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Šaltasis karas tarp Amerikos ir Prancūzijos...
Vietname karas įsiliepsnoja. Domininkonuose tvarka vis dar 
neatstatoma. Europos plote didėja varžybos dėl Vokietijos — 
labiausiai tarp Amerikos ir Prancūzijos

EUROPOJE — reikšmingos ke
lionės

Anglijos karalienė Elzbieta 
gegužės 30 baigė Vokietijoje 
savo 10 dienų kelionę. Vokie
tijos kancleris Erhardas gegu
žės 31 atvyko į-Ameriką. Pran
cūzijos prezidentas de Gaulle 
vyksta į Bonną. Amerikos ap
saugos sekretorius McNamara 
išvyko į Paryžių, į Nato minis- 
terių konferencija, prasidėju
sią gegužės 30.

Tos kelionės rodo iš vienos 
pusės pastangas laimėti Vokie
tiją Amerikos bei Anglijos po
litikai, atitraukti jos dėmesį

Astronauto pasivaikščiojimas laukiamas birželio 3

PREZIDENTAS DE GAULLE turi prancūzu pritarimą

KANCLERIS ERHARDAS 5 die
nas viešės Amerikoje

JOSE A. MORĄ, Amerikos 
Valstybių Organizacijos še
fas Domininkonuose, varo
mas lauk

DE GAULLE IR OPINIJA
Kiek de Gaulle akcija prieš 

Ameriką paveikė prancūzų ma
ses, rodo opinijos tyrimas. Esą 
tik 14 procentų nori, kad Pran
cūziją eitų išvien su Amerikos 
politika prieš komunizmą. 
Prieš penkeris metus tas skai
čius buvo 30. Dabar 62 pro
centai nenori stoti nei Ameri
kos nei Sovietų pusėje. Laukia 
trečios jėgos, kuriai turėtų va
dovauti Prancūzija- Į klausimą, 
kas yra pavojingiausias taikai, 
buvo a sakymas: Mao Tsetun - 
gas — 32 proc., Johnsonas — 
30 proc., Sovietų vadai — 15 
proc.

Gemini 4, iš kurios majoras 
White išeis “pasivaikščiot” 150 
mylių aukštyje nuo žemės, bus 
paleista birželio 3, ketvirtadie
ni. Nerimą kėlė pranešimai 
apie pastebėtą prakiurusį vamz
delį vandeniui, apie nutrūkusi

ŽYDAI apie LB J, persekiojimus ir kt.
— Jewish Press kartoja ir 

iš kitos žydų spaudos žinias, 
kad New Yorke daugiau kaip 
10,000 vartojančių narkotikus 
yra žydai. Tarp jų 5,000-7,000 
yra žydaitės ir žydės, kurių 
daugelis imasi prostitucijos, 
kad gautų pinigų narkotikam.

— Kurie žydai remia John- 
šoną ir kurie ne? “Amerikos 
rabinų (reformuotų) centrinė 
konferencija” pasisakė už de
rybas dėl Vietnamo ir pasitrau
kimą- Jewish Press, kuris atsto
vauja ortodoksam žydam, pasi
skubino įspėti, kad minėti rabi
nai tekalba už save, bet ne už 
•visus žydus. Tai esanti tik žy
dų dvasininkų mažuma.

nuo Prancūzijos, kad pastaroji 
pasijustų Europoje izoliuota.
PRANCŪZIJA — ką daro ir 
kodėl?

Prancūzija izoliuojąs! iš Eu
ropos sąjungininkų, aštrinda
ma pareiškimus prieš Amerikos 
politiką Vietname ir Dominin
konuose, atsisakydama dalyvau
ti Nato manevruose kitais me
tais (nes juose būsianti vykdo
ma Amerikos strategija, pran
cūzų vertinimu, klaidinga ). 
Prancūzija siaurina savo daly
vavimą Nato veikloje. Duoda 
suprasti, kad Nato gali netekti 
savo bazių Prancūzijos teritori
joje.

Prancūzija izoliuojąs!, bet ga
lutinai nenutraukia santykių 
nei su Nato nei su Amerika. 
Tokią jos politiką diktuoja du 
motyvai. Vienas — žmogiškoji 
silpnybė atsimokėti Amerikai 
tokiu pat pinigu, koki ji gavo 
iš Amerikos kovodama Indoki
nijoje. De Gaulle negali už
miršti. kad kovodama dėl Dien- 
bienphu Prancūzija prašė A - 
meriką lėktuvų pagalbos ir A- 
merika atsisakė, nesutikdama 
su Prancūzijos politika. Dabar 
tuo pat de Gaulle moka Ameri

Karibų vandenyse kabelį, ku
ris vartojamas informacijai iš 
astronautų perduoti- Astronau
to White žygio laukiama susi
jaudinus. Sekmadienį televizija 
rodė kaip jis pats pasirengė 
moraliai — priėjo komunijos.

— Sovietuose žydu padėti 
tas pats laikraštis vaizduoja to
kią:

Sovietuose esą 540.000 bap
tistų ir jie turi 5.005 bažnyčias. 
Taigi viena bažnyčia tenkanti 
šimtui tikinčiųjų. Žydai turi 96 
sinagogas — viena sinagoga 
tenkanti 23.000 žydų. Prieš re
voliuciją • buvo daugiau kaip 
4.000 sinagogų, kurių 459 vei
kė dar 1956, o 1963 šis skai
čius sumažintas iki 96.

Rusų ortodoksų kunigų esą 
30,000 bažnyčių 20,0 0 0 tikin
čiųjų 50 mil. Jie turį 9 semina
rijas ir 2 akademijas su 1,200 
auklėtinių. Naujagimių 60 pro
centų tebesą krikštijami, 5 5

kai dėl Vietnamo ir Dominin
konų Antras motyvas — jau 
grynai politinis: priversti A- 
meriką, kad patenkintų Pran
cūzijos siekimą turėti savą ato
mine jėgą. Tos jėgos siekia 
nepasitikėdama, kad Amerika 
gins Europą nuo Sovietų inva
zijos a t o m i n i a is ginklais, 
įtardama. kad Amerika su
sitars su Sovietais dėl Europos 
likimo. Nors Amerikos vy
riausybė tokius įtarimus griež
tai atmetė, bet šiom dienom 
juos lyg tyčia didina N. Y. Ti
mes kartojama Zbigniew Brze- 
zickio. Columbijos un-to profe
soriaus, idėja, kad Sovietai ir 
Amerika turi atsisakyti “susi
dūrimo” ir prisiimti “bendra
darbiavimą”. kuris sukurtų Eu
ropos “vienybę”.
AMERIKA — kompromisas dėl 
atomų

Valstybės sekr. Rusk atvirai 
atmetė de Gaulle “kišimąsi” į 
vakarų kontinento reikalus. 
Europos kontinento reikaluose 
Amerika labai nori pasiremti 
Vokietijos jėga. Bet tokiu atve
ju reikia patenkinti pagrindinį 
Vokietijos siekimą —sujungti 
Vckietija. Tas siekimas vis la-

— Anglų buvęs užsienių rei
kalų min. Walker įspėjo Ameri
ką. kad būtų klaida, jei bom
barduotų š. Vietnamo sostinę 
Hanoi.

— Indijoje gegužės 28 ang
lių kasyklos sprogime žuvo 400.

proc. vedybų atliekami bažny
tiškai.

Nuo 1961 iki 1963 dėl ūki
nių nusikaltimų buvo 81 byla. 
Tarp 163 nuteistųjų mirti 88- 
96 buvę žydai. Nors žydai tesu
daro 1.5 proc, gyventojų, pa
smerktųjų mirti 55-60 proc. 
esą žydai.

Laikraštis sako, kad žydai 
traktuojami padoriai Lenkijoje. 
Jugoslavijoje, Vengrijoje, Ru; 
manijoje. Čekoslovakijoje.

Nuomonė kas daryti dėl per
sekiojimų Sovietuose nevieno
da. Vieni žydai siūlo rengti 
griežtus protestus. Kiti tam 
priešingi ir pasisako už taikin
gą prašymą ar derybas, bet tik 
neerzinti Sovietų. 

biau vokiečių visuomenėje stip
rėja. Rinkimuose rugsėjo mė
nesį gali laimėti tie, kurie la
biausiai parodys suradę kelią 
Vokietijai sujungti. Amerika 
bei Anglija turi pademonstruo
ti savo iniciatyvą Vokietijos su
jungimui. Kancleris Erhardas ir 
Johnsono vyriausybė šiame su
sitikime ir siekia rasti formu
lę, kuri galėtų patenkinti Vo
kietijos visuomenę.

Amerika nenori prarasti ir 
Prancūzijos. Į Prancūzijos rei
kalavimą. kad atominė jėga Na- 
to rėmuose nebūtų tik Ameri
kos monopolis, apsaugos sekre
torius McNamara gegužės 31 
konferencijoje pasiūlė kompro
misą—sudaryti 4-5 asmenų ato
mini komitetą, kuris spręstų 
atominių ginklų pavartojimą 
Europos apsaugai- Pasiūlymas 
siekia patenkinti bent iš da
lies Prancūzijos reikalavimą, 
dar labiau patenkmti Vokietiją, 
nes tarp keturių — penkių ko
mitetų narių neabejotinai būtų 
ir Vokietija.

DOMININKONUOSE: reikės plebiscito tvarkai atstatyti?
Amerikos Valstybių Organi

zacijos gen sekretorius Morą 
pasirodė nepajėgus tvarkai at
statyti Domininkonuose. Mėgi
no diktuoti <?h?em pusėm, 
bet tos neklauso'. Junta nesuti
ko atiduoti rūmų ir radijo siųs
tuvo Morą žiniai. Morą grasino 
neduosiąs juntai piniginės pa
ramos. kurią paskyrė Amerika. 
Perversmininkai taip pat nepa
tenkinti Morą, ir gegužės 31 
abidvi pusės kreipėsi i Ame
rikos Valstybių Organizacija, 
kad atsiimtų savo Morą.

Jungt. Tautų gen. sekr. U 
Thant skelbė nepasitenkinimą, 
kad ne Jungtinės Tautos, o re
gioninės organizacijos imasi

Anglai atsisakė nuo svaro,colio
— Anglijos vyriausybė gegu

žės 24 paskelbė, kad perėjimas 
į metrinę sistemą užtruks 10 
metrų. Vietoj pėdų ir colių bus 
metrai, vietoj svarų kilogramai, 
vietoj galonų litrai. Jungtinės 
Valstybės pasiliks vienintelės 
su “inčiais” ir “pintais".

— Seato organizacijoje gegu
žės 28 pasitraukė Prancūzijos 
karo atstovas.

— New Yorlco parodoje ge
gužės 30 buvo rekordinė—ap
lankė 265,568. Pernai rekordi
nis skaičius buvo 264,552 spa
lio 11.

oc

tvarkyti taikos reikalus, ku - 
riuos norėtų U Thant pasilikti 
savo žiniai.

Valstybės sekr. Rusk gegu
žėj 30 pasisakė ' už plebiscitą 
tarp gyventojų, ar jie nori Bos
cho konstitucijos ar veikusios 
prieš jį. Boscho konstitucija 
draudžia deportacijas, o junta 
norėtų turėti teisę deportuoti

VIETNAME: of<
Komunistų kariuomenė gegu

žės 29 pradėjo didžiąją ofenzy
vą. Srityje Ba Gia trijų dienų 
kautynėse paėmė vyriausybės 
kariuomenės ginamą atsparą; 
žuvo vyriausybės kariuomenės 
apie .700, kitoje srityje vėl žu
vo apie 150 Tai buvo didžiau
si smūgiai šiame kare vyriau
sybės kariuomenei. Jos vadovy
bė šaukėsi Amerikos marinų pa
galbos. Bet netrukus puolimas 
atslūgo, ir marinai dar forma
liai nebuvo Įjungti į kovas su 
komuni.tų kariuomene.

Amerikos lėktuvai visa laiką 
bombarduoja taikinius š. Viet
name. Gegužės 30 puolė amuni
cijos sandėlius 45 mylios nuo 
Hanoi.

Žvalgyba pastebėjo rengia
mas dvi platformas sovietų ra
ketom.

Valstybės sekr. Rusk įspėjo, 
kad Sovietai duodami paramą š. 
Vietnamui labiau provokuoja 
karą.

— Mao Tsetungas kom. Ki
nijos vadas, jau 71 metų, esąs 
suparaiižuctas. Tokią žinią ga
vo anglų vyriausybė iš Kinijos. 
Pekingas ją paneigė. Mao Tse
tungas nesirodė viešai nuo ba
landžio 13.

— Sovietuose 1965 pradžiai 
partijoje buvo 10.811.433 na
riai Gyventojų yra 229.1 mil. 
Taigi 20 gyventojų tenka vie
nas partietis.

— Savaitgalio metu keliuose 
žuvo 450. Pernai 431. Trijų die
nų atostogų metu žuvusių re
kordas buvo 1955-609 per Ka
lėdų šventes.

Kazys Grinius, Amerikos Bal
so rusų skyriaus redaktorius, 
gegužės 29 staiga mirė, sulau
kęs 65 su puse metų, palikęs 
žmoną Gražiną ir sūnų Algį.

Kazys Grinius, sūnus buv. 
Lietuvos prezidento, gimė 1899 
rugsėjo 8 Pilviškiuose. Pirmo
jo pasaulinio karo metu su 
tremtiniais atsidūrė Rusijoje, 
ten baigė gimnaziją, tarnavo 
kavalerijoje, kovosi prieš bol
ševikus; 1919 kaip lietuvis bu
vo paleistas ir per Pran- 

komunistus. Boscho konstitu
cija draudžia nepiliečiam turėti 
nekilnojamos nuosavybės, o tas 
draudimas kliudo užsienio ka
pitalus panaudoti krašto i pa - 
žangai.

Amerika apsaugojo valstybe 
nuo komunistų perversmo, bet 
atidavusi į Amerikos Valstybių 
Organizacijos rankas paliko ta 
valstybę chaose.

nzvva prasidėjo
Kcm. Kinija atmetė Sovietų 

siūlymus veikti bendrai gelbs
tint š. Vietnamui.

Gen. Taylor trečiu kartu ati
dėjo kelionę iš Vietnamo į Wą- 
shingtoną.

TARP KATALIKŲ:
— Los Angeles arkivyskupi

joje per 10 metų katalikų skai
čius padidėjo 60 proc. Dabar 
yra 1,581.000. Per tuos 10 me
tų Lteigta 48 naujos parapijos 
ir 113 naujų mokyklų.

— Kolumbijos vyskupai per. 
tris savaites paskelbė antrą įs
pėjimą. kad artimiausias komu
nistų agresijos taikinys yra Ko
lumbija. Ragino vykdyti politi
nes, ūkines ir socialines refor
mas. Delsiamos reformos tik su
daro palankų komunistam kli
matą.

— Čekoslovakijos kardinolą 
Beraną. paleistą iš komunistų 
kalėjimo, popiežius paskyrė Ro
moje ritu kongregacijos nariu. 
Vietnamo arkivyskupą Pierre 
Ngo dinh Thuc. nužudyto pre
zidento brolį, kuris negrįžo į 
Vietnamą, paskyrė Romoje pa
tarėju kongregacijos tikėjimui 
plė.ti.

— Vokietijoje keliamas kon
stitucijos papildymo klausimas 
apsisaugoti nuo spaudos ir ek
rano moralinio sugedimo.

— Lenkijoje buvo paskelb
ta. kad kitais metais, švenčiant 
krikščionybės 1.000 metų Len
kijoje. atvyks popiežius Pau
lius VI. Oss. Romano žinios nei 
patvirtino nei paneigė. Galimas 
daiktas, kad valdžia buvo su
interesuota tokia žinią skelbti, 
kaip tik prieš rinkimus Lenki
joje.

cūziją grįžo i Lietuvą. Čia bu
vo paskirtas į raitelių pulką 
Kaune. Kovom pasibaigus buvo 
pakreiptas į karinius aukštuo
sius mokslus. Baigė karo aka
demijas Saint Cyr, Prancūzijo
je, ir Briusely. Belgijoje. Grį
žęs buvo lektorius karo mokyk
loje, karo attache Berlyne. Ten 
jį rado karas. Į Lietuvą negrį
žo ir 1941 išvyko į Ameriką. 
Nuo 1951 pradėjo diibti Ame
rikos Balse New Yorke, paskui 
Muenchene. ten likvidavus, grį
žo į Waohingtona. kur buvo 
perkeltas iš lietuvių skyriaus į 
rusų.

Palaidotas birželio 2.

KAS STEBINA 
JAV gyvenime

Amerikos vyriausias teismas 
ėmėsi konkurencijos su Angli
jos lordų rūmais ginda
mi laisves. Anglijos 1 o r- 
dai sutarė nelaikyti nusikalti
mu homoseksualizmo, tik par - 
lamentas nepritarė tai lordų iš
minčiai. Amerikoje vyriausias 
teismas gegužės 24 nutarė, kad 
vyriausybė pašto įstaiga jau 17 
metų veikia prieš konstituciją, 
nes paštas, prieš siųsdamas pi
liečiui komunistinės propagan
dos siuntinį, atsiklausia, ar jis 
nori tą propagandą gauti. Jei 
nieko neatsako, tai po 20 dienų 
sunaikina. Paštas taip elgiasi, 
remdamasis Kongreso 1948 pri
imtu įstatymu. Dabar vyr. teis
mas išaiškino, kad paštas vei
kė prieš konstituciją. Kongre
sas veikė prieš konstituciją, to
ki įstatymą leisdamas, nes jis 
prieštaraująs konstitucijos pir
mam priede garantuotai “žo
džio ar spaudos laisvei".

Kodėl vyr. teismas tylėjo, 
kai Kongresas teki įstatymą iš
leido? Kodėl leido vyriausybei 
laužyti konstituciją per 17 me- 
tų? v .. • .

at
sisukę" vyr. teismo aparate.

BALTIEJI RŪMAI:
— U.S. News .. • Report pra

nešimu. Baltieji Rūmai susirū
pinę. kad spaudoje ir televizi
joje pasirodo tiek daug “kairių
jų ekstremistų“ ir pridaro žalos 
Amerikos politikai.

— Vyriausybėje esą nesu
tarimo dėl valdžios Domininko
nuose. Prezidento patarėjas Mc 
George Bundy remias pervers
mininkų vadą pulk. Caamano, 
•valstybės sekretoriaus pava
duotojas Thomas Mann remias 
juntos pirmininką gen. Imber- 
tą.

— Amerikos vyriausybė te
besanti priešinga nacionalinės 
Kinijos prezidento Chian Kai- 
sheko pasisiūlymui duoti ke - 
lias divizijas p. Vietnamo ka
rui. P. Vietnamas toki siūlymą 
sveikina.

— Johnsono linijos prieši
ninkai viltis esą sudėję į užsi
tęsusi karą Vietname — ilges
nis laikas ir gausesni nuosto
liai pakreips tautoje opiniją 
prieš Johnsono politiką

agneris - Lindsav
New Yorko majoras Wagne- 

ris paskelbė, kad dar Yiesąs ap
sisprendęs. ar bus kandidatas į 
majorus ketvirtu kartu Jei jis 
nebus kandidatas, tai liberalų 
partija remsianti respublikoną 
Lindsay. Ir priešingai konser
vatorių partija skelbia siūly
sianti savo kandidatą, kad su
mažintų balsų skaičių Lindsay, 
kuris nerėmė Goldwaterio rin
kimuose.

