūsų 

sportininkai tikrai nusipelnė 
poilsio bei pagarbos. Birželio c 
13, šeštadienį. Lietuvių Atletų 
Klubo salėje rengiamas vaka
ras pagerbti mūsų futbolinin
kam laimėjusiem Knickerbock- john mahoney- tw 9-8200 
erio taurę.

Rugpiučio 2. sekmadienį, 
LAK metinis piknikas Throgs 
Neck gražioje vokiečių vietovė
je. Pasižymėkime tas dvi datas 
—birželio 13 ir rugpiučio 2.

Atletas

Kas noritę skelbtis Darbininki 
prašomas skambinti:

GLer jnore 2-2923

WAGNER THEATER 
11O Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood. tel. VA 1-2613 
Kasa atidarą: Penkiadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki filmos pa baisios. 
Trečiadieniais — '2 "vai. dienos. 
Penktadienį, gegužės 15 — iki 
Trečiadienio, gegužės 20. 1964 

Linksma, pilna nuotykių, filmą — 
“PETER VOSS,

DER HELD DĖS TAGE9”
Vaidina:

O.W. Fischer. L. Christian. P. Vogei 
Priedinč filt.ia:

‘Heimweh nach dir mein grfines Tai’ 
lr n»uįĮu,į< VokietiJoa aav.-’t. apžvalga

FELICIJAI DUBRAUSKIESEI, jos sūnui

EUGENIJUJ DUBRAUSKUI

Australijoj mirus, gilią užuojautą reiškia

Giedrė ir Vidmantas MONTVILAI

so.

kę vadovaujama lietuviška ra
dijo valandėlė, seniausia N. 
Anglijoje, trisdešimt metų su
kaktį atšventė balandžio 26 So. 
Bostono lietuvių piliečių klubo 
salėje. Buvo surengta talentų 
popietė, rodytas filmas. Išdalin
tos gausios dovanos įvairiems 
talentų laimėtojams, paskirtos 
dovanos už šokius, 
mams leisti dovanoti 
ir t-t.

Radijo programos

Laimėji- 
pyragai

vedėjai 
nuoširdžiai dėkoja visiem atsi- 
lankitįsiem į parengimą, dėko
ja visiem programos dalyviam, 
parengimo darbininkam, šei
mininkėm, dėkoja už įvairiias 
dovanas.' Dėkoja poetui Stasiui 
Santvarai už jo pasveikinimo 
kalbą, kurią parengime perskai
tė dr. Bronius Baškys. Dėkoja 
taip pat adv. Zuzanai šalnienei 
kuri per radiją pasakė sveiki
nimo kalbą. Dėkoja ir laikraš
čiam. kurie talpino korespon
dencijas ir garsino programos 
sukaktį.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
(Licensed by Vnesposyltorg USSR)

LABAI patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Vals
tybėse. turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius 
į visas USSR dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi 
siuntiniai apdrausti. Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svar
besniuose miestuose. Visi mūsų skyriai turi sandėliuose 
pasirinktinai aukštos kokybės prekių dovanoms žemomis 
kainomis. Dėl nemokamų informacijų ir IteinorAžčių. susi
žinokite su bet kuriuo mūsų skyrium. * .
JŪS taip pat per muš galite užsakyti savo giminėms ir 
draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjungoje, kaip tai: 
automobilius, šaldytuvus, televizijos aparatus, siuvamas 
mašinas ir t.t. Jūs čia apmokate pilną dovanos kainą. Pri
statymas garantuotas.
DEL pilnų informacijų rašykite ar skambinkite vyriau
siai įstaigai — ' '