— National Review redakto
rius ir Hearsto spaudos kohim- 
nistas W. F. Buckley iškėlė ci
vilinį ieškinį H. Tribune. N.Y. 
Post laikraščiam ir televizijai 
— po 500.000 dol. Kaltina, kad 
jie apšmeižė Buckley, in
formuodami apie jo kalbą ko
munijos pusryčiuose, kur jis 
gynė policiją nuo kaltinimų.
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Kodėl jis pasidarė sovietų šnipu
Robert Thompson gimė 1935 

Detroite. Buvo 5 metų, kai mi
rė tėvas. Buvo 10 metų, kai pa
sitraukė nuo senelių su moti
na ir jaunesne seserike. Motina 
dirbo vakarais kompanijoje 
kaip pardavėja. Vaikas mokėsi; 
kai motinos nebuvo namie, pri
žiūrėjo sesutę. Mokėsi gerai. 
Baigė pradinę mokyklą, stojo į 
aukštesniąją su komerciniu kur
su, stenografija, mašinraščiu , 
mechanika. Vakarais ėmė dirb
ti kaip mašinos operatorius. Dėl 
to mažai gaudavo pamiegoti— 
po 5 valandas. Neidavo į šo
kius nei kitas pramogas su sa
vo amžiaus draugais. Negėrė. 
Susirgo kaip ir tėvas reumati
ne karštlige. Turėjo pasitraukti 
iš mokyklos ir iš darbo. Susvei- 
kęs į mokyklą negrįžo. Ėmėsi 
dviejų darbų — dieną ir vaka
rais. O šeštadieniais ir sekma
dieniais dar ir trečio darbo — 
gazolino stotyje.

Baigdamas septynioliktus, už
simanė stoti į kariuomenę. Mo
tina nenorėjo leisti. Kariuome
nė galinti sugadinti. O jis fig

Robert Glenn Thompson, Amerikos karinės aviacijos 
tarnautojas, šnipinėjo Sovietam 7 metus ir užtai prieš porą 
savaičių gavo 30 mėty kalėjimo. Savo istoriją jis papasako
jo Sat. Evening Post žurnale. Iš ilgo pasakojimo domina tie 
faktai, kurie parodo, kaip nutiko, kad jaunas amerikietis 
karys virto savo krašto išdaviku.

šiol negėrė, su merginom rei
kalų neturėjo. Lankė savo epis- 
kcpalinę bažnyčią. Bet kai sū
nus užsispyrė, motina pasirašė 
sutinkanti. Tai buvo 1952.

Kariuomene greitai nusivylė. 
Pasijuto joje esąs ne žmogus, 
bet. anot jo, numeris. Daugelis 
pratimų jam rodės tik laiko gai
šinimas. Bet baigė apmokymą, 
baigė mechaniko kursą. Išeigos 
teturėjo sekmadienį. Nueidavo 
į kiną ar pasivaikščiodavo po 
miestą su trim-keturiais drau - 
gaiš. Negėrė. Paskirtas mecha
niku į dalinį Kalifornijoje buvo 
patenkintas. Bet darbe nuo mo
toro nukrito, susižeidė nugarą, 
visus metus turėjo nešioti plie
ninę juostą ir pagaliau buvo pa
siūlytas pasitraukti su pensija

apie 28 dol. mėnesiui. Nesuti
ko trauktis. Tada jį perkėlė į 
raštinę pašto reikalam. Po pus
antrų metų pakėlė į korporalus.

Bet Robertas norėjo pamaty
ti pasaulio. Kada galėjo pasi
rinkti — pasilikti Amerikoje ar 
keliauti į Vokietiją —,jis pasi
rinko antrą galimybę. Frankfur
te po kurio laiko pulkininkas 
jam pasiūlė Berlyną. Jam -vis- 
tiek. Bet pulkininkas pasakė ir 
priežastį — esą Berlyne toje 
vietoje pareigūnas susidėjo su 
vokietaite, kuri esanti sovietų 
agentas.

Pirmą dieną Berlyne, Temp- 
elhof aviacijos bazėje, Thomp- 
sonas gavo rašyti pavardes ir 
adresus ir sudarinėti kortote - 
ką. Nė nežinojo, kam tai daro-

LB TARYBOS suvažiavimo metu Philadelphijoje gegužes 22 įteiktas memorandumas Pa. gubernatoriaus Wm. 
Scranton atstovui W. Johnsonui. Memorandumą skaito dr. A. Klimas, šalimais Virginija Majauskienė. Nuotr. 
V. Gruzdžio.

IR VĖL VIENYBĖS KLAUSIMAS NERAMINA
Vienybės klausimas tarp skir

tingų kartų — “tėvų” ir “vai
kų”; vienybės klausimas tarp 
tos pačios kartos skirtingų po
litinių grupių. Apie pirmos rū
šies vienybę pasisakė Naujie
nos. apie antros rūšies Sėja.

Naujienos gegužės 1 buvo 
aprašę socialdemokratų sąjun
gos suvažiavimą Bostone. Dar
bininko spaudos apžvalgoje ge
gužės 7 pagal Naujienų infor
maciją buvo atpasakotos P. 
Grigaičio pranešimo mintys 
apie klasių kovą. Apžvalgos pa
baigoje buvo pastebėta, kad so
cialistinio akademinio jaunimo 
sambūris diskusijose New Yor
ke (kalbėjo dr. J. Repečka) 
prieš dešimtį metų buvo atsisa
kęs nuo klasių kovos, kurią dar 
išpažįsta senesnioji karta. Ši 
pastaba davė progą Naujienom 
gegužės 12 paaiškinti apie tą 
jaunąją atsisakiusią kartą:

“Prieš 10 metų socialistinio 
akademinio jaunimo sambūris. • 
kuris tikėjo rusiško komunizmo 
liberalėjimu. “atsisakė nuo kla
sių kovos”- Tai buvo natūralu. 
Rusijoje juk klasių kovos nė
ra, kadangi tenai “panaikinti 
klasių priešingumai”. i

“Tokia yra oficiali Maskvos i 
doktrina. Norintieji su ja suar- l 
tėti jaučia palinkimą apsivilkti tarpu viešosiose 
“beklasiniu” drabužiu. Klasių 
kova “buržuazinių laikų atgy
venta”— kam mums jos rei
kia!

“Universiteto mokslus einąs 
arba baigęs jaunuolis nori pa
daryti karjerą toje ar kitoje 
profesijoje. Jam bus patogiau 
nesusirišti nė su viena klase, 
stovėti “virš klasių" — ir iš 
tos aukštybės sakyti pasauliui.

SPAUDA

Okaip jis privaląs tvarkytis, 
seniai tegu eina į pensiją”.

Tai kartus ir rūstus atsiliepi
mas apie savo “vaikus”. Ar jis 
teisingas. Naujienos geriau ga
li žinoti.

Sėjoje 1965 Nr. 1 Jonas F. 
Daugėla kalba apie lietuvių po
litinių grupių vienybę. Kalba 
su ironija ir apkartimu. Esą 
“gausių ir iškilmingų minėjimų 
auksaburniams buvo ypatingai 
smagu ir malonu, kad jie galė
jo ne tik trafaretiniai (-iškai. 
D.) ir retoriniai (-iškai D.) dek
laruoti” politinę vienybę Įvy
kus. Autorius mano kitaip. Jis 
priklauso prie tų auksaburnių, 
kurie deklaruoja politinę vieny
bę įvyksiant tada, kai tautinin
kų grupių sukurta Lietuvos Ne
priklausomybės Talka “užbaigs

savo veiklą ir visus savo turi
mus materialinius ir moralinius 
kapitalus perduos” Vlikui. Ap
gailestauja. 'kad taip nėra; kad 
Talka tebeveikia; kad Rezoliu
cijų Komitetas — taip pat.

Autorius, reikalaudamas iš ki
tų, nepasakė, ar jo grupė jau 
atidavė savo “kapitalus”. Bet 
jeigu juos būtų ir atidavusi 
vardan vienybės, vargiai būtų 
galima džiaugtis tokiu vienybės 
supratimu. Jis labai jau arti
mas tokiai <vienybei. kokią prieš 
25 metus Įvykdė Lietuvoje atė
jęs okupantas: paėmė visų “ka
pitalus” ir liepė savo “veiklą 
užbaigti”.

AR ŽINAI, KAD

Katalikų kolegijų Ameriko
je yra 295. Per paskutinius 10 
metų įsteigtos 49 kolegijos vy
ram ir 42 mergaitėm.

Katalikų aukštesniosiose mo
kyklose tik 42 proc. m a - 
no. kad katalikai moksleiviai 
turi eiti toliau į kolegijas, tuo 

mokyklose 
taip manančių esą 46 proc.

Trys mokiniai tarp keturių 
pasirinktų patogų gyvenimą vie
toj darbo, kuris gera darytų ki
tam.

Tai buvo iškelta dr. Paul 
Mundy. Loyolos universiteto 
soc. skyriaus šefo, katalikų 
švietimo sąjungos 62 suvažia
vime New Yorke, kur dalyva
vo 19.000.

ma. Antrą dieną pulkininkas jį 
pasišaukė ir įspėjo, kad jo 
pareiga stebėti dirbančiuosius 
Šioje patalpoje ir, pastebėjus ką 
įtartino, tuojau jam, puokinin- 
kui, pranešti. Thompsonas ne
sijautė laimingas tokiom parei
gom. Juo labiau neramino, kad 
viskas buvo paruošta atvejui, 
jeigu staiga sovietai užpultų. 
Asmeninės bylos buvo laiko
mos Washingtone. Kitiem raš
tam kiekvienam kambaryje bu
vo po penkis galonus gazolino 
ir padegamoji bomba, jeigu rei
kėtų viską staiga sunaikinti.

Greitai jis patyrė, kad jo 
skyriuje ateinanti iš Amerikos 
korespondencija atidaroma, pa
tikrinama, nufotografuojama ir 
sudaromos tų fotokopijų bylos. 
Išimčių nebuvo niekam daro - 
ma. Net tokiem asmenim kaip 
sen. Mike Mansfield. Toks dar
bas ir teko Thompsonui.

Berlyne jis pradėjo gerti. 
Vieną vakarą išėjo pasivalkio
ti. Pamatęs bare karių, užsuko, 
išsikalbėjo, po alų kitą ir dar 
po alų, paskui porą konjakų, ir 
daugiau Thompsonas neatsimi
nė. Tik pabudo kažkokiame 
viešbučio kambary. Tos pamo
kės neužteko. Po poros mėne
sių vėl beklajodamas po Berly
ną. pasiklydo. Duryse pamatė 
merginą. Paklausė, kaip pa
kliūti i Tempelhofą. Atmintyje 
liko merginos veidas. Liko 
prieš akis ir iškaba viršum du
rų “Ernst Mueller, šaltkalvis”. 
Iš telefonų knygos susiieškojo 
Ernst Mueller, šaltkalvio, nu
merį ir paskambino. Pasikalbė
jimas prasidėjo susitikimu ir 
baigėsi vestuvėm. Tai buvo

1956. Vestuvėm pas burmistrą, 
paskui bažnytinėm, nes jis bu
vo episkopalas, ji liuterė.

Po kurio laiko Thompsonas 
gavo telegramą, kad jo senelis 
Detroite miręs. J laidotuves pul
kininkas jo neišleido. Sakė, 
kad jis esąs dabar nepamaino
mas. Nepamainomas, galvojo 
Thompsonas, o taip elgiasi. Jau
tėsi išdidus, bet pažemintas, 
nuskriaustas.

Gerti ėmė smarkiau. Su Eve
lina, žmona, ėmė pyktis. Sykį 
bare nugėręs nusivilko švarką.' 
o iš jo kišenės kažkas nudžiovė 
valdinį revolverį. Saugumo pa
reigūnai susekė ir dingimą ir 
kur dingo. Tardymas, pažemini
mas tarnyboje. Netrukus dar 
įsakymas, kad jo žmona išvyk
tų į Ameriką. Išleido žmoną su 
kūdikiu, kai buvo po vedybų 
tik vieneri metai ir viena die
na. Priežasties žmonai negalėjo 
paaiškinti. Galėjo ji pamanyti, 
kad vyras ųori ja nusikratyti.

Likęs vienas gėrė dar dau
giau, ėmė sukiotis apie kitą vo
kietaitę. Apsileido tiek, kad 
pulkininkas turėjo pasakyti 
jam pamokslą, kai tarnyboje ra
do nesiskutusi ir be kaklaryšio. 
Po tokio įspėjimo paguodos ieš
kojo bare ir pas vokietaitę. Iš
dėjo jai savo vargus. Pakaitin
tas degtinės ir patartas jos, 
Thompsonas nusprendė mesti 
visus viršininkus, visas Ameri
kos laisves ir laimės ieškoti 
anapus. Prisistatė sovietų sau
gumui ir paprašė azylio. Išklau
sinėję tie pareiškė trumpai ir 
drūtai: jie negalį duoti politi
nio azylio. nes jis pirma turįs 
įrodyti, kad gali atlikti naudin
gus jiem darbus; tegul jis grįž
tąs atgal ir iš jų gausiąs nuro
dymus, ką toliau daryti

(Bus daugiau).

LIETUVA. LATVIJA IR ESTIJA 
TURI TAPTI LAISVOS

Senatcrius George Murphy 
(R.-Calif.) įnjŲė naują rezoliuci
ją Pabaltijo"deraštų bylos reika
lu. — Šiame Kongrese jau tu
rime 74 rezoliucijas šiuo klau
simu-

Los Angeles, Calif. — “Mano 
įnešama rezoliucija turi būti 
pravesta, ir Lietuva. Latvija ir 
Estija turi būti laisvos ir ne
priklausomos.” — kalbėjo se
natorius George Murphy (R. Ca
lif.), neseniai įnešdamas naują 
rezoliuciją (S. Con. Res. 35) Pa
baltijo kraštų bylos reikalu. 
Senatorius George Murphy ofi
cialiai priklauso Rezoliucijoms 
Remti Komitetui, į kurį įsijun
gė 1964 metų pradžioje, dar 
nebūdamas senatoriumi. Prieš 
išvykdamas iš Kalifornijos į 
Washingtona 1964 metų pabai
goje. kai jau buvo išrinktas se
natoriumi, George Murphy kal
bėjo Rezoliucijoms Remti Komi
teto vadovybės nariams: “Aš 
pats įnešiu rezoliuciją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvinimo 
reikalu ir padarysiu viską, kad 
viena iš jų būtų pravesta”.

Senatorius George Murphy

pradeda veikti, o mes visi iš vi
sų krašto kampų tūrime prisi
minti jį padėkos laiškučiais juos 
jam adresuodami: The Honor
able George Murphy. Senate 
Office Building. Washington. 
D.C., 20515. Ateityje senato
rius George Murphy taps vie
nas iš didžiųjų Lietuvos bylos 
kėlėjų ir gynėjų Washingtone.

Rezoliucijų šiame kongrese 
(89th Congress) jau turime 74. 
Praėjusiame Kongrese (88th 
Congress) teturėjome tik 73. 
Rezoliucijų skaičius ir toliau 
bus didinamas, dedant visas 
pastangas, kad viena iš jų bū
tų pravesta dar šiais metais. Vi
sam rezoliucijų pravedimo dar
bui vadovauja Rezoliucijoms 
Remti Komitetas. Visi geros 
valios lietuviai kviečiami pri 
sidėti prie šio taip svarbaus dar
bo visais galimais būdais: ir tal
ka ir pinigine parama. IT.

— Prancūzijoje likviduotas 
sąmokslas prieš prezidentą de 
Gaulle. Suimti 12 asmenų. Tarp 
jų vakarinės Prancūzijos slap
tosios policijos šefas.

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRĄ 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

. BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE. 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Pažadu auką statybų fondui $.........................

Siunčiu auką statybų fondui $.............. .....

Įrašau mirusį ........................................................ ................

Siuntėjas ...............................................................................

Adresas ................................... .............................................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

• ąj ■ i ta’- i*-* u.a

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

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

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 51/2%)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijiį, pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

___________________________________________________________________________________________ ._________________________________________________________________________

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

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

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N. Y. 

Telefonas E V 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

LOS ANGELES gegužis 16 paminėta kun. A. Valiuikos 25 metų kunigystės sukaktis. Prie stalo iŠ k. d. 
kun. P. Kaunas, kun. A. Valiuška, prel. J. Kučingis, kun. K. Steponis, kun. P. Celiešius ir skautų vadas Pa
žėra. Nuotr. L. Kančausko.

Lietuvos Atsiminimu

^16

Tel. (201) 289-6878

Radio Valanda 

ŠEŠTADIENIAIS6.
CM M ATOKIUS
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Kapai ir vainikai
šiame krašte gražiai minėta 

Vainikų Diena — žuvusių ka
rių pagerbimas puošiant jų ka
pus. Kasmetinis žuvusių prisi
minimas rodo augant amerikie
čių tautinę sąmonę — vis sti
priau susimezgant ryši tarp gy
vųjų ir mirusių, tą ryšį pajau- 
čiant reikalingą, būtiną kaip 
kraujo tekėjimas organizme iš 
vienos dalies į kitą, jei organiz
mas yra gyvas.

Vainikų Dienai, arba Atmini
mo Dienai, pradžia buvo duota 
1868 pagerbiant Pilietinio Karo 
žuvusius. Jų priskaičiuojama 
364.511. Žuvusių skaičių didi
no kiti karai: su Ispanija, pir
mas ir antras pasaulinai karai. 
Korėjos karas. Dabar žūsta 
Vietnamo kare- Netgi Dominin
konuose. Nuo Pilietinio karo 
iki dabar bendraą žuvusių karo 
metais skaičius siekia iki 943, 
500.

Palyginti su kitom tautom, 
tai nedidelis skaičius. Ameri
kiečiai moka taupyti, brangin
ti žmones.

Kažin ar reiškia žmonių bran
ginimą. kai pastaruoju metu 
nuskamba atskiri balsai: ne
duosime vaikų, kad jie žūtų 
Vi; Įname ar Domininkonuose : 
i ;'':a'aujame. grąžinkite juos 
namo ...

Taigi, “neducsime sūnų”, ku
rie ten vyksta dėl tauraus rei
kalo — dėl laisvės reikalo, dėl 
pasipriešinimo agresijai. Bet 
tie. kurie sako “neduosime”, 
netaria: neleisime sūnų į savait
galio keliones, kurios tarnauja 
savam malonumui, nors jose 
per metus žūsta didesni skai
čiai nei per trejus Korėjos ka
ro metus.

Anas disonansu skambantis 
balsas “neduosim” neatrodo ki
lęs iš meilės sūnum; greičiau 
iš spekuliacijos sūnų meile peli
tiniam interesui.

•
Lietuvoje žuvusių kovose 

skaičius proporcingai daug di
desnis. Nepriklausomybės ko
vose apie pora tūkstančių, su
kilime 1941 apie ketvertas tūks
tančių, pasipriešinime sovietų

® ■ y?
| DANUTA MOSTWIN

i fj Dėdulis Amerikoje t
v (•)

(9)
NAMĄ apstačius baldais, Fra

nia įsigeidė kai kuriuos kamba
rius perdažyti. Kad dėdė nebe
sijaudintų dėl naujų išlaidų, už
tikrino, kad ji sugebėsianti per
dažyti pati, pasikvietusi pagel- 
bininką.

Taikai pasikvietė amerikietį, 
kurį Kramarzas pažino dar gy
vendamas Pakrantėje. Tai buvo 
Joe — atletiškos išvaizdos, bet 
vaikiško veido. Mažakalbis, ge
ras mechanikas ir geras bend
ras prie alaus stalo. Gyveno su 
savo motina, kuri jį laikė prise
gus prie sijono, už tai ir žmo
na jį pametė.

Kramarzas jautė kaž kokią 
nesuprantamą neapykantą tam 
vyrukui. Gal ir dėl to, kad Joe 
su kiekvienu sutardavo, su kuo 
tik susitikdavo. Lankėsi Len
kų namuose pasilinksminimam, 
draugavo su lenkais, bet kitą 
dieną, apsisukęs, šaipėsi iš len
kų ir juos pravardžiavo.

Nežinia dėl ko gyveno pa
krantėje. Nebuvo jis lenkas, 
nei lietuvis, nei italas, nei airis, 

okupacijai iki 50.000; priskai- 
tant žuvusius ištrėmime iki 
300,000. Tai didelis biologinis 
tautos sunaikinimas.

Kažin ar iš susirūpinimo tuo 
sunaikinimu nuskamba ir tarp 
lietuvių atskiri balsai: ar reikė
jo žūti? Juk žuvo be prasmės, 
be reikalo — ko norėjo vistiek 
nepasiekė; prieš vėją nepapū
si . •. Ar nebūtų prasmingiau, 
jei būtų nusilenkę esamai val
džiai, darę, ko reikalauja, ir to
kiu būdu būtų išlikę gyvi? ...

Taip kalba ne tik sovietinė 
“Tiesa”, pasinaudodama buvu
sių kovotojų parašais. Taip kal
bančių eilėje rasi tuos, kurie 
nėra sudėję jokios aukos ir ta
riasi save pateisinsią, kitų au
kas nuvertindami. Toje eilėje 
rasi ir tokius, kurie didžiausia 
gyvenimo vertybe laiko biologi
ni išlikimą. Tai atstovai filosofi
jos — “geriau raudonas, negu 
lavonas”.

Rimčiausi toje eilėje yra tie. 
kurie gyvena pragmatine išmin
timi: žuvimas prasmingas ar 
ne. priklauso nuo to žuvimo re
zultatų; kurie priešinosi sovie
tinei okupacijai, žuvo be pras
mės, be reikalo, nes okupaci
jas nepašalino . ..

Yra betgi kitaip galvojančių, 
kurie dialogą su pastaraisiais 
taip pintų: rezultatas pasirodo 
nebūtinai tas, kurio laukei, ir 
nebūtinai tuo laiku, kai buvai 
skaičiavęs. Pilėnų gynėjų žuvi
mas jų laikais galėjo rodytis 
beprasmiškas. Bet jų prasmė 
iškilo aikštėn po šimtmečių, 
nes jų vaizdais buvo gaivina
mas tautinis atgimimas. — Ko- 
v stojus dėl laisvės, nors ir žu: 
vusius, tebelaiko sau pavojin
gais laiovės priešas, kol jie mo
raliai spinduliuoja- Nužudę fi
ziškai siekia juc, nužudyti mo
raliai . .. Kai savieji žuvimo au
ką link'ta nuvertinti, priešas 
ją išaugština . . . Esame per ar
ti tos didžios aukos, kad visą 
jos prasmę užmatytume. bet. 
tikiu, dvasinė energija nežūsta 
kaip ir fizinė: ji ir įkvepia ma
ne savos širdies vainikus sudė
ti prie įsivaizduoto jų kapo.

nei ukrainietis. Ką gi jis veikė 
tarp lenkų? Buvo iš tikrųjų pa

balda. niekis —‘white trash', ir 
dėl to Kramarzui labai nepati
ko. kai jis pasirodė naujuose jo 
namuose.

Kai Joe atvykdavo padėti 
Franiai dažyti. Kramarzas iš sa
vo kambario neišeidavo. Igno
ravo tą įsibrovėlį. Ruošėsi Fra
nia įspėti, bet ji aplenkė delsų 
savo dėdę.

Vieną šeštadienio popietę at
bėgo pas dėdę, kaukšėdama 
aukštų ir smailių užkulnų batu
kais. Aidėjo visam didžiuliam 
name. Apsirengusi buvo nauja 
eilute, su dailia skrybėlaitė ir 
lengvu vualiu.

— Dėduli mielas, aukseli, ap
sirenki nauju savo rūbu. Važiuo
sime!

— Kur? —nustebo senis, 
tartum išbudintas iš snaudulio 
ir sustingimo. — Kurgi važiuo
sime?

— Tai čia tokia staigmena, 
dėduli. Sąmoningai nieko nesa
kiau iš anksto, kad dėdulė ne
sijaudintų ir man nepakliudytų. 
Išteku už Joe.

8) Ateistinis jaunimo auklė
jimas

Komunizmas, kovodamas su 
religija, ypatingą dėmesį krei
pia į mokyklinį jaunimą. “Uči- 
telskoje Gazeta” 1953 m., tuo
jau po Stalino mirties, dėstė, 
kad mokslinis-ateistinis auklėji
mas sudaro komunistinio auk
lėjimo integralinę dalį, kuri yra 
pagrindinis ir pastovus ele
mentas. ir kad mokomasis per
sonalas yra įpareigotas juo rim
tai užsiimti. Tas pats laikraštis 
1963.XII.13 dar aiškiau sako: 
“Visas mokslas mokyklose turi 
būti perimtas partijos dvasia Ir 
griežtai suderintas su jos prin
cipais. Mokyklos ir mokytojai 
yra pašaukti formuoti jaunus 
sovietinius patriotus, jie turi pa
reigos sistemingai demaskuoti 
pačiame mekymo procese reak
cines teorijas, priešingas moks
lui, jie turi lygiai auklėti moki
nius pagal materialistinį-dialek- 
tinį gamtos ir mokslo dėsnių su
pratimą”.

Ir taip milijonai jaunuolių vi
sose mokyklose, nuo vaikų dar
želių iki universiteto, yra auk
lėjami ateistine dvasia, ruošia
mi antireliginės propagandos 
aktyvistais. Kas iš jų bus atei
tyje. nesunku atspėti.

O jau priemonių ateizmo pro
pagandai mokyklose yra bega
lės. Be privalomo visose klasė
se ateizmo kurso, dar ruošia
mos “ateistinės metodinės mo
kytom konferencijos”, “moky- 
kytojų konferencijos” “mokyto
jų vakarai ateistinio darbo klau
simais”. “ateistų mokyklos”, 
“jaunųjų ateistu būreliai”, “at
eistų sielaikraščiai”. ‘ ‘ateistų 
moksleivių sąskrydžiai”, “anti
religinės meno saviveiklos pro
gramos”. “ateistiniai lektoriu
mai”, “ateistinė.; konferenci - 
jos”, “antireliginių literatū
ros veikalų aptarimai”, “ateisti
nių filmu lankymas ir aptari
mas”. “stei'tinės literatui.os pa
rodėlės". “ateistinių piešinių 
ir f .) nuotraukų parodo./', 
“ateistiniai kalcymai” po pa
mok?. • atei'tiniai rytmečiai' ’ 
šven.a lipniai? atitraukti moki
nius nuo dalyvavimo pamaldose 
“filmų seansai”. ‘ ‘pašnekesiai 
su tėvais”, “atei tiniai plaka
tai. stenc’ai ir kitos vaizdinės 
priemonės”, aukštosiose mokyk
lose ateizmo pagrindų kurso 
“seminariniai uč lėmimai”. Tai
gi tikrai "priemonių” netrūks
ta.

— Už Joę? — išpūtęs akis 
norėjo Kramarzas surikti visa 
gerkle, bet tik sušveplavo girgž
dančiu ir prikimusiu balsu. — 
Už Joe? Frania!

Mergina įsirėmė rankomis i 
šonus, atlošė galvą, kad net 
skrybėlaitė jai pasviro į šoną, 
ir kietai sušuko:

— O kas čia tokio, dėde? Ar 
aš blogo darau?

— Galvojau, mąsčiau. — bur
buliavo Kramarzas. — tikėjaus, 
gal už vaistininko sūnaus, jis 
vis tiek iš savųjų, ar ką nors 
kita iš lenkų susirasi.

— Taip aš ir lauksiu, kol kat
ras ten prilips. Laukiau jau aš
tuonis mėnesius. Viza baigiasi.

— Tai nors būtum anksčiau 
pasakius. Taip staiga, ūmai!

— Sąmoningai nesakiau, kad 
dėdulė nedarytų išlaidų, neiš
sigalvotų kokių dovanų.

— Dovanų! — karčiai nusi
juokė Kramarzas. — Nėra pini
gų .. . nieko. Kelionei į savo 
kraštą neužtektų.

— Tai ir ačiū Dievui, dėdu
li. Ten su elgetos krepšiu pa
leistų.

Kramarzas pažvelgė į savo 
brolaitę gailestingom, apmiglo
jusiom akim. Jis pasirodė jai 
dabar toks susenęs, išgeltęs su
vargęs. Akys pavandenijusios, 
smakras drebulio krečiamas, 
balsas trūkčiojantis, girgždąs. 
Bet jame dar atsirado jėgos, 
kaip pelenuose žarijų, kada pūs
teli vėjas ar dumplės.

Dujy kamera anapus geležines
------—--------------------------------------------------- DR. V. MAR. —

uždangos (6)

Ateistinės propagandos dar
bas mokykloje yra padalytas į 
pačių mokinių ateistinę veiklą 
ir ateistinį darbą su religingais 
vaikais. Pedagogų taaryba pa
renka vieną mokytoją ateistų 
būreliui vadovauti ir jo veiklai 
organizuoti. Nepaliekami ramy
bėje nė tėvai: jie stengiamasi 
įtraukti mokytojams į talką, 
ypačiai tie, kurių vaikai pasiro
do esą religingi.

Garantuoti pilnam ateisti
niam auklėjimui komunistai, 
vykdydami 1961 m. partijos 
programą, nuo 1962 m. inten
syviai varo vaikus į internatus, 
kur tėvams valia savo vaikus 
pamatyti tik retkarčiais. Ten 
jie yra apsaugoti nuo “kenks
mingos” tėvų įtakos.

Taigi, kai Vakaruose kalba
ma apie atoslūgį, apie religijos 
veržtų atleidimą. Sovietų Sąjun
goje Kremliaus vadai pamažu, 
be triukšmo, atima vaikus iš 
tėvų ir atiduoda komunistinių 
auklėtojų ir sargų globai. O tie 
“auklėtojai” yra gerai parengti, 
kad išauklėtų juos tikrais ateis
tais ir kovotojais su “religi
niais prietarais”.

9) Ateistu aktyvistų semina
rijos ir "parapijos"

Vykdant 1961 m. kom. parti
jos programą, sovietinis reži

KUN. V. M ARTUSEVIČIUS skaito invokaciją, pradedant LB i arybos sesiją. Iš k. d. dr. P. Vileišis, dr. 
E. Armonienė, kun. V. Martusevičius, J. Šlepetys, dr. Br. Nemickas. Nuotr. V. Gruzdžio.

— Ne. mano kaime taip ne
sielgia su žmonėmis, ne! — pro
testavo. — Ten manęs laukė ir 
jau nesulauks. Naujoviškai, ma- 
tvti. tave mokė mieste. Sakvk. 
ar jį bent myli?

— Ar Joe?
— Taip.
— Dėduli, tu esi toks senti

mentalus. nepataisomas svajo
tojas. Aišku nemyliu. Atgrasus 
kaip tamsi naktis, grubus. Teku 
iš apskaičiavimo. Nėra kada ki
to rinktis, nėra ir pinigų —dė
dulė tai pats matai. Kas gi to
liau senatvėje globos. Aš jau 
visa išuostinėjau. Joe turi pas
tovią tarnybą, uždirbtus pini
gus man atiduos. O kad jis ne
dailus? Aš jau pakankamai pri
siverkiau dėl gražiųjų bernelių.

Abu valandėlei nutilo. Kra
marzas išsitraukė nosinaitę ir 
garsiai nusišnypštė.

— Tai dėdulė nevažiuoja? Į 
mano jungtuves nevažiuoja?

— Ne, vaikeli, ne! Skausmas 
vėl remia. Užsuk į vaistinę Bro
dvėjuje. Sakyk ... sakyk Kra
marzas prašo varstų, kuriuos 
daktaras Brysas prirašė... dėl 
“gall bladder”. Atsiminsi?

Paskutiniai Kramarzo žodžiai 
nuaidėjo drauge su Franios ba
tukų kaukšėjimu. Prasivėrė ga
ražo durys, pasigirdo motoro 
ūžesys, mašina pravažiavo ir vis
kas nutilo.

Kramarzas sėstelėjo į naują 
minkšta fotelį, pasirengė ir vėl 
pakilo. Priėjo prie lango. 

mas paskutiniais metais įvykdė 
tai, ko Stalinas nė nesapnavo: 
visoje Sovietų Sąjungoje atida
rytos specialios ateistų-aktyvis- 
tų seminarijos, iš kurių išlei
džiama antireliginės kovos ak
tyvistai, paruošti antireliginei 
ir ateistinei propagandai. Di
desniuose centruose veikia ateis
tų klubai, kuriuose aktyvistai 
reguliariai skaito paskaitas, ro
do filmus, atsakinėja į klausy
tojų paklausimus, dalijasi patir
timi. nustatinėja veiklos prog
ramą, leidžia vietos antireligi
nius laikraščius ir kt.

Dar daugiau: visa Sovietų 
Sąjungos teritorija yra padaly
ta į tam tikras “parapijas", 
turinčias po 600-700 gyvento
jų. Kiekvienas aktyvistas, ga - 
bus ir gerai paruoštas, gauna 
tokią “parapiją”. Jo pareiga 
skaityti savo “parapiečiams” an
tireligines paskaitas. įrodinėti 
“religinių prietarų” kenksmin
gumą, sekti, kas dar lanko baž
nyčią, atlieka religines prakti
kas. Jis turi lankyti pavienes 
šeimas, paskirus jų narius, ypa
čiai ligonius, saugojant. kad 
mirties pavojaus atveju ligonis 
nepasišauktų kunigą, stengian
tis sergantįjį įtikinti, kad išei
tų iš šio pasaulio ištikimas ko
munizmui. bent prieš mirtį nu

Saulėta rudens diena kaitino 
rausvėjančius medžių lapus. Jo
kio vėjelio. Tokia tyluma, tar
tum oras būtų įmigęs. Kamba
rin pi o langą veržėsi kaitrūs 
saulės spinduliai. Iš Pakarantės, 
iš tolumos sklido laivo sirenos 
gaudimas.

Kramarzas užtraukė veneciš
kas užuolaidas, kad jo nekai - 
tintų, ir klausėsi stovėdamas 
prie lango. Ten. tuo laivu, kas 
nors atvyko iš savo krašto, gal 
grįžta? kramarzas giliai susi - 
mąstė... ir staiga jam dūrė 
taip skaudžiai, kad balsu suri
ko. susiėmė už krūtinės, susi
rietė ir, atitupenęs iki lovos, 
išsitiesė padrikas.

Skausmas, tas senasis jo prie
šas, neatleido. Kramarzas raitė
si. aimanavo, laukė atvangos, 
bet nauja ataka buvo dar stip
resnė. Dar kartą sušuko iš vi
sos jėgos. Niekas neatsiliepė, 
tiktai skausmas:

— Give me your monev. Mr. 
K.!

— Neturiu. — gynėsi Kra
marzas. — nieko nebeturiu.

Minutės pavirto valandomis. 
Kramarzas raitėsi ir stenėjo, bet 
juo toliau, juo silpniau. Staiga 
duryse pasirodė Peggy.

Peggy pastatė savo lagaminė
lį prie slenksčio, pribėgo prie 
Kramarzo ir apsivijo rankomis 
jo kaklą.

sikratytų kvailų religinių lieka
nų — “išnaudotojų kapitalis
tų klasės voratinklių”.

10) Užbaigai
Religijas, o ypačiai katalikų 

Bažnyčios sunaikinimą sovieti
nis režimas veda be atodairos, 
įvairiais keliais ir būdais. Toje 
kovoje, pagal laiko aplinkybes, 
naudojamos įvairios priemo
nės. Pagal tai galima skirti ke
lis periodus.

Pirmasis periodas buvo kru
vinos kankinystės periodas. 
Kai jis nedavė laukiamų vai
sių. tada jo atsisakyta. Krikš
čionių kraujas tapo krikščiony
bės sėkla.

Antrajame periode vykdyta 
masinės tikinčiųjų ir dvasiški- 
jos deportacijos bei bažnyčių 
uždarinėjimas. Bet ir ši priemo
nė nepajėgė sunaikinti Bažny
čios. nes tikintieji neliko pa - 
laužti ir rengėsi katakombų 
Bažnyčiai.

Paskutiniame periode komu
nistų vadai deda visas pastan
gas sunaikinti religiją vietoje 
ateistine indoktrinacija, bruka
ma visais būdais, nutildant dva- 
siškiją ir pavergiant ją valdžios 
priklausomybei. Tai yra nuola
tinė Tylos Bažnyčios kankinys
tė.

— Mano vargšeli, ji raudojo.
— o mano vargšeli! Jei nori, 
aš drauge su tavim važiuosiu 
į Lenkiją, važiuosiu, kur tik tu 
nori.

Kramarzas kiek apsiramino, 
trumpam atstūmęs savo priešą
— tą nelabąjį skausmą. Sten
gėsi dargi nusišypsoti kalbėda
mas su Peggy:

— Neturiu jau pinigų, bran
gioji. Bet tu nerūstauk dėl Fra
nios. Vargšė ta mano brolaitė. 
Ir ką iš jos žmonės padarė!

— Tai greitai bėkime iš čia. 
Johnny. — ragino Peggy. — 
Gražiai apsirenki, dar šiandien 
mudu susituoksime. Pasisku - 
bink!

— Kad aš jau senas žmogus, 
Peggy, visiškai susenęs.

— Netaušk niekų, — subarė 
Peggy. — man visada esi jau
nas. Jihnny. Eikš, duok ranka!
— Ar veši ambulansu? —nu

stebo Kramarzas, klausdamas, 
kai pasigirdo sirena ir kieme 
sustojo mašina.

— Ne. brangusis, tai lėktu
vas. ne ambulansas. — atsakė 
Peggy, laikydama Kramarzo 
galvą ant savo kelių. Mes skren
dame.

Dabar ir Kramarzas pastebė
jo, kaip mašina ištyso ir kilo į 
kalniuką. Prie vairo su rausva 
kepuraite sėdėjo Skausmas. Jis 
atsigręžė ir įsakomai pareika
lavo:

— Give me your money. Mr. 
K.!

Laisvasis pasaulis supranta 
perekiojimą tada, kai lie
jasi kraujas, vyksta masinės de
portacijos, brutalus bažnyčių 
naikinimas. Betgi dabartinis 
Bažnyčios persekiojimas Sovie
tų Sąjungoje yra daug sunkes
nis ir žiauresnis, negu kruvi
nas persekiojimas. Dabar Sovie
tų Sąjunga yra nuodingų dujų 
kamera visų krikščionių už ge
ležinės uždangas dvasiai nuody
ti.

Taip velniška klasta vedant 
kovą su religija ir ypač su kata
likų Bažnyčia. Kremliaus valdo
vas Chruščiovas klastingai krei
pėsi į Vatikaną su “taikos šyp
sena”, o tuo tarpu nesivaržė pa
aiškinti tikrąją tos “šypsenos” 
prasmę. ‘ ‘Nauka i Religija' ’ 
1961 m. viename vedamajame 
rašė: "Nepraeis daug metų, ka
da Vatikanas su savo turtingo
mis paveikslų ir skulptūrų ko
lekcijomis — pasaulinio masto 
šedevrais — taps tik muzieju
mi. Ten popiežių ir jų pakalikų 
neliks nė kvapo”.

Taigi akivaizdoje tokios tra
giškos padėties, tokio Bažny
čios persekiojimo Sovietų Są
jungoje, kalbėti arba rašyti, 
ypač katalikams, apie “atoslū
gį”, apie reikalą “dialogo”, apie 
religinių veržtų atleidimą, yra 
išdavimas 300 milijonų krikš
čionių (jų tarpe 80 milijonų ka
talikų). esančių už geležinės už
dangos, kurie yra triuškinami • 
visokiais administraciniais var
žymais, kurie antrieligine pro
paganda vis labiau yra dusina
mi, kurių dvasinę gyvybę bai
gia sunaikinti ateizmo nuodai, 
arba kurie miršta iš bado ir 
šalčio Sibiro šiaurėje. Kalbėti 
arba rašyti apie atoslūgį, už
merkti akis tikrovei, bijoti at
skleisti tiesą, kad nebūtų už
pykdytas būsimas pokalbinin
kas, yra baisi klaida ir Bažny
čios bei religijos reikalų lais
vajame pasauly išdavimas. Tai 
pasėka nesusivokimo ir nepa
žinimo, kas yra tikrovėje ko
vojantis -bedieviškasis materia
lizmas. Istorija ir Chruščiovo 
vardą įrašys tarp baisiųjų Baž
nyčios persekiotojų: Nerono. 
Dioklecijono, Juliaus Apostato. 
Prancūzų Revoliucijos vadų. 
Calles ir panašių.