45 West 45th Street Room 1101 
Telefonas Cl 5-7905 
New York 36, N.Y.

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį 

Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

-----  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiag, 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiains ir tuo sūtaūpy.site nei pe. 
kant kįtur. Jūs galite gauti ir kitokį.: reik, r n; un a... i 
niains pigiau nei bet kur lūtur. Dėi papildom./ in.oi i.iaci.,.. ... n. .c 
karnų kainarašėių rašykite ar aplankykite juras ar ūmiausią s.ąvrią:
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...........
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street  
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue  
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue .....
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ......
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ....
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadvvay ....
• BUFFALO 6, N.Y. —332 Fitlmorė Avenue ......
• CHICAGO 22, III. —2222 W. Chicago Avenue ........... BR
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO
• DĖTROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue .................. VI
• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO
• HARTFORD 14, Conn.—200 Frankhn Av., Tel. 233 8030, 246 0215
• IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springfield Avė..............  ES 2-4685
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fitth Avenue ............... Rl
• YONKERS, N.Y. —555 Nepperhan Avė........................ GH
• LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd. . AN
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street .........................  FU
• NEWARK 3, N.J. —428 Springfield Avenue ..........   Bi
• NEVY HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. -................ LO
• PATERSON 1, NJ. — 99 Mam Bireec.......... ...............  MU
• PASSAICj-NJ.— 176 Market Street.......................  GK
• PHILADELPHIA 23, Pa. — a25 W. G.rard Avė........  PU
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson btreet ......... HU
• SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..............
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ....

... CH
.. EV
... OI
... CH

4-5456
3- 2533
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068 
.... TL 6-2674 

8-6966 
5-2737 
1-1068

8-22^6

3-0440
6-2/81
1-2994

3-1/9/

2-6^87 
^-58^2 
l-z/aU 

. Fl 6-0/1
PL 6-6/66 

SW 8-2368

SiŲskite į Lietuvą ir SSSR ’į
DOVANŲ SIUNTINIUS I

— 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:

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, npo 9 ryto iki 6:30 vak.

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranai

BRUCAS, savininkas

WOODHAVEN 21, N. Y.
Vlrginia 6-9519______

PRANAS

86-16 JAMAICA AVĖ 
Tel. _____________

SAIA VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, BrooHyn Ii, N.Y. • Tel. STagg 2-4329
— Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

WMTHIGARDBITAVERN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuvtniai pietūs. Pirmos rūMes Ue- 
tuviMcas maistas prieiouna kaina.

1*83 MAOI3ON STREET
BROOKLYN 27. N. Y.

T«l. EVergrsen 2<M0
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ŽINIOS—

LB Queens apylinkės susirin
kime gegužės 1 šlepečių bute 
po apyskaitų priėmimo ir kitų 
einamųjų reikalų išrinkta nau
ja valdybe: Albertas Ošlapas, 
Petras Žilionis. Rožė Mainelytė, 
Vincė Leskaitienė ir Jurgis Za- 
bielskis. J kontrolės komisiją iš
rinkti Jonas Šlepetys. Ig. Kaz
lauskas, Marija Jasėnienė. Su
sirinkimui pirmininkavo gen- 
konsulas J. Budrys. Po.susirin- 
kimo šeimininkai pavaišino ka
vute. Tos pačios apylinkės rin
kimai i LB Tarybą buvo ge
gužės 10 nuo 2 iki 7 v.v. M. 
Jasėnienės bute. Balsų daugiau
sia gavo Šlepetys 27, Ošlapas 
25, Leskaitienė 24. Sidzikaus
kas 23. Brakas 20, Rėžys 19, 
Banelis 16. kiti mažiau.

Newarke 40 valandų atlaidai 
švč. Trejybės bažnyčioje pra
sidės gegužės 17 10:30 suma 
ir procesija. Sekmadieni, pir
madieni ir antradieni vakarais 
bus iškilmingi m i Š p a rai 
su pamok-du 7:30 v. Pamoks
lus sakys tėvai pranciškonai- 
Atlaidai baigiami iškilminga 
procesija antradienio vakare.

Alrce Lukas iš Hovvard Beach 
L.L X Y.. Darbininko skaityto- 
ia. ilgesni la:ką naatostogavusi 
Floridoje, vėl grižo namo.

Suaugusiai porai reikalingas 
nedidelis butas ramioje vietoje 
ir nebrangus. Jei kas turėtų ar 
žinotų tekį būta, skambinti 
GE 5-1150.

FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL 
JAMAICA AVĖ., prie DEXTER COURT

MUZ VL. BALTRUŠAITIS diriguoja New Yorko vyrų chorui.

MAIRONIO mokyklos mokiniai vaidina ir stebi Motinos dienos minėjime. Nuotr. R. Kisieliaus.

CE
VYRŲ CHORO

TAS
1954 gegužes 24 

sekmadienį 
6 vai. popiet

i traukiniu BMT Jamaiea linija iki Elderts Lane stoties

0 (j, R A MOJĘ:

VY Rt CHORAS, dir. V, Baltrušaičio
solistas J

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus, šalikus 
Istols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

P:

CHORO VALDYBA

Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame Cape Cod • Ostenille 
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuviškoje

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

t 87 East Bay Rd. OsterviHe Čepe Cod Mass. 02655 t 
| Tel. (Area 617) 428-8425 f
? • Vila Audron* yra apsupta didelio putų, bertų ir k. dekoratyvinių ė
Z medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams ”
f *• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma •
f • Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas ( 7 min. pėsčiom* -
ž o Geras lietuviškas maistas |
f o Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir jreng- -
= ta daugiau žaidimų aikštelių ir k. "
a Visa tai suteiks Jums tikrų poilsį ir sustiprins sveikatų. i
• Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15
X Iš anksto kreiptis *
| ED. JANSONAS — 15 Rosedale St. Boston Mass. 02124 a 
| Tel. 2*8 - 5999 a

P R

Redakcija ..................... .
Administracija .........
Spaustuvė
Vienuolynas ....................

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GI. 5-7068

Aušros Varly parapijos pa
vasariniai pietūs bus sekmadie
ni gegužės 24. Ta pačia proga 
bus pagerbtas kun. Antanas 
Kardas, kuris švenčia sidabri
ni kunigystės jubiliejų. Iškil
mingos mišios bus 11 vai.

Feliksas Kudirka, buvęs ilga
metis Telšių gimnazijos ir ku
nigų seminarijos mokytojas, 
Raseinių gimnazijos direkto
rius, dabar gyvenąs Los Ange
les, Calif.. atvyko i New Yor- 
ką ir sustojo pas E.V Baltru
šaičius. Telef. EV 4-3440.

Juozas Misiūnas, biznierius, 
su žmona Izabele turis gražią 
modernišką gėrimų Ray’s Li- 
ciuor Store, 103-55 Lefferts 
Blvd., Richmond Hill., N.Y., bu
vo sunkiai susirgęs. Sėkmingai 
padarius operaciją, sveiksta na
mie.

Teklė Jokuočionienė, 234
Front St.. Brocklvne, mirė ge
gužės 12 savo namuose. Pali
ko vyra Simoną. 4 sūnus ir 2 
dukter>s. Pašarvota pas J. Garš
vą. 231 Bedford Avė., Brook- 
lyne. Laidojama šeštadienį 9:30 
iš šv. Jurgio bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Velionės duktė 
yra šeimininkė pas kun. A. Pe
trauską šv- Jurgio parapijoje.

LIETUVOS VYČIAI balandžio 26 Maspethe vaidino “Sekminių vainikų". Nuotr. V. Maželio.

Liet. Kat. Mokslo
Rugsėjo 5-7, Darbo šventės 

savaitgalyje, Fordhamo univer
siteto patalpose, New Yorke, i- 
vyks Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimas- Su
važiavimo programa rūpinasi 
Centro Valdyba Romoje: pirmi-