SOVIETUOSE: kas buvo hero-

Sovietuose išleistas veikalas 
“Didžioji pergalė prie Volgos”. 
Jgs autorius maršalas Rckos- 
sovskis. Veikalas pertaiso ant
rojo pasaulinio karo istoriją, 
kurios 6 tomai buvo parašyti 
Chruščiovo laikais. Tada apie 
kovas dėl Stalingrado buvo iš
kelti Chruščiovo nuopelnai. Sta
linas buvo visai praleistas. Ro- 
kossevskio knygoje sumažinta 
Chruščiovo rolė, prisimintas 
Stalinas, o didžiausiais herojais 
laikomi maršalai, ypačiai Žuko- 
VS‘3.

— New Yorko majoras Wag- 
neris įsakė kiek galint skubiau 
pradėti žemutiniame Manhatta- 
ne tiesti viršum miesto ekspres 
kelią tarp Holland tunelio ir 
Williamsburg tilto. Kelias atsi
eis 110 mil. Bus baigtas 1971. 
Teks nukelti 2,000 šeimų ir 800 
prekybos įmonių.

— Nebeturiu, — sudejavo 
Kramarzas, — nieko nebeturiu.

— Pay me with your life, 
Mr. K.,—nenusileido Skaus - 
mas.

Paskui jis vėl nusigręžė į 
vairą, nusijuokė ir linksmai pa
klausė:

— Tai kur skrisime, pone 
Kramarze?

— Lenkijon, pone, Lenkijon.
— Tai kurion? Ar toje Pa

krantėje?
— Ne, ponuli, ten, kur yra 

mano tėvų namai. Aš jau dos
niai atsilyginsiu, pone, tiktai 
greičiau ... g-r-e-i-č-i-a-u!

Iš lenkę k. vertė S.
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PUIKUS “AIDO” CHORO KONCERTAS
Hartford, Conn.

Hartfordo “Aido” choras, Jungtinė tautinių šokių gru- 
diriguojamas muz. Jurgio Pet- pė, — iš Hartfordo, Mancheste- 
kaičio, gegužės 15 d. Lietuvių rio ir New Britaino, — vado-
Am. Piliečių klubo salėje su
rengė savo 15-jį koncertą.

Choras nėra didelis — tik 
31 asmuo: 12 vyrų ir 19 mo
terų. Paskutiniu laiku keletas 
asmenų įstojo, tad papildė cho
ro stiprumą. Tačiau Hartforde 
ar jo apylinkėse yra nemažai 
jaunų žmonių, — mergaičių, po
nių ir vyrų, — kurie galėtų 
prie choro prisidėti. Pažymėti
na, kad šiame chore dainuoja 
vyras ir žmona, pav., Izabelė ir 
Petras Simanauskai, Aldona ir 
Vvtautas Zdaniai; vra buvę, 
kad dainavo tėvas ir sūnus — 
tai Ignas ir Gintautas Simonai
čiai. Tik, gaila, Gintautas dėl 
mokslo reikalų chorą paliko. Ti
kėkim. gal tik laikinai. Jo cho
ras labai pasigenda: tai stiprus 
bosas!

“Aido” choras pernai puikiai 
pasirodė lietuvių dienoje New 
Yorke, ten ir “Aido” vardą ga
vo. Na, ir šiaip choras visada 
reiškiasi tiek bažnyčioje, tiek 
salėse per lietuvių tautines ar 
religines šventes bei visuo
menės sambūriuose. Tačiau 
šiuo savo 15-jų metiniu koncer
tu, atrodo, anuos perviršija. 
Choras šį kartą dainavo ne 
scenoje, kurios decoracijos su- 
gerdavo dalį choristų balsų, 
bet prie scenos — priekyje sa
lės. O iš čia ir pasireiškė tos 
niekeno netrukdomas rezonan
sas.

Choras yra išaugęs iš vyrų 
okteto, kurį J. Petkaičiui daug 
padėjo suorganizuoti ir buvo il
gą laiką okteto, o vėliau choro 
seniūnu Jonas Kodis. Vėliau 
choro seniūnu buvo Bronius 
Steponavičius, o dabar yra Pet
ras Simanauskas.

Šis choras ir davė 15-jį savo 
koncertą. Padainavo 12 dainų: 
“Laisvės varpą” — A. Vanagai
čio, “Mano tėviškė” — J. Stan
kūno, “Siūbau, lingau” — J. 
Zdaniaus, “Už jūrelių, už ma
relių” — J. Bendoriaus, “Vė- 
južėlį” — A. Vanavaičio, “Ausk 
dukrele” — J. švedo, 1. d. 
“Kur giria žaliuoja” — J. Gu
davičiaus. “Stikliukėlį”, “Ano
je pusėje Nemuno” — J. Šve
do, “Tykus buvo vakarėlis” — 
J. Švedo, l d„ “Po aukštus kal
nus vaikščiojau — K. V. Ba
naičio, “Oi, tu, Joneli” —J. 
Švedo. Už visas dainas choras 
iš publikos susilaukė daug ap
lodismentų. Paskutinę dainą 
choras turėjo net pakartoti. 
Kai kurioms dainoms akompo- 
navo muz. Elenora Minukienė.

Tarp dainų buvo baletas ir 
tautiniai šokiai. Baleto du nu
meriu pašoko Rūta Jurkevičiū
tė. Pirmiausia ji šoko “Phizza- 
cato” — Lorey Anderson’o, o 
antras šokis buvo valsas “Blue- 
the” — kompozitoriaus Drigo. 
Nors šokėja dar tik mokyklinio 
amžiaus, bet iš jos galima tikė
tis ateities baleto žvaigždės. 
Šoka puikiai! 

vaujama mokyt. K. Marijošie- 
nės, pašoko keturis tauti
nius šokius: Rugučius, Suba
tėlę, Biezdinginį Jankelį ir 
Maiūną. Šokiams akomponavo 
akordionu muz. J. Petkaitis, o 
Subatėlę pašoko chorui tą pa
čią Subatėlę dainuojant. Įspū
dis buvo nepaprastas!

Reikia pažymėti, kad choris
tų — chorisčių ne tik balsai 
buvo puikūs, bet ir jie patys 
gražiai atrodė; choristės buvo 
apsivilkusios ilgomis, baltomis 
sukniomis, apsimovusios taip 
pat baltomis pirštinaitėmis, o 
krūtinės buvo papuošusios rau
donu gvazdiku. Gi vyrai — 
choristai buvo apsivilkę juodais 
kostiumais, o prie krūtinės tu
rėjo prisisegę po baltą gvazdi
ką.

Publikos buvo pilnutėlė salė. 
•Daug orumo šiam koncertui su
teikė savo atsilankymu liet, pa
rapijos klebonas kun. J. Matu
tis ir muzikas J. Beinorius iš 
New Britaino.

Po programos buvo choris
tams paruošti užkandžiai ir ka
va. Šiame pobūvyje kalbas pa
sakė kun. J. Matutis, muz. J. 
Beinorius, Liet, radijo valan
dos vedėjas Alg. Dragūnevi- 
čius. Vladas Čekanauskas ( W . 
Chase), choro seniūnas. P. Si
manauskas ir kiti. Visi dėkojo 
muz. J. Petkaičiui ir chorui už 
gražų pasirodymą. Neužmiršta 
padėkoti ir Irenai Petkaitienei, 
Petkaičių šeimos sielai, kuri tu
rėdama net du mažamečius sū
nus, išleidžia Jurgį į choro sa
vaitines (kartais ii' dvi) repeti
cijas. Padėkota ir senesniosios 
kartos lietuviams, kaip Juliui 
Baltulioniui ir kitiems, kurie re
mia ir padeda surengti šiokias 
šventes. Muz. J. Beinorius pa
žymėjo. kad šis Hartfordo 
“Aido” choras — tai lyg anas 
Cleveland© Čiurlionio ansamb-

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS KULTŪROS ŽIDINIO—JAUNIMO 

CENTRO STATYBOS FONDUI AUKOJO

Po 100 del. Jonas Lozowsky, New York, N.Y., įrašo mirusius 
Mortą ir Augustiną Lozowsky.
Jonas Galiūnas, New York. N.Y.
Mrs. Konstancija Savičiūnas, Brooklyn, N.Y.
A N. Raguckai, Woodhaven, N.Y., įrašo mirusius Petro
nėlę, Antaniną ir Juozą

30 dol. New Yorko Lietuvių Dantų Gydytojų Draugija per dr. 
E. Baltrušaitienę, Brooklyn, N.Y.

25 dol. Jurgis Balčiūnas, Strasburg, Ohio.
20 dol. M. Kemzūra, Woodhaven, L.I. N.Y

Mrs. Martha Skirmont, Brooklyn, N.Y.
10 dol. Dr. P. Mačiulis, Chicago, Ill..
Po 5 dol. Mr. Mrs. Joseph Bayer, Brooklyn, N.Y.

Mrs. Anna Novick, Elmhurst, Pa.
2 dol. Arminas J., Oakville, Conn.

Visiems aukavusiems teatlygina Visagalis! Dievo ir artimo 
meilės vardan prisidėkite kad ir nedidele auka. Aukas malonėkite 
siųsti: Building Fund. Franciscan Monastery, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Pažvelgta į esminius klausimus
Lietuviy Bendruomenes Tarybos sesija Philadelphi joje 

BALYS RAUGAS

JAV LB IV-sios Tarybos ant
roji sesija vyko gegužės 22 ir 
23 Philadelphijoje, Benjamin 
Franklin viešbutyje. Posėdžių 
vieta vos dviejų blokų atstume 
r.-.’.o Laisvės Varpo, simboliškai 
reikšmingo visoms pavergtoms 
tautoms, bet ypatingai mums 
lietuviams, kuriems savo laiku 
broliai Amerikos lietuviai to pa
ties Laisvės Varpo kopiją buvo 
atvežę į Kauną.

Po Philadelphijos LB Apylin
kės valdybos pirmininko J- Ar- 
džio pasveikinimo, sesiją pra
dėta katalikų ir evangelikų 
dvasiškių invokacijomis, himnu 
ir pagerbimu žuvusiųjų už lais
vę. žodžiu sveikino Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas J. Bačiūnas, Vliko pir
mininko įgaliotas St. Lūšys, Lie
tuvos Vyčių CV pirmininkė E. 
Šaulytė-Shields, PLB Kultūros 
Tarybos pirm. prof. J. Puzinas, 
Lietuvių Fondo pirmininkas 
dr. A. Razma. Raštu sveikino 
min. J. Kajeckas, Alto pirm. L.

LB TARYBOS suvažiavimo dalyviai. Nuotrš V. Gruzdžio

NAUJOSIOS ANGLIJOS ATEITININKU ŠVENTE
Gegužės 16 Nekaltai Pradė

tosios Marijos seserų sodyboje 
Putnam, Conn., įvyko įspūdin
ga N. Anglijos ateitininkų šven
tė. kurios iškilmes padidino Al
kos muziejaus pašventinimas ir 
Katalikų Mokslo Akademijos 
N. Anglijos židinio posėdis.

Pamaldos
Prieš pamaldas kieme prie 

Raudonbučio išsirikiavo daly - 
vaujančių šventėje ’ ateitininkų 
sambūrių vėliavos: Waterburio 
sendraugių, Bostono ir Putna- 
mo studentų. Bostono Mairo
nio. Brocktono. Kennebunkpor- 
to Prano Dielininkaičio, Put- 
namo Barboros Žagarietės ir

lis. O VI. Čekanauskas (W. 
Chase), besigėrėdamas šiuo cho
ro pasirodymu, pasakė, kad vi
suomenė ateinantį rudenį cho
rui ir jo dirigentui turėtų su
rengti didžiulę ųpotą — pager
bimą. J. Bernotas 

Simutis, Pennsylvanijos sena - 
torius Scott ir daugelis kitų- Iš 
amerikiečių pareigūnų žodžiu 
dar sveikino Philadelphijos bur
mistro Tate ir Pennsylvanijos 
gubernatoriaus atstovai.

JAV LB Centro valdybos pra
nešimai parodė ne tik dabarti
nį JAV LB veidą, bet ir išryš
kino darbų sunkumus, kliūtis, 
nepasisekimus.

Švietimo bei kultūros reika
lų vedėjas J. Ignatonis ryš
kiai paminėjo, kad esama padė
tis išlaikyta tik didelių pastan
gų bei ryžto dėka ir rūpesčiai 
švietimo laukuose ne lengvėja, 
bet didėja. Anot jo. jau esame 
prieš realų uždavinį parengti 
vadovėlius lietuviškai jau ne
bekalbantiems veikams. Tokį 
vadovėlį jau pradėjęs rengti V. 
Kavaliūnas. Vadovėlio ar kny
gos leidimas vis teberišamas ir 
su lėšų klausimu. Lauktina, kad 
pajėgesnės apylinkės ateitų 
leidiniams į talką.

Worcesterio Stasio Šalkauskio 
moksleivių kuopų. Vėliavų ve
dami nužygiavo į koplyčią.

Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. dr. V. Cukuras. Pa
maldose buvo įnešta nauja ap
eiga — ‘Taikos pasveikinimas”, 
kuris ikšiol buvo praktikuoja
mas iškilmingose pamaldose tik 
dvasininkų tarpe. Jis atliktas 
šiuo būdu: celebrantas, priėjęs 
prie pirmojo asmens suole, sa
vo rankas uždeda ant jojo, sa
kydamas “Ramybė tau”, o šis 
gautą iš kunigo pasveikinimą 
tuo pačiu būdu perduoda kai
mynui, tas trečiam ir t.t.

Alkos muziejaus šventinimas
Prieš metus prel. Pr. Juro rū

pesčiu ir lėšomis seserų vienuo
lyno sodyboje pastatytas namas 
Alkos muziejaus rinkiniams. 
Eksponatai buvo perkelti į nau
jas patalpas ir, kiek leido sąly
gos bei laikas, sutvarkyti. Atei
tininkų šventės proga prel. P. 
Juras patalpas pašventino ir ta
rė žodį, apibūdindamas muzie
jaus paskirtį.

Muziejus susideda iš ekspo
natų salės ir raštinės. Vidus 
švariai įrengtas: grindys linole
umo plytelių, sienos papuoštos 
lietuvių dailininkų paveikslais. 
Archyvinė medžiaga ir ekspona
tai išdėstyti lentynose ir užda
rose spintose. Tai prel. Pr. Ju
ro auka Amerikos lietuviams.

Iškilmingas posėdis
Pasistiprinę užkandžiais, rin

komės salėn iškilmingam posė
džiui, kuriam vadovavo Putna- 
mo studenčių p-kė Regina Pet- 
rikonytė. Sendraugius susodi
nus prie garbės stalo, nuskam
bėjus “Marija, Marija”, išgir
dus C.V. sveikinimą, sekė įžo
dis.

Į sendraugius perėjo R. Pau- 
liukonis, į studentus—Bostono 
draugovė Kęstutis Girnius. St. 
Rastonis, J. šipaila. Waterbu
rio draugovė I. Bražėnaitė ir 
S. Vaitkutė.

Iš Kultūros Fondo pranešimo 
paaiškėjo, kad Aleksandryno 
120 egz. pasiekė 120 universi
tetų.

C V pirmininko J. Jasaičio 
pranešimas apėmė nepilnų me
tų laikotarpį: rengiamasi 1966 
m. dainų šventei, skiriama pre
mija už grožinės literatūros kū
rinį, surengti tautinių šokių va
dovų kursai, išrūpinta lowos 
bibliotekoje lietuviškas sky - 
rius, talkinta PLB Centro val
dybai. paremta Lituanus žurna
las ir Lit. Institutas, palaikomi 
ryšiai su Altu ir Vliku. vedama 
akcija sąryšyje su Lietuvos 
okupacijos 25 metų sukaktimi 
ir t-t. Šiuo metu Amerikoje yra 
64 apylinkės. Jų tinklas sten
giamasi praplėsti.

Iš CV iždininko pranešimo

NEW HAVEN, CONN.
Tenka tik pasidžiaugti, kad 

ir jaunieji lituanistinės mokyk-

Moksleivių įžodį davė: Bos
tono Maironio kuopos M. žiau- 
ga, Vyt. Paliulis. N. Baškytė; 
Putnamo Barboros Žagarietės 
kuopos A. Čeponytė, G. Rožė- 
naitė. J. Saikutė. J. Šaltenytė, 
M. Šataitė, E. Stelmokaitė, Ir. 
Veimerytė, D. Veitaitė, Kenne- 
bunkporto Prano Dielininkai
čio kuopos R. Paliulis ir P. Bi
čiūnas.

Į jaunesniuosius ateitininkus 
perėjo: Bostono Maironio kuo
poje L. Navickas, J. Jasaitis, E. 
Mickūnas. D. Baškys, G. Žlau- 
ga. A. Vasys, D. Vasys, D. Ei- 
vaitė. J. Girniūtė ir G. Gavelis.

Naujai į ateitininkų organiza
ciją įsijungė, duodami jaunučio 
įžodį. Worcesterio Stasio Šal
kauskio kuopos kandidatai A. 
Dabrilaitė. Svajūnas, Dabrila,
A. Dėdinaitė. B. Miliauskaitė,
B. Juškaitė, A. Klimavičius, R. 
Klimavičiūtė. A. Pauliukonytė, 
L. Pauliukonytė, K. Pauliuko- 
nis. A. šarkauskaitė ir A. šar- 
kauskas.

Prel. Pr. Juras pasveikino da
vusius įžodį, ypač jaunius ir tė
vus, kurie stengiasi auklėti 
savo vaikus katalikiškoje lietu
viškoje dvasioje. Sendraugio į- 
žodį davęs R. Pauliukonis lin
kėjo, kad ateinančiais metais 
atsirastų daugiau į sendraugius 
pereinančių akademikų.

Kun. dr. Antanas Paskųs ryš
kino kataliko inteligento parei
gą gyvenimu ir darbais liudyti 
Kristų.

Kun. dr. V. Cukuras ragino 
būti autentiškais žmonėmis ir 
Kristaus liudytojais. Himnas.

Meninė dalis
Po gegužinių pamaldų grįžta 

salėn programos pažiūrėti. “Nu
kryžiuotasis”, kuriame rodoma 
■tikroji žmogaus egzistencijos 
prasmė ir paklydusio blašky
masis. ieškant kaltininko dėl 
jo nukrypimo muo tiesos kelio.

Meniškai prengti buvo Brock
tono jaunučių “Rudens vaisiai”. 

paaiškėjo, kad šiuo metu CV 
ižde yra 11,311.49 dol.

Lietuvių Fondo pirmininkas 
dr. A. Razma savo pranešime 
pastebėjo, kad LV jau yra 
180,000 dol. ir 10,000 iš jo gau
ta svarbesniems lietuvių už
daviniams.