L.M.A. New Yorko klubo su
sirinkimas buvo gegužės 6 d. 
Ulėnienės bute. Dalyvavo Pa
baltijo Moterų Tarybos pirmi
ninkė G. Žilionienė. Paskirsty
tas gautas- pelnas iš Atvelykio 
pobūvio: Miuncheno regioninei 
valdybai — 5d dol., Baltui — 
50 dol-, Maironio šeštadieni
nei mokyklai — 25 dol., Litua- 
nus žurnalui — 25 dol. Pirmi
ninkė dr. M. Kregždienė trum
pu žodžiu priminė Motinos die
nos reikšmę ir paminėjo Lietu
vos motinas, kenčiančias pa
vergtoje tėvynėje ir ištrėmi
muose. N. Ulėnienė kalbėjo 
apie muziką, pradedant senai
siais graikais ir baigiant šiais 
laikais. Paįvairino vengrų kom
pozitoriaus Bartoko piano kon
certu Nr. 2. Rudenį numatoma 
surengti balių. Birželio 6 pa
saulinėje parodoje bus GFWC 
diena. Tarp 4 ir 5 “Better- Li- 
ving”. paviljone bus arbatėlė. 
Narės kviečiamos dalyvauti.

Akademijos suvažiavimas New Yorke
ninkas prof. dr. Antanas Lui- 
ma. S.J:, vicepirmininkai — 
prof. dr. Zenonas Ivinskis ir 
dr. Juozas Vaišnora. MIC. sekr. 
prof. dr. Paulius Rabikauskas. 
S.J., ižd. prel.- dr. Vytautas 
Balčiūnas (šiuo metu vieši 
JAV), archivaras — dr- Pran
ciškus Brazys, MIC. Centro Val
dyba yra sudariusi atskiras su
važiavimo sekcijas ir parinku
si jiem vadovus; nustatyta visa 
eilė paskaitų, susitarta su pre
legentais. Smulki programa bus 
paskelbta artimiausiu laiku.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkės pareigas 1964-5 m. 
kadencijai iš estės Mali Jurma 
perėmė Galina Žilionienė, kuri 
jau prieš tai L.M.A.-bės dele
guota buvo P.M. Tarybos lie
tuvių pirmininkė. Birželio 7-11 
ji kaip pirmininkė dalyvaus G. 
F W.C. metinėje ir tarptautinė
je konferencijoje Atlantic City, 
N.J. G. žilionienė dirba Nevv 
Yorko miėsto^bfbliotekoje.

Į baleto ir kanklių muzikos 
vakarą bus įleidžiami nemoka
mai visi Maironio vardo šešta
dieninės mokyklos mokiniai, 
atvykę su tėvais ar globėjais.

Suvažiavimui pravesti Nevv 
Yorke sudarytas komitetas su 
ateitinkamom komisijom. Vy
riausiąjį rengimo komitetą su
daro: prof. dr. Vladas K. Jes- 
kevičius. S.J.. pirmininkas; dr. 
prof. Antanas Vasys. sekreto
rius; prel. Jonas Balkūnas. iž
dininkas. Jie yra atlikę jau 
daug paruošiamojo darbo. Ba
landžio 30 Darbininko patalpo
se buvo sukviestas platesnis pa
sitarimas. kuriame dar dalyva
vo kun. dr. Viktoras Gidžiū
nas, OFM. Stasys Lūšys. Jani
na Gerdvilienė, Petras Minkū- 
nas, Simas Sužiedėlis. Kalbė
ta įvairiais praktiškais suvažia
vimo reikalais. Svarbiausias rei
kalas — suvažiavimo dalyviam 
tuojau registruotis nakvynei, 
nes Darbo šventės ir pasau
linės parodos metas sunkina 
gauti kambarius viešbučiuose. 
Galima bus nebrangiai sustoti 
Fordhamo universitete. Tuojau 
rašyti adresu: prof. dr. A. Va
sys, Fordham University. Nevv 
York, 58, N.Y.

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIU STUVftJAl

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N. Y. 

Room 402

Bendruomenės Tarybos rin
kimuose balsavo 228 11961 me
tais — 120). Daugiausia balsų 
gavo S. Griežė-Jurgelt vičius, O. 
Ivaškienė, dr. B. Matulionis, 
inž A. Lapšys, Pr. Pauliuko- 
nis, V. Stelmokas, kun. J. Jut- 
kevičius. VI. Bražėnas, dr. B. 
Mickevičius, J. Bernotas, K. 
Bagdonas.

Sofija Jasaitienė, dr. Domo 
Jasaičio žmona, gyvenanti su 
vyru Floridoje. Tampoje. ge-gu- ! 
žės pradžioje viešėjo Bosto- i 
ne pas savo sūnų dr. Stasį Ja- | 
saitį.

Baifo skyriaus nauja valdy
ba yra pasiskirsčiusi pareigo
mis: pirmininkas A. Andriulio
nis. vicepirm P. Jančauskas, 
ižd. A. Baika, nariai — A. Vi- 
lėniškis ir P. Žičkus.

Šv. Petro parapijos metinis 
banketas (reunion) įvyksta šį 
sekmadienį, gegužės 17, Lietu
vių Piliečių Draugijos salėse. 
Bus įvairi ir įdomi programa. 
Parapijos klebonas prel. Pr. 
Virmauskas kviečia visus atsi
lankyti.

Algis Mockus, Kazio ir Mari
jos Mockų sūnus, išvyko atlik
ti karinės tarnybos.

Šv. Petro parapijos choras, 
kuriam vadovauja kompoz. Je
ronimas Kačinskas, ir mišrus 
Bostono choras, vadovaujamas 
kompoz. Juliaus Gaidelio, uo
liai ruošiasi lietuvių dainos 
šventei pasaulinėje Nevv Yor
ko parodoje rugpiūčio 23

Martlira Marcinauskaitė, ge
gužės 17, sekmadieni, vaini
kuos Marijos statulą Dangaus 
Vartų parapijos procesijoj. So. 
Bostone. Ši Šv. Petro lietuvių 
parapijos narė lanko kaimyniš
kos psrap. gimnaziją jau pas
kutinius metus- Seselės moky
tojos suteikė jai didelę garbę, 
nes mokykloje yra apie 30 0 
niekinių ir tik kelios lietuvai
tės. Jos tėvai, Vincas ir Esthe- 
ra Marcinauskai, gyvena 435 
East 7th St. Jos seneliai perei
tą sekmadieni atšventė 50 me
tų vedybų jubiliejų. ?4arilina 
yra baigusi šv. Petro lietuvių 
pradžios mokyklą.

CAPE CODE
prie ežero gražiame pušyne ir 
netoli jūros, kur susirenka 
dauguma lietuvių vasarotojų, 
išnuomojami 2 ar 3 miegamų
jų vasarnamiai su pilnu ap
statymu. Tinka ypač šeimoms 
su vaikais.

Kreiptis:

INA NENORTIENĖ
44 ALBAN ST.

DORCHESTER, MASS. 02124 
tel. TA 5-1832

Vasaros atostogas 
be rūpesčiu praleisti maloniai 
kviečiame S. M. Lūšių ir B. I. 
Veitų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje

42 Bea'-h St.. MonurAent Bonrh 
CAPE COD. MASS.
Tel. 759-3251 <617*

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešalta; 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys • Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
lietuviškos šeimos nuotaika e 
Valtis žuvavimui. s;ul-<-ish. bu
riavimui. teniso aikštė ir pin.ų- 
pon<r stalas e Muzikai piano. 
Hi-Fi su plokštelių rinkimu ir 
Televizija e Tėvams vakare 
išvykus prižiūrimi vaikai. 
Sezono pradžia: birželio 20 d. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujami. Iki birželio 20 
d. kreiptis: S. M. Lūšys. KS-01 . 
lOlth St.. Richmond 14’11. N Y. 
I14IS Telrf VI 9-I193 i212>.
Po birželio 20 Vilos MF,š’< \ 
adresu.

t.

MILIAM J. NAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaiea Avenue 
Woodhaven 21, N. Y. 

Tel. Hlckory 1-5220

Pataisysiu Jūsų Televiziją 

gerai ir pigiai

JONAS ŽILINSKAS
629 E. Sixth St., So. Boston

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsarriuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORTUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie For^srt Parkway Station).
. WOODHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEVV BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine. .
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuoto jas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus 

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiat iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti- 
kčti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubį n 
Fanerai Di nerto r

Telefonas: 268-5185