Gyviausia buvo dr. A. Klimo 
paskaita “LB tolimesnės atei
ties darbai”. Gausi būdingomis 
lietuvių gyvenimo iliustracijo
mis, paskaita keliomis min
timis kvietė klausytojus į susi
mąstymą ir tuo pačiu į diskusi
jas.

iMin. V. Sidzikauskas tedavė 
tik bendro pobūdžio politinę 
apžvalgą-

Visus pranešimus lydėjo gau
sios diskusijos, nusitęsusios iki 
antrosios dienos pavakarių. 
Klausimai buvo svarstomi ne
atitrūkstant nuo tikrovės ir ne 
bendromis frazėmis, bet sten
giantis mintis suvesti į konkre- 
čius-siūlymus. Sugebėta pažvelg
ti į esmines problemas ir logiš
kais samprotavimais prieiti 
konkrečių sprendimų.

los lankytojai nesigėdi savo lie
tuviškumo amerikiečių tarpe. 
Vasario 16 proga keletas vai
kų nepamiršo prisisegti lietu - 
višką ženkliuką, eidami į ame
rikonišką mokyklą. Ta proga 
kai kuriems buvo leista visai 
klasei ką nors papasakoti apie 
Lietuvą. Baisiųjų birželio dienų 
proga išeisim su ženkleliais 
“Freedom for the Baltic Sta
tes”, kuriuos išleido Hartfordo 
apyg. pabaltiečių komitetas. 
Ženkliukų dar neturintieji juos 
gali įsigyti, Įteikdami savo au
ką A. Gruzdžiui. J. Šauliui ar V. 
Šauliui. Birželio 20 demonstra
ciją Hartforde paremkime pini
gine auka ir dalyvavimu.

New Haven mokyklų varžy - 
bose, temomis — priešgaisrinė 
apsauga ir didieji džaso kom
pozitoriai, dvi dovanas laimėjo 
Rūta Goldupaitė- Iš 400 mergai
čių. laikusių egzaminus į aukš
tesniąją Marijos mokyklą, Gi
ta Markevičiūtė išlaikė labai ge
rais pažymiais ir gavo Hartfor
do arkivyskupijos 150 dol. sti
pendiją. Jos I.Q. buvo aukščiau
sias iš visų.

šešto skyriaus 10 metų mo
kinė Vaiva Vėbraitė amerikie
čių mokykloje savo rašinio te
mai pasirinko Lietuvą. Aštuo- 
nių puslapių aprašymą vėliau 
perskaitė klasėje. Be to. ji su
ruošė lietuvišką parodėlę, ku
rioje pateikė Čiurlionio pa
veikslų reprodukcijas, knygą 
Lietuva, tautinę vėliavėlę, Lie
tuvos žemėlapį, tautinius rūbe
lius bei pačios skaptuotą Vytį.

Miesto centro parke atidary-

Riešutai, grybai, braškės, mor
kos atitinkamu eilėraščiu prisis
tatė žiūrovams.

Po programos — užkandžiai 
ir pasilinksminimas.

Šventė praėjo jaukoje ir rim
toje nuotaikoje.

Kitas susitikimas rugpiūčio 
2 Kennebunkporte, kur bus 
dviejų savaičių ateitininkų sto
vykla su programa vyresnie
siems, jaunesniesiems ir jau
nučiams. Pr.

Jūs galite padėti savo giminėms ir 
artimiesiems sustiprinti sveikatą

leidžiant atostogas su poilsiu ir gydymu bet kurioje SSSR 
poilsio vietoje arba sanatorijoje, su sveikatingumo mine
raliniais vandenimis ir purvo voniomis. Už kelialapius 26 
dienoms praleistoms su pilnu pensijonu ir specialiu me
dicinišku patarnavimu Jūs mokate nuo 96 iki 198.00 ame
rikoniškų dolerių; kaina priklauso nuo pasirinkto kurorto 
ir gydymo reikalingumo.
Jūs taip pat galite užsakyti nepalyginamai tvirtus, eko
nomiškus mikroautomobilius — Zaporožec arba Moskvic 
prieinamomis kainomis. Jūsų užsakyti šaldytuvai, televi
zijos ir radio priimtuvai, foto aparatai ir kitokie daiktai 
gavėją pasiekia per 20-25 dienas. Didelis pasirinkimas į- 
vairaus maisto Dovanų-Siuntinių prieinamomis kainomis.

Reikalaukite katalogus-brošiūras

PODAROG1FTS, Ine.
220 Park Avenue South New York, N.Y. 10003 

Telefonas 228-9547

Paskirta stipendi ja
New Jersey Apygardos sti- 

pendijatė Vida Strazdaitė, šie
met -baigia Georgian Court ko
legiją Lakewood. N.J. Vietinis 
laikraštis “Daily Times” įsidėjo 
jos fotografiją su gražiu apra
šymu.

Vida dalyvavo Philadelphi • 
jos suvažiavime, kur skaitė pa
skaitą tema — “Synthesis and 
Spectral Studies of Bis (N-met- 
hyl-2-thiophenealdimine) Plati - 
num (11) Chloride”. Jos darbas 
buvo įvertintas labai gerai. Iš 
24 dalyvavusių studentų Vida 
laimėjo antrą vietą.

VIDA STRAZDAITĖ

Be to. Amerikos chemikų są
jungos Philadelphijos skyrius 
jai paskyrė premiją kaip pasižy
mėjusiai studentei chemikei Ge
orgian Court kolegijoje. Premi
ja buvo Įteikta gegužės 20 
Pennsylvanijos universitete.

New Jersey Apygarda ir vi
suomenė sveikina Vidą su jos 
laimėjimais ir linki daug sėk
mės tolimesniam jos gyveni
mui. New Jersey Apygardos

Valdyba

tas meno festivalis. Paveikslų 
tarpe yra dailininkės Lijolės 
Židonytės gamtavaizdis (grafi
ka). Vakarais vykstančiose pro
gramose Yale universiteto prof. 
Aleksis Rannit skaitė Radaus
ko ir kt. poeziją lietuviškai. 
Jau ne kartą New Haven lietu
viai maloniai nustebinti prof. 
A- Rannit dideliu draugiškumu.

A.

NORWOOD, MASS.
Birželio 6 norwoodieciai ruo

šia viešą pagerbimą savo kle
bonui kun. A. Abračinskui jo 
25 metų kunigystės jubiliejaus 
proga.

Tą dieną 4 vai. popiet jubi
liatas laikys iškilmingas padė
kos mišias ir pasakys pamoks
lą. 6 vai. popiet bus viešas pa
gerbimas — vaišės Knights of 
Columbus Hall, Nichols St. 
Norwood, Mass. Pagerbimo me
tu pagrindinę kalbą pasakys 
kun. A. Baltrašiūnas iš Camb
ridge, Mass.

Meninės programos paruoši
mu rūpinasi vargonininkas mu
zikas V. Kamantauskas ir vie
tos seselės.

Šiam pagerbimui suruošti 
yra sudarytas komitetas iš šių 
asmenų: kun. A. Janušonis, V. 
Kudirka, Br. Kudirka, V. Ka
mantauskas, P. Jaras, G. Bar
ton, F. Nevins, J. Pazniokas, 
J. Dabrowney, A. Stonis, J. Ka
lis ir St. Kay. Rengėjai
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CHICAGOS LIETUVIAI DIDŽIOJO ĮVYKIO IŠVAKARĖSE
Artėjanti lietuvių rezistenci

jos 25 m. sukaktis randa gyvą 
atgarsį laisvųjų lietuvių bend
ruomenėje. Neleidžiant rezis
tencijos kovų prisiminti ir kri
tusiųjų pagerbti pavergtoje tė
vynėje, kur tiek metų kovota 
ir kentėta savo krašto laisvę 
ginant, rezistencijos 25 m. su
kaktis visu gaivalingumu išsilie
jo laisvųjų lietuvių tarpe. Jau 
surengtas rezistencijos minėji
mas ir kritusiųjų pagerbimas 
Detroite, dalyvaujant Levui 
Prapuoleniui, vienam iš lietu
vių rezistencijos pradininkų. Iš
kilus lietuvių rezistencijos su
kakties minėjimas rengiamas 
Los Angeles mieste, minėjimai 
anksčiau ar vėliau bus rengia
mi kitose’ lietuvių kolonijose, 
apie lietuvių rezistencijos didvy
riškumą ir jos idealizmą rašo 
lietuviškoji spauda.

Didžiausias ir įspūdingiau - 
sias lietuvių rezistencijos 25m. 
sukakties minėjimas, kritusiųjų 
partizanų ir kankinių prisimi
nimas ir pagerbimas rengiamas 
Chicagoje, galinčioje prisiimti 
ir pakelti sunkiausią finansinių 
įsipareigojimų naštą. Birželio 
13 d. daugiau kaip 5000 lietu
vių gražiausiame Amerikoje Mc 
Cormick teatre nulenks galvas 
tiems, kurie kentėjo, aukojosi 
ir krito Lietuvos laisvę gindami.

Ginkluota ir pasyvioji lietu
vių rezistencija politinė, betgi 
Chicagoje jos reikšmę ir pras
mę pirmieji įžvelgė kultūrinin
kai ir prisiėmė jos rengimo at
sakomybę. Chicagos Lietuvių 
Operos dirigentas Aleksandras 
Kučiūnas svajojo apie Verdi 
“Requiem” pastatymą Chicago
je. tik laukė tinkamos progos, 
o Operos valdybos pirmininkas 
Vytautas Radžius prieš porą 
metų gal pirmasis įžvelgė, jog 
1965 metais ateina lietuvių re
zistencijos 25 m. sukaktis. Ver
di kūriniu dera didžiąją sukak
tį atženklinti.

Tokia buvo rengiamojo minė
jimo pradžia. Pradėta žvalgytis 
ir lietuviškos muzikos kūrinio. 
Į talką atėjo kompozitorius 
kun. ;Br. Markaitis, S.J., A. Ku
čiūnų! parodęs tik parašytą ir 
niekur dar neišpildyta “Vil
niaus varpų” kantatą. Kantata 
patiko ir minėjimas liko pra
turtintas ir Letuvišku kūriniu.

Lietuvių Operos pirmininkas
V. Radžius, spaudos vadovas
VI. Būtėnas ir iždininkas Rukui- 
ža spaudos atstovams paaiškino, 
kaip didžiajam minėjimui pa
siruošta. VI. Būtėnas pasidžiau
gė, kad rengiamas minėjimas 
rodo gyvą atgarsį lietuvių spau
doje. Spauda didelė minėjimo 
talkininkė. V. Radžius paryški
no, kad prie Operos choro pri
sidėjo Vyčių choras, evangeli
kų parapijos choras, Alice Step
hens ansamblio dainininkės. 
Pirmą kartą Amerikos lietu
vių istorijoje pasamdytas pil
nas 105 asmenų Chicagos sim
foninis orkestras, savo meni
niu pajėgumu antrasis visoje 
Amerikoje. Orkestrui ir cho
rams diriguos A. Kučiūnas. Di

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS Marijos Pečkauskaitčs kuopos surengti ideologinių kursų daly
viai. Vidury prel. J. Balkonas. (Plačiau kitame numeryje).

džiajam minėjimui chorų daly
viai per 2 metus paaukojo de
šimtis tūkstančių poilsio valan
dų. Jau visas pusmetis, kaip 
repeticijos daromos du ar tris 
kartus savaitėje. Minėjimui at
ženklinti išleidžiamas liuksusi
nis leidinys dail. A. Kurausko 
priežiūroje. Leidiniui įžanginį 
straipsnį parašė prof. dr. Vy
tautas Vardys. Gen. konsulas 
dr. P. Daudžvardis į minėjimą 
pakvietė visų Lietuvai draugiš
kų kraštų konsulus, esančius 
Chicagoje, o Amerikos Lietu
vių Bendruomenės centro val
dyba pažadėjo konsulų bilietų 
išlaidas apmokėti. V. Radžius 
apgailestavo, jog politiniai 
veiksniai ir Lietuvių Bendruo
menė šios gražios progos ne
panoro išnaudoti nors buvo 
•siūlyta.

Minėjimo iždininkas Rukuiža 
paaiškino, jog minėjimo finan
sinė našta didžiausia gal viso
je Amerikos lietuvių istorijoje. 
Minėjimo sąmata 30,000 dole
rių. Orkestras, orkestracija ir 
kiti muzikiniai reikalai atseis 
apie 15,0 0 0 dol. McCormick 
teatras talpina 5000 klausyto-: 
jų. Pusė bilietų jau parduota. 
Bilietai visų išlaidų negali pa
dengti. Jau surinkta 3000 dol. 
aukų, tikimasi jų gauti ir dau
giau. Į minėjimą laukiamos eks
kursijos iš kitų miestų. Rengė

LINKSMAS VAKARAS
CLEVELAND, OHIO

Detroito dramos mėgėjų sam
būris jau ilgesni laiką nesiro
dė Cievelande. Buvome pasiil
gę. Dabar pasirodė su įdomiai 
sumegzta 3 veiksmų komedija 
— “Teta iš Amerikos”. Gaila, 
kad nepažymėtas autorius. Vai
dinta. nuolatinei sambūrio va
dovei Iz. Arlauskaitei-Mikšie- 
nei režisuojant, šv. Jurgio pa
rapijos salėje gegužės 15. sale
ziečių gimnazijos rėmėjų kvieti
mu.

Intryga puikiai supinta: viso
kių steigmenų tiek, kiek tik į- 
manoma, nors atomazga neiti - 
kinančio dirbtinumo. Turinys 
visai pramoginis, be rimtų už
davinių. be svarbių tikslų, juo
kingų situacijų devynios galy
bės.

Pastatyta tinkamu gyvumu, 
nuotaika išlaikyta per visus 
veiksmus, beveik visos smulk
menos praėjo sklandžiai. Žiūro
vai juokėsi ir kvatojosi labai 
dažnai. Šis sambūrio vaidini
mas tikrai geresnis ir įspūdin
gesnis, negu kai kurie buvu
sieji, apytikriai tos pačios su
dėties atliktieji. Drąsos ir lais
vumo užteko bemaž visiems. 
Stilius gerai išlygintas. Bend
ras scenos vaizdas gal truputį 
perkuklus-

Pagrindinis advokato Kairio 
vaidmuo V. Žebertavičiaus at
liktas spalvingai, dideliu tempe
ramentu, su natūraliais pergy
venimais. Pati teta iš Ameri
kos —Kairienė atrodė stilin
gai. Įvairuojančios nuotaikos 

jai kviečia atvykstančius 
iš anksto bilietais apsirūpinti, 
nes minėjimo dieną teatro sa
lėje kasa greičiausiai nebus ati
daryta.

Chicagos Lietuvių Opera nu
sipelnė didžiausios pagarbos, 
pasiryžusi, ištvėrusi ir galutinai 
pasiruošusi didžiausiam lietuvių 
rezistencijos 25 m. sukakties ir 
partizanų bei kankinių pager
bimo minėjimui. St. Dns.

—•—
Chicac.'.s lietuvių Operos 

valdyba viename savo posėdžių 
aptaria didžiojo koncerto, į- 
vykstančio birželio 13 d. Mc - 
Cormick teatre, reikalus. Šis di
dingas koncertas, dalyvaujant 
visam Chicagos simfoniniam or
kestrui, yra rengiamas pagerbti 
tuos, kurie atidavė savas gy
vybes už Lietuvos krašto lais
vę per šią žiauriąją okupaciją. 
Su dramatiškuoju Verdi kūri
niu “Requiem” nulenksime gal
vas prieš mūsų tautos kanki
nius, o su pirmą kartą Markai- 
čio atliekama kantata “Vilniaus 
varpai” pareikšime tvirtą tikėji
mą į Lietuvos prisikėlimą su 
•sostine Gedimino mieste. Cho
rą sudaro 200 asmenų su solis
tais Danute Stankaityte, Aldo
na Stempužiene. Prųdencija 
Bičkiene, Alvina Giedraitiene, 
Stasiu Baranausku, A Igirdu 
Braziu ir Jonu Vazneliu.

bei stebinančios naujienos įga
lino I. Laurinavičienę lengvai 
valdyti įtemptą žiūrovų dėmesį. 
A. Glatkauskas, vaidinęs tarną 
Joną, pasirodė tinkąs įvairiems 
tipams, bet ar neslypi jame di
desni gabumai kitokiems cha
rakteriams? Jono žmona Mary
tė kiek blankesnė, nors prade
dančiai mėgėjai V. Hotrai žy
mių sunkumų lyg nebūta. Vai
dinęs artistą Lukošių A. Pesys 
patiko originaliais savo pokš - 
tais skoningais pasimaivymais 
ir “nemeluotais” melais. Nedi
deliame balerinos Liucijos vaid
menyje stojo B. Marčiukaitytė, 
gal perdrąsi. tikrai santūri, ir 
vis dėlto nedirbtinė. Kiek ryš
kesnė tetos augintinė Valiūnai- 
tė — R. Garliauskaitė. savaran
kė, gražiais, kad ir šaltokais 
jausmų atspalviais. Labai bū
dingą valkatą Rickų sukūrė M 
Sajauskas, judrus, nuotaikingas 
su tipiškais judesiais, pozomis 
ir mimika.

Santykiai su partneriais, vi
sos sudėties sparta, bendrinio 
tono kilimai ir kalbos aiškumas 
— be priekaištų.

Tokius vaidinimus turime 
branginti. Labai gaila, kad ma
žai žiūrovų tesusirinko.

Jaukos vaišės ir šokiai dar 
pagražino jau komedijos sukel
tą linksmą publikos nusiteiki
mą.

Pasišventėliai detroitiečiai 
verti rimto jų nuopelnų pripa
žinimo. Vladas Braziulis

OPEROS CHORO valdyba. Iš k. j d. — Jonas Mockaitis, Bronius Mačiukevičius, Antanas Grina, Regina 
Smolinskienė, Vytautas Radžius, Margarita Momkienė ir Aleksas Rukuiža. Nuotr. V. Juknevičiaus.

SUSITIKSIME LIETUVIŲ DIENOJE
Kai daugelis tautiečių džiau

gėsi pasirodžiusio pavasario sa
vaitgaliu, per 20 New Jersey 
bendruomeninkų susirinko į a- 
pygardos suvažiavimą Švč, Tre
jybės parapijos salėje New- 
arke įvertinti apygardos nu
veiktų darbų ir pasvarstyti bū
simos veikios gairių. Suvažiavi
me, įvykusiame gegužės 22 d., 
buvo gausiai atstovaujamos vi
sos apylinkės — Elizabeth, Jer
sey City, Kearny, Linden, New
ark ir Paterson- Nebuvo atsto
vaujama tik studentų seniūnija, 
kuri ar dėl perkrautų studijų 
ar gal ir kitų priežasčių jau ku
ris laikas'* neberodo gyvybės 
ženklų.

Apygardai jau ilgesnį laiką 
vadovauja inž. VI. Dilis, talki
ninkaujamas p. Andriuškevičiū- 
tės, K. Jankūno, A. Rugio, L. 
Šimkaus ir A. Žukausko.

Iš pirmininko pranešimo pa
aiškėjo. kad L. Šimkaus pas
tangomis suorganizuota tauti
nių šokių grupė ne tik kad 
nerodo paVargimO žymių, bet 
išaugo į darbštų, veiklų ir daž
nai kur pasirodantį vienetą. 
Grupei nuo jos įsikūrimo vado
vauja p Vaičiūnaitė, kuri, ne
sigailėdama darbo ir pastangų, 
ne tik sugebėjo iš žalios me - 
džiagos paruošti vienetą meniš
kiems pasirodymams, bet pasie
kė ir to. kad vieneto nariai uo
liai lanko visas repeticijas. Tai 
tikrai šviesus pragiedrulis deja
vimų ir nuovargio žymių pri- 
tvinkuosioje aplinkumoje. Gar
bė ir padėka už tai visiems — 
ir jauniesiems šokėjams, ir jų 
tėvams .nepatingintiems prista
tyti vaikus i repeticijas ir pasi
rodymus. ir pačiai vadovei, 
kuri, gaila labai, netrukus šią 
grupę palieka, pasirinkdama 
šeimini gyvenimą. Apygarda, 
kiek sąlygos leido, šią grupę į- 
vairiais būdais rėmė ir pinigais 
ir transporto priemonėmis. Rei- 
kia tikėtis, kad ir toliau apy
garda šios grupės vienos nepa
liks.

Verta priminti, kad apygar
da, talkininkaujama visų apy
linkių, yra sudariusi vieną 500 
dol. stipendiją studijuojančiam 
jaunimui. Vėliausioji apygar
dos stipendininkė Vida Straz- 
daitė yra patekusi į savo kole
gijos dekano garbės sąrašą ir 
jos diplominiam darbui buvo

pripažinta antroji vieta kolegi
joje. Jei buvusioji stipendinin
kė ir toliau išėjusi į savaran
kišką gyvenimą nenutols nuo 
lietuviško gyvenimo, ir apygar
dos valdybos ir visų stipendi
jai aukojusių lietuvių viltys bus 
visai pasiteisinusios.

Iš apylinkių pranešimų paaiš
kėjo, kad visose apylinkėse, iš
skyrus Jersey City, veikia šeš- 
itadieninės mokyklos, kurias 
lanko per 100 mokinių. Vienur 
mokyklos stipresnės, kitur silp
nesnės. tačiau visos rodo gra
žios iniciatyvos ne tik besimo- 
kydamos lietuviškųjų dalykų, 
bet ir dalyvaudamos su tauti
niais šokiais ir kitų sričių pasi
rodymais vietos nelietuviškų or
ganizacijų subuvimuose. Iki šiol 
apygardos valdyba mažokai dė
mesio kreipė i mokyklų rūpes
čius, tačiau tikimasi 'kad atei
tyje ir šiais 'reikalais bus dau
giau susirūpinta.

Dauguma apylinkių rengė tra
dicinius minėjimus, kaip birže
lio trėmimų, 16 vasario, 1863 
m. sukilimo, Donelaičio ir k-, 
o kitos, kaip Elizabeth. įsijungė 
ir i savo miesto 300 metu įsi
kūrimo sukakties minėjimus su 
tautodailės parodėlėmis, tauti
niais šokiais ir lietuviškomis 
dainomis.

Vienos apylinkės rodo dau - 
giau energijos ir apsukrumo, 
kitos mažiau, nes mažėja akty
viųjų narių skaičius, ypač pa
sunkėjo valdybų išrinkimas kai 
didelė dauguma dabar inteli- 
gentinėmis profesijomis besi
verčiančių tautiečių nuo bend
ruomeninio darbo beveik visai 
pasitraukė. Tai skaudus ir la
bai apgailėtinas reiškinys. Su
važiavimas ilgai svarstė, kokiu 
būdu susigrąžinti nuklydusius 
nuo bendruomeniško kelio, ta
čiau vieno recepto šitoms nege
rovėms pašalinti nesurado. Rei
kia atsižvelgti į vietos sąlygas 
ir atskirų žmonių asmeninius 
nusiteikimus ir kiekvienam su
sirasti atitinkamą vaistą. “Re
ceptų” buvo pasiūlyta daug ir 
įvairių — nuo švelnių pasi
kalbėjimų iki viešo pabarimo 
spaudoje, — bet reikia laukti, 
kad ir apylinkių valdybos pasi
stengs surasti priemonių pagy
vinti pabodusius susirinkimus 
ir įtikinti nenorinčius valdybo

se dalyvauti reikalo svarbumu 
ir pareigos šventumu.

Apygarda rodė gyvybės ir ki
tose srityse, vzp., jauniesiems 
talentams iškelti surengė jau - 
nųjų talentų vakarą, kurio pro
gramą išpildė tiktai vieni jau
nieji dailiuoju skaitymu, dekla
macijomis. muzika ir meno pa
veikslais. Vakaras parodė, kad 
talentingo prieauglio esama, 
tik reikia sudaryti dažnesnes 
sąlygas jauniesiems savo menus 
parodyti lietuviškajai visuome
nei.

Jau per eilę metų apygarda 
ruošė N. J. Lietuvių dieną, ku
rios. meninę programą išpildo 
išskirtinai jaunimas — šešta
dieninių mokyklų mokiniai, bei 
skautės, skautai ir kitos jauni
mo organizacijos. Šiais metais 
Lietuvių diena įvyks birželio 20 
d. sekmadienį. Royal Gardens 
parke, Rahway. N J. Ateikime 
visi—kas pasigerėti mūsų prie
auglio pasiektais laimėjimais, o 
kas pasižmonėti tyram parko 
ore. Jūsų čia išleistas doleris 
netrukus vėl grįš pas jus tik 
kitu pavydalu — tautiniu šo
kiu. lietuviška daina, lietuviška 
mokykla, lietuviška jaunimo 
organizacija. Jaunimas reikalin
gas Jūsų paramos. Neapvilki - 
me jo.

Tad visi susitikime Lietuvių 
dienoje* KaJ

Providence, R. I.
šv. Kazimiero parapijos baž

nyčia naujai perdažyta švieses
nėm spalvom, tikinčiųjų dar 
labiau mėgstama ir gausiai lan
koma. šiam tikslui Zigmo ir Ja
nes Cilcių šeima paaukojo 
6.000 dol.

Gegužinės pamaldos čia kas 
vakaras gausiai lankomos. Mo
kyklos vaikai savo gražiu giedo
jimu patraukia net svetimtau - 
čius į šias pamaldas.

Gegužės 2 pirmąją komuniją 
priėmė 13 vaikų.

Iš Washingtono persikėlė į 
Providence gyventi Juozo Biek
šos šeima su 4 vaikais. Jie ne
seniai buvo į ten atvykę iš Len
kijos. Taipgi iš Anglijos atvy
ko Petro Tribuišio šeima su 2 
dukromis. Abi šeimos sėkmin
gai kuriasi: tuoj gavo gerus 
darbus, gerus ir nebrangius bu
tus.

— Detroito Lietuvos Vyčių 
79ta kuopa paaukojo antrą šim
tinę Dainavos jaunimo stovyk
lai. Kujpa taip pat paaukojo 
50 dol. Nekalto Prasidėjimo se
selėms Matulaičio namų staty
bai. šiuo metu kuopai pirminin
kauja Leonas Galinskas.

Juozo Ereto — Tremties lie
tuvis idėjų sūkuryje —išlei - 
do Šaltinis Londone. Leidinys 
turi 14 puslapių.

— Dail. Vytauto Kasiulio 
darbų pai oda Čiurlionio gale
rijoje. Chicagoje buvo atidary
ta gegužės 22. Išstatyta 45 ta
pybos, pastelės ir litogracijos 
darbai.

— Kun. J. Paukštys, S-į., 
mirė gegužės 15 d. Lietuvoje. 
Palaidotas gegužės 18. Nepri
klausomoje Lietuvoje yra reda
gavęs “Žvaigždę”. Okupacijų 
metu net du kartus buvo iš
tremtas į Sibirą

— Joseph C. Peters (Petrai
tis), Altadena. Calif., advokatas 
ir teisėjas, savo laiku kartu su 
žmona buvę labai aktyvūs Lie
tuvos Vyčių organizacijos na
riai Chicagoje. praves Lietuvos 
Vvčiu visuotinio suvažiavimo. 
įvykstančio rugpiūčio mėn. 5-8 
dienomis Statler Hilton viešbu
tyje, Los Angeles mieste, iškil
mingą vakarienę. Teisėjas J.C- 
Peters yra buvęs Vyties žur
nalo redaktorius.

— B. Šlepetytė -Venskuvie- 
nė balandžio 26-30 Paryžiuje 
dalyvavo. Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos 
(UMOFC) Tarptautinio Biuro 
ir Komisijų posėdžiuose, atsto
vaudama PLKOS ir visų paverg
tų tautų katalikes moteris. Ba
landžio 21-23 B. Venskuvienė. 
pakviesta V. Vokietijos Katali
kių Moterų Sąjungos (Der Ka- 
tholische Deutsche Frauen- 
bund) Centro Valdybos, daly
vavo Vokietijos katalikių kong
rese Aachene.

— Solistė Prųdencija Bičkie- 
nė, Evanston. III., atliks Vyčių 
seimo metu ruošiamo koncerto 
programą. Vyčių suvažiavimas 
šiais metais įvyks rugpiūčio 
mėn. 5-8 dienomis Statler Hil
ton viešbutyje. Los Angeles 
mieste. Koncerto programą pa
dės atlikti šv. Kazimiero para
pijos choras ir solistai, vado
vaujami komp. Broniaus Bu - 
driūno. Koncertas įvyks rugpiū
čio 6 d., penktadieni. 8:30 v.v. 
puošnioje Pacific salėje, kur 
tame viešbutyje vyksta patys 
dideiji ii' iškilmingieji parengi
mai.

VVashingtone lietuvių demon
stracijoje iš Providence buvo 
nuvykę 8 asmens.

Baigiama išmokėti vyskupijos 
ligoninių ir mokyklų statybai 
uždėta 7.500 dol. suma ir šieme-
tiniam labdarybės vajui surink
ta per 1.200 dol.

Gegužės 9 staiga mirė Juzė 
Vaitkūnaitė. Velionė ilgus me
tus priklausė prie parapijos cho
ro, kurį laiką ėjo ir vargoni
ninkės pareigas, anksčiau buvo 
šv. Onos draugijos pirmininkė, 
veikli vytė. Ji mirė 47 m. am
žiaus.

Parapijos piknikas Klaipėdos 
parke bus birželio 20. kvm

ATOSTOGOS pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine
BERNIUKŲ 15-toji STOVYKLA:

Stovykla veiks liepos 2 - 30. Priimami berniukai nuo 8 
iki 15 metų. Žemas mokestis. Vadovaus prityrę auklė
tojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas 
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor
to salė ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairių pramogų 
ir pasirodymų. Iš Brooklyn© eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

SU A UG USIEMS V AS AR VIETE:
Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29.
•

Į stovyklą ir vasarvietę registracija jau prasidėjo. In- 
. formacijai ir registracijai rašyti:

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046 Tcl- (207) 967-2011
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

Klausimas
Malonėkite atsakyti per 

“Darbininką” j tokį klausimą:
Mano kaimynas praėjusi pa

vasarį nugriovė medinę seną 
tvorą ir vasarą išsikėlė į už
miesti gyventi, o čia namą iš
nuomavo, Tvora jam priklausė. 
Kai raginau, kad tvertume ben
drai ir siūliau pusę kainos pri
sidėti. tai atsisakė, aiškindama
sis. kad jam esą nereikalinga 
dabar tvora. Praėjusį rudenį

L# O KO KO?

DIOLOGAS VISAM KAM
Diologas dabar mada, ir jis 

galingas. Jis tinka, kai reikia 
aiškintis ir neišsiaiškinti. Tin
ka. kai reikia nesusitarti, bet 
ir nesusipykti. Jis tinka ir var
tojamas visur.
Politinis dialogas

“Jewish Press” sugavo so - 
vietinį “kultūrinių mainų” žur
nalą meluojant — žurnalas pa
skelbė laišką apie žydų tikėji
mo laisvę Sovietuose: laiškas 
buvo suklastotas, rašytas visai 
ne rabino Olevskio. kurio var
du laiškas buvo paskelbtas. At
sakydami į tą suklastojimo fak
tą, sovietai galės griebtis dia
logo:

“Nevadinkite tai suklastoji
mu. Tai tik įrodymas, kokias 
privilegijas turi Sovietuose ra
binai”.

‘Bet jie ten yra persekioja
mi. o ne su privilegijom".

“Ne. jie turi va'stybės išlai
komus sekretorius, kurie už 
juos parašo laiškus. Negi jūs 
vadinsite, kad Amerikos prezi
dentas yra persekiojamas, jei 
jam kalbas parašo taip pat jo 
patarėjai.”

“Bet rabinas tos jo vardu pa
skelbtos kalbos nei matė, nei 
skaitė, nei jos pasirašė".

“Tai ir svarbu: kam rabinui 
skaityti. Jo sekretoriai žino 
rabino mintis, ir rabinui nerei
kia nė tikrinti, ką jie surašo. 
Tai tik rodo, pranašesnę sovie
tinę techniką už Amerikos”.
Vyro ir žmonos dialogas

Vyras labai nemėgo indų 
plauti. Po nuoširdaus dialogo 
buvo pasiektas kompromisas: 
žmona plaus indus per metus, 
o vyras per žmones gimtadie
ni. Kai žmonas gimtadienis at
ėjo. vvras ėmėsi dialogą tęsti:

“Brangioji, tokią iškilmingą 
diena — indus plauti. Ar negali
ma tai atidėti rytojaus dienai?" 
Draugu dialogas

Du draugai guodėsi šeimos 
gyvenimu. Vienas: “Žmona man 
vis priekaištavo. Kad Įtikčiau 
jai. močiau rūkę;, gėręs, korta
vęs”. Antras: “Ir ji dabar lai
minga?” Pirmas: ‘ ‘Kur taul 
Dabar ji vis skundžias, kad ne
turi ka man pasakyti".
Mokyklos dialogas

Geografija; mokytojas dialo
go keliu norėjo supažindinti mo
le liūs, kam nuo krašto ūkinių 
reikalų priklauso tam tikrų gy
vuliu buvimas ar jų laikymas.

“Koki gyvuliai labiausiai lai
komi ir reikalingi Suomijoje?" 
teirauias mokytojas.

M; kiniai: “Elnias”.
“Siharoje?"
“Kupriai".
Pagaliau vienas pakėlė ran - 

ką ir parei’kė: “O Jungtinėse 
Val'lvbėse — reikalingiausia 
karvė".

“Kodėl gi karvė?"
“O gi dėl to. kad jeigu mes 

neturėtume karvių, tai nebūtų 
F wboju. o tada nebūtų ir fil
mų Ir tekvizijų apie kovbojus. 
ir iš ko tada gyventų žmonės, 
kurie tas filmas daro". 

turėjau aš vienas užtverti, nes 
vaikai ir šunes myniojo, laužė 
gėlynus ir teršė pievelę. Kai 
paprašiau pusę pridėti, tą patį 
atsakė, kad jam nereikia. Na
mas atiduotas brokeriui parda
vimui.

Patarkite kokiu būdu galė
čiau gauti pusę pinigų, sumokė
tų už tą tvorą. V-V-.N.Y.

—o—
Atsakymas

Deja, turiu tamstai pasakyti, 
kad tamsta negali gauti jokių 
pinigų iš savo kaimyno tvoros 
išlaidų sąskaiton. Jei senoji tvo
ra buvo kaimvno, o ne bendra 
tamstų nuosavybė, tada, žino
ma, jis turėjo pilną teisę ją nu
griauti. Jei jis būtų tamstai 
prižadėjęs padengti pusę nau
jos tvoros išlaidų, tada, žino
ma. tamsta galėtum reikalauti 
iš jo, kad ištesėtų savo žodį. 
Tačiau, jei jis nežadėjo ir tams
ta pasistatei savo tvorą, jis ne
turi jokių prievolių šios tvoros 
atžvilgiu. Tamstos tvora, tams
ta pasistatei ir tamsta galėsi tą 
tvorą nugriauti,jei kada norė
si. Faktas, kad tamstos pasta
tyta nauja tvora pagražina ir 
kaimyno namą ar net kaimy
nui yra naudinga, teisiniai 
nieko nereiškia.

HARTFORDO LIETUVIAI

Artėjant 25 metų sukakčiai 
nuo balsiųjų Pabaltijo tragedi
jos dienų. Hartfordo lietuviai 
ruošiasi didingam protesto pa
reiškimui. Sekmadienį, birželio 
20. po pamaldų katedroje, 2:15 
vai. po pietų pabaltiečių karių 
veteranų ir amerikiečių rikiuo
tės su gedulinga muzika žv- 
žiucs per miestą į didžiulę 
Bushnell Memorial salę, čia į- 
vyks meninė programa, kurio
je dainuos pabaitiečių chorai li
estas solistas. Kalbės JAV. 
Kongreso atstovai, gubernato
rius Demphsey. burmistras 
Geene ir kiti.

Visi lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti ir vieningu bal
su išreikšti griežtą protestą 
prieš okupantus. Manifestaci
ja bus perduodama ir per tele
viziją bei radijo kaip įspėjimas 
amerikiečiams. VMK

Nau ji Darbininko 
skaitytojai

P. Ulba. Ncrthants. England. 
V. Budininkas. Woodhaven. N. 
Y.. A. Duda. New Britain. Con
necticut. A. Ivas. So. Bo.ton. 
Mass.. E. Fantasia. New York, 
N.Y.. A. Reikis. Baldwin. N.Y.. 
A. Kak kas. Chicago Ill.. K. 
Marcinkus. Chicago. Ill.. G. Že
maitaitis. Darien. Conn.. M. 
Mikalauskis. Chicago. Hts, Ill.. 
K. Trinka. Scituate. Ma s.. Dr. 
A. Kulpa/icius. Toronto. Ont. 
Canada. L. Rodgers. Brooklyn. 
.N.Y.. J. Gineitis. Brooklyn. N. 
Y.. F. Lazdowsky. E. Walpole. 
Mass.. E. Doras. Lindenhurst. 
N.Y.. S. Rūkas. Elmwood. Con
necticut. M. Savenis, Great 
Neck. N.Y., K. Duby'a. San 
Bernardino. Calif.. 0. Dirgilie- 
nė. Waterbury. Conn.. J. Jan
kau kas, Berkeley Hgts. N. J.. 
V. ‘Izokaitis. Chicago, Ill., J. 
Tamašauskas. Worcester, Mass. 
A. Audrusis. Bro'klyn. N.Y.

Sveikinimai visiems skaityto
jams. Darbininkui minint 50- 
ticj metų jubiliejų, prašom vi
sų .‘kaityto u pagalbos papildy
ti skaitytojų eiles, surandant 
bent vieną naują skaitytoją. 
Pilniems metams Darbininkas 
t k 5 dol. metams. Rašyti: Dar
bininką,,. 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SERVICE

POODLE TALK
61-10 80lh St. Middle Village, N.Y.

TW 8-2282 
A K C PUPS 

An Exquisite Poodle Salon 
Grooming. All Breeeds.

Poodles Pampered Stud Service

MARETS PET SHOP 
3359 FISH AVE. 
Bronx. New York 

Pupoies 5 do), and up. 
Toy Fox Terriors 39 95 dol. 
Tov Poodles — 89.95 dol. 
Full Line of Tropica! Fish 

Birds and Supplies 
Call 882-1616

Learn How to Drive
You will be independant, safe, 

careful. Serious and Responsible 
We take you from door to door 

Free of charge.
For all 18-80 venrs old.

AUTO MOBILE SCHOOL INC.
176-08 147th Avenue. Jamaica 

Tel.: 525 - 3333

QUEENS AVE NURSERY 
161-19 46th Ave Flushing 
Complete Garden Supolies 
Trees Shrubs Grass Seed 

Fertilizers Top Soil 
Special consideration to religious 

groups Call FL 3-0258

CLARENCES 
SERVICE STATION

Open 7 davs a week. General Auto 
Repairs. 655 East Jericho Turnpike 
Huntington Station L.I. N.Y. Call 
516 HA 3-9553 Special consideration 
to religious groups.

CENTRAL PHOTO
15 Walt Whitman Road 
Huntington Station L.I. 

Fast Color Processing by Kodak. 
We cater to all Photo problems

Call 516 HA 3-5559

DISPLAY

SUN TAN LAKE Recreation Park 
on Route 23 Riverdale N J. Owners 
Willy Schmidt & Richard Tietjem. 
Swimming in Spring Federal Lake 
44 acres of picnic land 600 picnic 
tables Bar and Grill — Bring the 
family Call 201 TE 8-9898

Outstanding Bicycle Special Safetv 
check your bicycle now! New seats 
new pedals new grips. Complete lu
brication. Safety check and adjust 
all parts. Done at your home only 
$3.95 — Also Lawn Mower repairs 

Brooklyn - Queens - Nassau 
BR 2-9339

CORRIGANS BOAT YARD 
and MARINA 

Distributor for Daytona 
Marine Engines. Sales & Service 
Newtown Road Hampton Bays. 

L.I.. N.Y. 
Call 516 RA 8-4189

HOTEL LUCERNE 201 W. 79th St. 
New York City ’2 block from Broad
way and 79th Street. Convenient to 
everything in the heart of .N. Y.C. 
Newly furnished 1-2-3 room suites 
some with kitchenettes moderate 
rates — EN 2-7100.

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

TUXFDO BALLROOM 
210 E 86th St. and 3rd Ave 

New York Citv 
RE 4-7335

CHAIN - LINK FENCES

NORTHERN FENCE CO 
Residential & Industrial 

All Work Guaranteed 
F-^e Estimates 

1237 57th Street. Brooklyn 
TR 1-9752 - 9 AM - 1 PM 

.end after 6 PM

In Kinns on it s I’OPPYS
The R®st; "t ’ ”•• r. for fine food 

286 Wall St. Kingston N.Y. 
Next t • the Court House

Air conditioned Onen 7 days a week
Ask for 

Hans PM"er f ‘ ‘Samitch 
Call 914 FE 8-9677

Steel Layout
Mechanics

Must be thoroughly experienced 
v.’itH sheet, pl.e'e layout > -e!d- 
ing. Steady employment, fringe 
benefits.

NEW ENGLAND 
STEEL TANK 

CO.

111 Brook Road
Quincy, Mass. 

472-6300

SERVICE

KEYPORT AUTO LAUNDRY 
Oxen 7 Davs a Week 
S<“-”ice is Our Motto 
110 W Front Street 

KEYPORT N J. 
Call 201 - 264-9767

World W:de Shipoinq- Madeline Hol
der formerly of Swav $ih>nnin-» 
Co has open business known 
as HOLDERS OVERSEAS SHIP
PING CRATING & EXPRESS CO. 
At 461 Central Ave. B’klvn. Phone 
455-6845. Dav - Night door to door
delivery at Barbados only.

KRUCKERS 
RESTAURANT & GROVE 
Pnmana Ladentown N.Y. 

For the finest of German food 
A nice Sunday habit is Dinner 

at KRUCKERS 
Call 914 HA 9-9732

THE COUNTRY GENT' EMAN 
RESTAURANT &. DINER

Route 202-28 Sommerville Circle 
Raritan

Pr ivate parties tin to 130 persons
Phone 722-7S79

Outstanding Custom Tailoring Cus
tom Tailor of Mens Clothes with 
material or own material All work 
done at reasonable prices We guar
antee all our work MR. A. MUŠTO 
4131 Digney Ave near 233rd Street 
Bronx N.Y. FA 4-8958

WALTER SCHERER'S Delicatessen
270 Jamaica Ave Bklyn

Home made Salads Cold cuts. Sand
wiches All imported beers We do 
catering We also deliver. Special 
consideration to religious groups.

Call AP 7-0215

Motorcykle Mechanics 
Part of Full Time

Experience necessary. Time and 
after 40 hours over 600 Motor- 

cyckles in stock. 3 blocks from
L. I. R.R. hour from Manhat

tan exit 36 L.I, Expressway 
Plenty Overtime — Room 

available
GHOST MOTORCYCLES

516 PO 7-8820 7-2540 — 7-2825
7-9887 ’

70^.'^

IN HONOR OF OUR LATE 
BELOVED PRESIDENT 
JOHN F. KENNEDY 

May 29, 1917 -Nov. 22, 1963

In honor of our late President 
John F. Kennedv 
MUSCONETOONG

Golf and Count.v Club 
Dailv Free Goh* Course 

State Highway 24 
Hackettstown. N.J. 

201-425-9594 ;

ROTH S AUTO WRECKING 
COMPANY. INC.

Used Auto Parts For Late Mtx’el 
Cars Highest Prices Paid for 

Junk Cars
LA 5-6300 

134-31 Merrick Rd.
Between Farmers and 

Springfield Blvds 
Springfield Gardens. N. Y.

Tn honor of our Inte President 
John F. Kennedy

JOHN D. FICHTNER 
of

HUB OPTICIANS
401 E. 149th St. Bronx. N.Y.

MO - 5-4017

In Memory of our beloved 
PreJdent J. F. K.

SAG HARBOR 
SAVINGS 

BANK
Paying 4’4 Interest 

Member of D--wyr't Insurance 
Corp.

Main Street
Sag Harbor, L. I. N. Y.

51G - 725-2W

In honor of our late President 
John F. Kennedy

TONY LYNN COIFFEURS
Complete Beauty Salon Service

209 Sip Ave Jersey City. N. J. 
Phone 201 653-9704
For Appointments

In honor of our late President
John F Kennedy

ANCHOR INN
Member American Express 

and Diners' Club
208 W. 23rd St. New York City

WA 9-9856

In Memcry of our beloved 
President J. F. K.

HOPKINTON MANOR
Catering

Wedding Receptions 
Banquets'- Dances

Meeting Rooms 
426 Hopkinson Avenue

Brooklyn, N. Y 
Between East New York 

and Pitkins Avenues
DI 2-9724

In Memory of our beloved 
President J. F. K.

S & S 
AUTO BODY

Jim Cardell. your Host 
For the Finest Repairs on 
Sports and Foreign Cars

Collision Specialists
417 Main Street 
Little Falls, N J.

201 - 256-0686

In Memory of our beloved 
President J. F. K.

SID ALLENS
Englewood Cliffs, N. J.

On Route 9W
Foi- the Finest in 

American Continental Cuisine 
Entertainment and Dancing

Nightly 10-2
Sat 11-2

Call 201 - 569-1090

In Memory of our beloved 
President J. F. K.

BARNACLE BILLS
Serves The Best 

In Lobsters
Steaks and Seafood

On Waterfront since 1931
Open all year

Call 516 TU 8-5009

IN MEMORY OF OUR 
BELOVED PRESIDENT 

JOHN FITZGERALD KENNEDY

THE ORIGINAL

TONY’S
AUTO BODY

AND FENDER SHOP
2122 First Avenue

New York City
Call LE 4-9200

ask for Tony Segarra

Tn Memory of our Late President 
JOHN F. KENNEDY

JIM DANDY
ONE HOUR CLEANERS

One Hour Dry Cleaning 
Shirt Laundry 
Shoe Repairing

Formal Wear Rental
1 White Horse Pike 

Somerdale. N.J.
609 - 783-9709

In Memory of our Late President 
JOHN F. KENNEDY

HERMAN B. FINE
GENERAL INSURANCE 

BONDS
LIFE INSURANCE 

31 So. Broadway 
Yonkers. N. Y.

Phones: 
914 YO 3-5959 

or 
YO 3-2733

IN MEMORY OF OUR 
BELOVED PRESIDENT 

JOHN FITZGERALD KENNEDY

F.W. WOO’WORTH CO
226 E Fordham Road 

BRONX, N. Y. C.
Call CY 5-5828

In Memory of our Iz'to President 
JOHN F. KENNEDY

LA MORTE’S
CIGARETTE AND MUSIC 

SERVICE INC.

272 York Avenue 
New Brighton 
Staten Island

Call GI 7-2277 or GI 7-9431 
For Fast Prompt Service

In honor of our late President 
John F. Kennedy

CONTINENTAL BARBER SHOP
38 Witherspoon St. 

Princeton. N.J.
Open Monday to Saturday 
Call 609 924-4225 ask for 

Tony and Bert Sferra -Owners

Tn Memor»- of our Late President 
JOHN p KENNEDY 

SHANGHAI CITY RESTAURANT 
Chinese American Food 

Take Out Orders 
Air Conditioned 
2120 Broadway 

<Bet. 74th and 75th Sts » 
New York City 

EN 2-3932

In Memory of our Late President 
JOHN F. KENNEDY 
JOEY’S COIFFURES

624 Washington St. Hoboken. N J. 
Moving to: 610 Washington St.

In July
Hi-Fashion Styling Coloring

Wigs Yes — Sales and Service 
Open Thurs. and Fri. Nites 

Phone: 659-9721

Tn Memory of our Late Presider* 
JOHN F.-KENNEDY 

MOORES 
Refrigeration and Air 

Conditioning 
Service is Our Motto 

477 Willis Ave. 
Williston Park. L.I. N.Y.

Call PI 6-7210 For Prompt Service

In fond Remembrance of a 
Great President 

and American

CEMENT and DEMOLITION 
UNION

Local No. 325 
338-3rd St.

Jersey City. N. J.
201-656-7131

In Memory of our Late President 
JOHN F. KENNEDY 
V and V IRON WORKS 

473 Hicks Street —Brooklyn. N.Y.
TR 5-1362 Ornamental Iron 

Works Italian Craftsman. Railings 
Cellar Doors. Steel Porches, Iron 

Stairs. Room Dividers 
Violations Removed 

All Work Guaranteed

IN MEMORY OF OUR 
BELOVED PRESIDENT 

JOHN FITZGERALD KENNEDY

MARYS SNACK BAR
486 S. Washington Avenue

New Market N J.
For the Finest of Foods 

Visit our new Dining Room
For Social Affairs
Call 201 - 968-9826

In honor of our late President 
John F. Kennedy

QUEEN OF ALL SA'NTS 
R. C. CHURCH

300 Vanderbilt Avenue 
Brooklyn. N. Y.
Rt. Rev. Msgr.

JAMES T. ROGERS
D. D.

Pastor
NE 8-0663

In Memory of our Late President 
JOHN F. KENNEDY 

MATARESE & IACOBELLI, INC.
1101 Avenue M. Brooklyn. N.Y. 

DE 9-9539
Specialists in Genei al Auto Repair- 

Domestic & Foreign Cars 
Dealers in Texaco Gasoline- 

Accessories
Official N.Y. State Insp. Station 

AAA Service Station 
Road Service Available 

Open 7 days a week 
Expert Work 

All Work Guaranteed

In Memory of our Late President 
JOHN F. KENNEDY

CLINTON INN
Superb Food 

In Colonial Atmosphere
4 miles from George Washington 

Bridge Route 9W to Tenafly 
Sign C’inton Ave 

Tenaflv N J.
Call 201 - LO 7-4800

In Memory of our Late President 
JOHN F. KENNEDY

VIKING
PUMP CO.

1095 PETERSON LANE

SECAUCUS. N.J.

UNion 4-2173

Tn honor of our late P>«-si<lcnt 
John F. Kennedy
SID S AUTO BODY 

and FENDER INC. 
Expert Collision Work

Auto Painting by Experts 
709 Morris Ave. Bronx N.Y.

Near 158th. St. MO 5-1712

In Memory of our La»<* President 
JOHN F. KENNEDY

GORNY & GORNY
MORTUARY
120 Clinton Avenue

Irvington. N.J. 672-2111
399 Hoover Avenue

Bloomfield. N.J. PI 3-8100
519 Marshall Street

Paterson. N.J. MU 4-5400
330 Elizabeth Avenue

Elizabeth. N.J. - EL 2-1115

IN MEMORY OF OUR 
BELOVED PRESIDENT 

JOHN FITZGERALD KENNEDY

Central Federal
Savings & Loan

Association
of Nassau County 

Paying 4.3
Semi-Annually

249 East Park Avenue
LONG BEACH 

L.I. N.Y.

IN MEMORY OF OUR 
BELOVED PRESIDENT 

JOHN FITZGERALD KENNEDY

American Rescue
Workers 

Inc.
77 N. .MAIN ST.

PATERSON. N. J.

Call 201 - 525-5453

IN MEMORY OF OUR 
BELOVED PRESIDENT 

JOHN FITZGERALD KENNEDY

DREXEL MOTORS
Inc

Foreign Cars 
Sales and Service 

Volkswagen—Our Specialty
Admiral Wilson Blvd & Cooper

River Camden. N. J.
609 WO 3-5600 

WO 2-4064

In Memcry of our beloved 
PreJdent J. F. K.

HILLSIDE HOUSE
CATERING Inc.

Specialists in Catering
A Package Deal to Fit 

Any Budget
206-10 Hillside Avenue 

HOLLIS. N. Y.
HO 5-7788

IN MEMORY OF OUR 
BELOVED PRESIDENT 

JOHN FITZGERALD KENNEDY

Thomas Farrell
Contracting
Corporation

EXCAVATING 
and 

DEMOLITION

Shrewsbury Avenue

SHREWSBURY, N.J.

Call
201 - 741-5632
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NAUJI FILMAI

Nuotykiai Afrikoje
KORNELIJUS BUČMYS OFM

•'Boy Ten Feet Tali". Nuo 
filmo pradžios iki galo dešim
ties metų berniukas pagrindi
niame vaidmenyje, nors ir pasi
lieka tame pačiame ūgyje, bet 
įvykių eigoje pagreitintai su - 
bręsta iš bailaus vaiko į sava
rankišką ir energingą jaunuolį. 
Anglų režisorius A lexander 
Mac Kendrick pastatė šį filmą 
pagal W.H. Canaway nuotykių 
romaną “’Sammy Going South”.

1956 m. Suezo krizės metu 
viena anglų šeima nespėja pa
sitraukti ir tėvai žuvo Port 
Said bombardavimo metu. Ber
niukas, likęs be tėvų, be namų 
ir be pinigų, pasiryžta pasiekti 
savo tetą gyvenančią Durban 
mieste, Pietų Afrikoje. 50 0 0 
mylių įspūdinga kelionė ir su
daro filmo turinį.

Kelionės metu net ketvertas 
suaugusių bando susidraugauti 
su jaunu drąsuoliu — syras pir
klys, turtinga amerikietė, grai
kas gidas ir nelegalus deiman
tų pirklys. Šis paskutinysis ber
niukui parodo daugiausia nuo
širdumo, bet ir jų draugystė tu
ri baigtis, kai abiejų pradeda 
ieškoti policija.

Įvairios nepramatomos kelio
nės situacijos ir staigmenos 
grakščiai vystosi Afrikos auten
tiškų gamtovaizdžių fone. Vaiz
dai pateikiami puikia spalvota 
fotografija.

Iš artistų paminėtini Edward

G. Robinson deimantų ieškoto
jo rolėje ir ypač jaunasis Fer
gus McClelland, kuris nuolat 
stebimas įvykių centre ir impo
nuoja savo patvarumu užsibrėž
to tikslo siekime.

Filmas tinkamas 'visiems šei
mos nariams, bet ypač reko
menduotinas jauniesiems žiūro
vams.

“Crack in the World". Žiūro
vai, net iš anksto nusistatę 
prieš mokslinės fantazijos filmų 
žanrą, šiame režisoriaus And - 
rew Marton kūrinyje ras pa - 
trauklaus įdomumo.

Įvykių eiga vystoma taip pat 
Afrikoje, Tanganykoje. Tarp
tautinė mokslininkų grupė spe
cialiai ( įrengtame požemyje 
ruošiasi bandymams, kaip pra
gręžti žemės plutą ir panaudoti 
žemės viduryje slypinčią ener
giją. Vėžiui sparčiai naikinant 
vadovaujančio inžinieriaus svei
katą, šis skubiai nutaria pradė
ti gręžimo -bandymą su atomine 
bomba. Nors padėjėjas geolo - 
gas ir prieštarauja, bandymas 
Įvykdomas. Pasėkoje kyla aud
ros, žemės drebėjimai.

Tikrai įspūdingai panaudoti 
specialūs efektai, spalvota foto
grafija pavaizduojant gamtos 
jėgų šėlimą, bet mokslininkų 
pastangas jas apvaldyti.

Dana Andrews, Kieron Moo
re ir Janette Scott savo puikia 
vaidyba pagrindinių tyrinėtojų 
rolėse ypač išsiskiria iš gausių 
šalutinių artistų tarpo.

Filmas tinkamas suaugusiem 
ir vyresniam jaunimui. Mažie
siem kai kurios audrų scenos 
gali palikti gąsdinantį įspūdi.

Į V A I R E
Kadaise benzinas buvo 
niekam nereikalingas

Žibalinę lempą dabar begali
me rasti tik muziejuje arba pa
matyti filmuose. Žibalinę lem
pą užgesino Thomas Edisonas, 
išradęs elektros lemputę ir ja 
apšvietęs namus bei miestus, 
žibalas gi iš savo pusės irgi 
kadaise užgesino žvakes ir bala
nas.

Šimtmečiais žmonės apsišvies- 
davo namus žvakėmis arba skal
dyto medžio balanėlėmis. Nafta 
ir žibalas nebuvo žinomi. Dar 
18 amžiaus enciklopedijos “pe- 
troliumą” — uolos aliejų — 
apibūdino kaip žemės taukus, 
kurie esą niekam nereikalingi. 
Tik vėliau šiais žemės taukais

N Y B E S
susidomėta.

19 amžiaus viduryje buvo iš
rasta žibalinė lempa. Tai buvo 
pažanga. Lempos apšvietė ka
ralių ir kunigaikščių rūmus, 
darbininkų trobeles. Reikėjo 
daug žibalo. Tad naftos perdir
bimo bendrovės skubino jį pa
gaminti ir pristatyti rinkai. 
Tada pastebėjo, kad naftoje 
yra ir kitų dalių — liekanų. 
Blogiausia buvo su lengvai už
sidegančiu benzinu. Ieškota bū
dų, kaip jį sunaikinti. Jei naf
tos fabrikantai benzino įpilda
vo į žibalą, tai įvykdavo spro
gimų ir gaisrų. Buvo išleisti įs
tatymai, kad gamintojai parda
vinėtų tik tokį žibalą, kuris sun
kiai dega.

S Geriausiai pailsėsit per savo atostogas garsiame CAPE 
COD - OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 
pliažo, gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoraty

vinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti (7 min. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas.
• Geras lietuviškas maistas.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, todėl visi 
maloniai kviečiami atvykti praleist savo atostogas viloje Audronė. 

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
Iš kalno kreiptis:

ED. JANSONAS 15 Rosedale St. Boston Mass. 02124, tel. 288-5999 
arba po birželio 15 d. tiesiai į vilą Audronė —

Mrs. Marija Jansonas, Osterville Cape Cod Mass. 02655, tel. 428-8425

i
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 5 dol. — F. Vrubliauskas. 

Middlesex, N. J. — C. Cumlous- 
kie, Shenandoah, Pa. —Fran
ciscan Fathers, St. Catharines, 
Ontario Canada.

Po 4 del. A.xKamantauskas, 
So. Boston. Mass.

Po 3 dol. P. Brazauskas. Pa
ramus, N.J., G. Ceras, James
burg. N.J., M. Tankus, New 
Milford, N.J., r Maleckas, Kear-
^UlilUU

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.
Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį.
Skanūs lietuviški valgiai.
Grynas pušų oras ir rami vie
tovė poilsiui.
Svečiams be savų automobilių 
— transportacija į ir iš paplū- 
dymio.
Salia “Bangos’’ randasi ežeras 
su paplūdymiu. žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti 
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. P a 1: š t y s

BANGA
Box 188. Centerrille 

Cape Cod. Mass.
Tel. (617) SP 5-4633

ny. N.J.. C. Frankas. Franklin 
Park, N.J., I- Giedrikis. So. Or
ange, N.J.. W. Dilis. E. Orange 
N.J.. A. Liudvinaitis, Linden. 
N.J., J. Kasauskas. Linden. N. 
J.. J. švedas, Dr. S. Petraus
kas. P. Ivaška. Elizabeth, N.J., 
A. Sinus. V. Povilauskas. S. 
Stonys, V. Cesnavičius, M. Pu
tinas, B. Young, Brooklyn, N. 
Y., S. Morkūnas, Verdun, Ca
nada, R. Žilys, E. Hampton, N. 
Y., O. Aušrotas. White Plains, 
N.Y.. Dr. N. Bražėnas, New 
York. N.Y., L. Reivydas, Rese
da. Calif.. P. Elvys. So. Ozone 
Park, N.Y., J. Matyckas, Rich
mond Hill, N.Y., J. Laucevičius 
J. Budraitis, F. Kurmis. J. Bla
ževičius, A. Pestinik. Woodha
ven, N.Y., P. šlapikas. A. Arlic- 
kas, Maspeth, N.Y., J. Telks -

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinamą kainą. • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Siųskite j Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS 

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

i.----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

nys, Great Neck, L. L, N. Y., 
J. Baltrus, Smithtown, L. I. N. 
Y., A. Vikrikas, St. James, L.I. 
N.Y., J. Gurklys, Kew Gardens 
N.Y., O. Buividienė, Yonkers, 
N. Y. C. Gabranas, E. Milli
nocket, Me., S. O’Brikis, Milli
nocket, Me., Dr. W. Vaitkus, 
Worcester, J. Broko, Law
rence, Mass., J. Starinskas. N. 
Cambridge. Mass., A. Puzinaus- 
kas, Melrose, Mass., A. Molis, 
B. Strikaitis, J. Bogušis, Kun. 
A. Janiūnas, S.O- Boston, Mass.

B. Kondratas, Quaker Hill, Con
necticut, J. Kazakauskas. Water
bury, Conn., P. Davidonis, K. 
Silvinskas. J. Petronis, Phila
delphia. Pa., Dr. A. Kučas, 
Scranton, Pa., j. mcGowan. 
Clarks Summit, Pa., Rev. J. A- 
domaitis, Cheboygan. Mich.. A. 
Dainius, Detroit, Mich., R. Do
rus. J. Zilianis, Cleveland. Oh o 
L. Tamašauskas. Chicago, Ill., 
J. Klimas, E. Chicago.

Nuoširdžiai dėkingi, 
TT. Pranciškonai

A f A

ONA ALEKSIENE
gimusi ir augusi Lietuvoje, Ilguvos parapijoje, Vilkaviškio vysku
pijoje, mirė 1965 gegužės 25, gyvenusi 80 metų amžiaus.
Amerikon atvykusi prieš 50 metų su viršum. Čia gyveno 60 Van 
Nostrand St., Great Neck, N.Y.
šudariusi lietuvišką šeimą, našle liko 1943 m. Per tą laiką ilgiau
siai sirgo, daug metų beveik visai neregėjo. Ją labai nuoširdžiai glo
bojo sūnūs William ir Juozas ir duktė Ona. Jie ir jų šeimos taip 
rūpinosi senele, kad ji galėjo gyventi lig mirties savo namuose.
Velionė buvo palaidota iš šv. Aloyzo parapijos bažnyčios Great Neck 
N.Y., 1965 m. gegužės 28. Po iškilmingų pamaldų visų artimųjų pa
lydėta į amžino poilsio vietą St. Rood kapinėse, Westbury, N. Y. 
Giliausia užuojauta viisems velionies šeimos nariams.

Melsdamasis už jos sielą
Kun. Stasys Raila

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .......   CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue .... .......  LI 2-1767

I • SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-49o2
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... Di 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...............  Tl_ 6-20/4
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737 I
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mien. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-22u6
• HARTFORD 14, Conn. —200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215
• HAMTKANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........... IO 7-l57o
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave............ .. ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield'Avenue ........... Bl 3-1/97
® NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.................. LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street    CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ......    Au 4-34oo
s PASSAIC, N.J. — 176 Market Street........................... GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave...................... GR 6;2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .....   Rl 3-0440 j

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

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

JOHN ORMAN AGENCY
. Insurance - Real Estate

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

bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKb
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsainuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

*23 METROPOLITAN AVĖ 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baitas
FUNERAL HOME

Moderni koplvėia - Air conditioned 
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S HALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos visuotinas narių meti- 
iniS susirinkimas kviečiamas 
birželio 8 švč. Trejybės para
pijos salėje. 207 Adams St., 
Newark. N.J. Susirinkimas pra
sideda 3 v. p. p. Nesuvažiavus 
reikiamai daugumai, teisėtas 
susirinkimas Įvyksta 3:15. Kvie
čiami visi nariai. Negalintieji 
dalyvauti, atsiunčia savo Įga
liojimus ir balsus-

Šiluvos Koplyčios Komiteto 
pasitarimas Įvyko gegužės 26. 
Pasitarime dalyvavo vysk. V. 
Brizgys, prel. J. Baikūnas ir 
prel. P. Juras. Washingtono 
šventovės rektorius, vyr- archi
tektas V. K. Jonynas. A. Els- 
kus. V. Kašuba. Priimtas galu
tinis Šiluvos Marijos koplyčios 
dekoravimo planas.

Šiluvos Marijos Koplyčios 
šventinnimo iškilmės numaty
tos 1966 rugsėjo 5-7 d.d. Dar
bo dienos savaitgali ir Šiluvos 
Marijos šventės oktavoje. Svar
bieji iškilmių rengimo komite
tai jau sudaryti. Jie bus pra
plėsti ir padidinti.

Lietuvaičiu sodaliečių 23-ty- 
sis suvažiavimas buvo Elizabe- 
the N.J.. gegužės 23. Suvažiavi
mo programoje buvo vieša pro
cesija. giesmės, paskaita ir su
daryti geri ateities darbų pla
nai- Dalyvavo virš 200 narių, 
dvasios vadai. Globojo prel. M. 
Kemežis.

Vysk. Pr. Braziui pagerbti 
Lietuvių Fronto Bičiulių ir 
svečių sueiga Įvyks birželio 13. 
sekmadieni. 7 v v. dr. J. ir A. 
Kazicku namuose New Rochel
le.

Kas nori vykti Chicagon au
tomobiliu i didiii koncertą- 
partizanų minėjimą bei Lietu
viu Fondo suvažiavimą, prašo
mi skambinti rytais iki 8:30 te
lefonu MA 5-1793. Reikės nu
dėti vairuoti ir išlaidom pasida
lyti.

Parengtai Hew Yerke
Birželio 5 --- Rrooklvno šešt. Lath. 

Maironio vardo mokyklos 15 ne- 
t’i minėjimas- -vakaras Apreiški
mo nar. šalme.

Birželio 13 — Lietuviu diena pasau
linėje parodoje: pamaldos Vatika
no kopiyėic-ie ir programa New 
Yorko pavilione.

Lreoos 17 Dariaus ir Girėno skri
dimo 32 m. sukakties nrr.mimas 
prie i’4 paminklo Lithuanian Sa.. 
Erooklvne. Rengia Dariaus-Girė
no paminklo komitetas.

Lionės 13 Liet. Atlotu k’u^o pik
nikas ir futbolo turnvras Thiogs 
Neok stadione. Drorve.

Rugsėjo 4 Sportininkų rudens 
helius Saieva salėje Brooklyn^.
Rengia L. Atletu klubas.

Spalių S Akad. Skautų S-gos sn- 
.važiavimas, šventė, koncertas ir 
šokiai

Spalių 10 Br. Kviklio pagerbimas, 
jo knygos •’Mūsų Lietuva" ‘ pri- - 
statymas ii- nepaprastų liet, se
nienų paroda Apreiškimo par. sa
lėje. Rengia Fil. Skautų S-ga.

•
Numatomus parengimus pranešti 

S. DZIKUI. 89-17 97th St.. Wood
haven. N.Y. — tel. VI 7-5113.

Herkulis Strclia pakviestas 
“Caecilian Society” orkestro 
koncertmeisteriu. Gegužės 26 
buvo atlikta Mahler simfonija- 
premjera.

Kun. J. čekavičius birželio 
6 d. švenčia savo kunigystės 
25 metų sukaktį. Ta proga iš 
Lietuvos gavo nepaprastą do
vaną: iš gintaro padarytą jo 
gimtinės namų repliką, net su 
šaliniu, svirtimi ir medžiais. Si
dabrinėje lentelėje Įrašyta — 
“Kur bakūžė samanota . •. 
1965. VI.6.

Juozas Parojus paruošė kny
gą “Partizanų akys”. Aplankas 
ir iliustracijos dailininko Jur
gio Juodžiaus. Knygą spausdi
na Nida Anglijoje.

Atvyksta du lietuviai vysku
pai. Vysk. V. Brizgys, LKRŠ 
pirmininkas, ir vysk. P. Brazys. 
MIC. atvyksta i Newark ir da
lyvaus svarbiame LKRŠ susi
rinkime. JE pasiliks šioje apy
linkėje dar kai kuri laiką.

Tėvas Petras M. Urbaitis, sa
lezietis. atvyko iš saleziečių in
stituto Italijoje ir laikinai ap
sistojo Angelų Karalienės pa
rapijos klebonijoje. New Yor
ke išbus iki birželio 13. paskui 
vyks i Chicagą. New Yorke pa
siekti ji galima kun. J. Alek- 
siūno telefonu St 2-2086 arba 
Balfo EV 7-1422.

Elizabeto Šv. Petro ir Povi
lo lituanistinės mckyklos užbai
gimas ivvksta birželio 6 d.. 4 
vai. popiet Lietuvių Laisvės Sa
lėje Programoje: 1) mokyklos 
baigimo diplomų ir premijų i- 
teikimas, 2) lietuviškų dainų ir 
kanklių koncertas, vadovaujant 
T. Dzikienei iš Brcck’yno.

Wccdhavene parduodamas 
'•ienos šelmes aliuminijum ap
kaltoms lentelėmis namas iš 9 
erdviu kambariu, kur yra 5 
miegamieji, dantų gydytojo ka- 
b nelas. su pilnu Įrengimu, nes 
namu 'alininkas, buvęs dantų 
gydytojas dėl senai vės namą 
parduoda. Namas apšildomas 
gazu. Dviem mašinom garažas- 
Sklypas 40x100. Metinės Įjei- 
gos SI5.000. P-ašimoji kaina 
28.990. Gera proga ypač dak
tarams. Kreiptis tik American 
Heme Realty. 84-14 Jamaica 
Ave.. Woodhaven. N.Y. 11421. 
Tel. HI 1-5220.

Išnucmc jamas Ridgewcoae 
gražus butas iš 6 kambarių 
prie ge ) „usisiekimo. Pagei
dautina suaugu ių šeima. Nuo
mos kaina labai prieinama. In
formacijai Tel. EV 2-6440.

Išnuomojamas vienas kamba
rys su pilnu apstatymu, su at
skiru Įėjimu. Galima naudotis 
virtuve, šaldytuvu. Išnuomoja
ma vienam arba dviem žmo
nėm. Teirautis: 87-28 97 Str., 
Woodhavene. N. Y., tel. VI 9-48 
11.

ŠEŠTADIENINĖS MAIRONIO vardo mokyklos Brooklyne mokiniai, mokyklos globėjas kun. kleb. N. Pakalnis, mokytojai, tėvų komi- 
:eto nariai. Nuotr. R. Kisieliaus.

Sukaktimis mirga laikraščių 
skiltys. Sukaktys Įvairaus dy
džio. Įvairaus sukirpimo. Vie
nos jų prasmingos, žymėtinos, 
atmintinos, kitos — tik dirbti
nomis gėlėmis nukaišytos.

Ir kai pasklinda garsas, kad 
Maironio šeštadieninė mokykla 
baigia 15 metų tarpsnį, užkliū
vi prie Įvykio, kuris leidžia 
vešlias šaknis lietuvių gyveni
me. Mokykla vienintelė tokio 
pobūdžio New Yorke ir moki
nių skaičius sukasi apie 180.

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT, ME.

Metinė išvyka i pranciškonų 
sodybą bus birželio 11-13. Au
tobusas išvyks birželio 11 d. 
1 vai. popiet nuo vienuoly
no (680 Bushwick Ave.), grįš 
birželio 13 pavakariais.

Kennebunkporte birželio 12 
bus gimnazijos berniuku ii kil
mingas mokslo metų užbaigi; 
mas. Vysk. P. Brazv-s Įteiks dip
lomus. Bus pamaldos, koncer
tas ir visos mckyklos pasirody
mas, o taip pat Šv. Antano at
laidai (birželio 13).

Kelionė, maistas ir nakvynė 
vienam asmeniui 30 dol. Veš 
tik vienas autobusas, kitos iš
vykos šiais metais nebus. Kas 
norėtų važiuoti, prašoma kreip
tis i Darbininko aimini«t’’aci- 
ją 910 Willoughby Ave.. Broo
klyn. N.Y. arba skambinti GL- 
2-2923, vakarais GL 5-7068.

•įSSTADIENINĖS MAIRONIO mokyklos tėvų komitetas pirmoje 
eilėje iš k. j d. — I. Vilgalienė, E. Butkienė, R. Balsienė, stovi, 
V. Katinas, pirm. G. Surdėnas, nuotraukoje trūksta — K. Vai
niaus. Nuotr. R. Kisieliaus.

MAIRONIO MOKYKLOS mokytojai ir abiturientai: Iš k. j d. pirmoje eilėje. J. Matulaitienė, kun. J. Pakalniškis, kun. 
A. Račkauskas, mokyklos vedėja EI. Ruzgienė, O. Barauskienė, J. Gerdvilienė, J. Kregždienė, E. Urbelienė, antroje 
eilėje — mokytojas R. Kisielius, abiturientai: A. Samušytė, P. Sandanavičius, A. Ruzgaitė, V. Strazdas, O. Leveckytė, 
A. Miklas, J. Strazdaitė, A. Urbelis, mokytojos — G. Nu tautaitė ir O. Balčiūnienė. Nuotr. R. Kisieliaus.

MAIRONIO MOKYKLAI 15
Penkiolika metų mūsų atža - 

lynas renka i gimtajai kalbai 
patobulinti, susipažįsta su tėvy
nės praeitimi, dabartimi, prisi
kaupia žinių apie tautos kul
tūrą. pramoksta dainų, šokių. 
Mokyklą baigė 113 jaunuolių, 
kurie, sustiprėję tautinėj sąmo
nėj. ir teisesniam savo gyveni
me nelieka abuojus lietuvišku
mui.

Mokyklą ikūžė 1950 m. vei
kusios Tremtinių draugijos val
dyba: pirmininkas dr. J. Pajau
jis. kun. V. Pikturna. O. Tcrci- 
jenienė. V Alkūninis. V. Ma
želis. Nuo pat pirmųjų dienų ši 
kultūros židinį globoja Apreiš
kimo parapijos klebonas kun. 
Norbertas Pakalnis.

Tikybą, lietuvių kalbą. Lie
tuves istoriją, geografiją, tauti
nius šokius ir dainas yra dėstę 
virš 40 mokytojų. Veikia astuo
nios klasė-, vaikų darželis ir 
speciali pagalbinė klasė, sk rta 
lietuvių kalbos nemokantiems, 
šiemet išleidžiama v icnu'•! klo
ji ablurientų laida. Jau ke’eri 
melai rackyk ai vadovauja mo
kytoja E*cnn Ruzgienė.

Lietuviška darbuotė ne i- 
baigia su pa'kutinic.'ios pamo
kos skambučiu. Ta^a prade a 
repetuoti tautu.ių šokių šokė
jai. f'u'iri • klm:.; šaukia skau
tai. c eitininkai ... Mokyki s 
auk’ėiin'i'’’ fa kir.a ivm-'iem' lie
tuvių padengimams, yra pasiro
dė televizi'C'. radijo programo
se. New Ycrko pasaulinės pa-

METU
rodos lietuvių dienoj 1964 m. 
rugpjūčio 23 d. seko visa šim
tinė mokyklos jaunimo- Tradi
cinė Kalėdų eglutės programa 
garsėja savo skoniu ir stiliumi.

Birželio 5 d. 7 vai. vak. Ap
reiškimo parapijos salėje mo
kykla rengia 15 metų sukak
tuvini vakarą. Bus šių metų abi
turientų išleistuvės, susirinks 
buvę mokytojai, mokiniai ir jų 
tėvai. Numatoma programa, vai
šės. šokiai. Visuomenė taip pat 
kviečiama dalyvauti.

Pasirinkusi Maironio vardą, 
kilnų ir prasmingą, mokykla 
per savo gyvavimo laiką tą var
dą išlaikė aukštumoj. Kaip Mai
ronis savo kūryba skelbė tau
tos atgimimą, taip ir Brcckly- 
no mokyklos auklėtiniai yra žy
gyje tautos gyvybei iš’aikyti.

K. čk.

olŲ METŲ MAIRONIO mokyklos abiturientai. Iš k. id. sėdi — A. Samušytė, A. Ruzgaitė, J. Strazdaitė, D. 
Levcckytė, stovi A. Miklas. P. Sandanavičius. V. Strazdas ir A. Urbelis.

Bažnytinės muzikos studijų 
savaitę ruošia šv. Jono kunigų 
seminarija birželio 28 ir liepos 
2. Studijas globoja kardinolas 
Richard Cushing. Iš šv. Petro 
parapijos i studijas pakviesti 
kemp. J. Kačinskas ir kun- J. 
Klimas.

Rekolekcijas organizuoja The 
Stigma line Fathers. Birželio 18- 
20 — visiems krikščionim, bir
želio 4-6 susižiedavusiem. bir
želio 11-13 — vedusiem, naš
lėm ir išsiskyrusiom moterim 
birželio 25 - 27. Rekolekcijos 
vyk: Espousal Retreat House.
5 54 Lexlngtcn St.. Waltham. 
Mass. Sui iteresucti gali kreip
tis TW 9-1342.

$v. Vardo draugijos ir soda
liečių pamaldos bus birželio 6 
d. 8 v. r Po mišių — pusry
čiai salėje po bažnyčia.

Pašto valdyba nutarė So. 
Bostone prie H ir 3-čios gat
vės pastatyti naujus pašto na
mus, kurie bus erdvūs. Prie 
namų bus didelė vieta automo
biliam pastatyti. Namų staty
ba pradedama šią vasarą.

Žuvautoįų patogumui prie 
Marine Park, So. Bostone, bus 
pastatytas 250 pėdų tiltas Į ma
rias. Tilto pastatymas atsieis 
apie 90 tūkstančių dolerių.

S. Avižienius, LSS skautų vy
čių vadovas, gegužės 14 lankė
si Bostone pas skautus vyčius. 
Žalgirio tunto skautai vyčiai 
svečiui iš Kalifornijos surengė 
priėmimą ekautų būkle Liet. Pi
liečių draugijos namuose. Sve
čias savo pašnekesyje nurodė 
vyčių tikslus ir supažindino su 
skautų vyčių ateities darbais-

Antanas ir Marcelė Paulaus
kai gegužės 29 šventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Jų intencija buvo mi
šios šv. Petro parapijoje.- ?

Kazimieras ir Ona Pikeliai 
gegužės 30 šventė 45 metų ve
dybinio gyvenimo sukakti. Jų 
intencija buvo mišios šv. Petro 
bažnyčioje.

Kazimieras ir Ieva Valiai bir
želio 6 švenčia 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jų inten
cija mišios šv. Petro bažnyčio
je bus tą pačią dieną 10 vai.

Bostono šeštadieninė mokyk
la birželio 5 baigia šiuos moks
lo metus. Mokslo metai baigia
mi mišiomis šv. Petro bažnyčio
je birželio 5 d. 9 v.r. Mišias 
aukos kun. J. Klimas.

Lauko bazarą rengia mokyk
los mokinių tėvų ir mokytojų 
draugija birželio 5. Pelnas skf- 
riamas parapijos mokyklai- Kaę- 
dinclas Cushing visus šiame pa
rengime dalyvaujančius dispen- 
suoja nuo Sekminių vigilijos 
pasniko.

' ......... ....... ........... ........

Šeštadienines Maironio
■ vardo mokyklos

XV METU

JUBILIEJINIS VAKARAS
įvyks

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

■ 1965 birželio 5
sestad^ 7 v. v.

Programoje:
meninė dalis, vakarienė, šokiai

■
(ėjimo auka asmeniui 4.00 dol., studentams 2 dol.

Bilietus ir rtalrs uMsakvti iš anksto nss K. VAINIŲ. 65-15 Clin
ton Ave., Maspeth. N.Y.. TW 4-8787 ir G. SURDfiNĄ. Tel. 849-0079.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS BUVUSIUS MOKYTO- , 
JUS, ABITURIENTUS IR VISUOMENĘ DALYVAUTI.




